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บทคัดย่อ 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ๒) เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็น
พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น และ ๓) เพ่ือน าเสนอการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือ
การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ 
ดังนี้ การวิจัยเชิงปริมาณ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากผู้มีสิทธ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลของจังหวัดตรัง 
๒๒ เขต จ านวน ๓๙๙ คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๐๔ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๒ รูปหรือคน  
ซึ่งเป็นนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตย ด้วย
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณาความ 

 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น พบว่า มีลักษณะสามารถ

ควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม โดยยึดมั่นและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม มีความ
เป็นตัวของตัวเอง มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพสิทธิของกัน
และกัน เท่าเทียมกัน กล้าเสนอความคิดต่อส่วนรวม ให้เวลากับกิจกรรมทางการเมือง  ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนใหญ่ ยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลัก ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์  มีน้ าใจ เลือกรับข่าว
ที่เหมาะสมและมีประโยชน์ พ่ึงตนเอง ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่อยู่ภายใต้การ
ครอบง าหรือความอุปถัมภ์ของใคร กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบในตนเอง ในขณะที่ความเป็น
พลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๕๕) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย (๑) ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
(X = ๓.๘๙) (๒) ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย (X = ๓.๖๓) และ (๓) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
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( X = ๓.๔๖) (๔) ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง (X = ๓.๓๙) และ (๕) ด้านการ
ยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (X = ๓.๓๘) ตามล าดับ 

๒. การบูรณาการหลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยโดยการยึดมั่นในหลักพุทธธรรม คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ข้อ พบว่า (๑) การเป็นผู้รู้จัก
เหตุ รู้จักหน้าที่ พบว่า ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการยึดถือค าสั่งสอนของศาสนามาเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน มีการส านึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และรู้จักล าดับความคิด
ไตร่ตรองปัญหา รู้หน้าที่ของตนเอง เข้าใจตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ข้อที่ (๒) การเป็นผู้รู้จักผล 
รู้จักเป้าหมาย พบว่า ได้มีการค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีเป้าหมายในทาง
ความดีงามเพ่ือเป็นคนที่มีเหตุผล และรู้ว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนรอบข้าง และมีการยอมรับ
ความเป็นจริงของผลที่เกิดขึ้น ข้อที่ (๓) การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร พบว่า ได้มีการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสังคม ข้อที่ (๔) การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี พบว่า  
ได้มีการรู้จักถึงความพอเหมาะ รู้จักพอดีและพอเพียงในการด าเนินชีวิต พ่ึงตนเอง อยู่อย่างพอเพียง
เลี้ยงตนบนสัมมาชีพและวางตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองได้ ข้อที่ (๕) การรู้จัก
กาลเวลาอันเหมาะสม พบว่า ไดใ้ช้ดุลยพินิจในการใช้เวลาให้เหมาะสม ระหว่างประชาธิปไตยกับพุทธ
ศาสนาทีม่ีความเหมาะสมใกล้เคียงกันในหลายมิติ  รู้จักแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเวลาในการเอา
ใจใส่บ้านเมืองในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ข้อที่ (๖) การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม พบว่า  
ได้ปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพของสังคม รู้จักและเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม และรู้ถึงจารีต
ขนบธรรมเนียมของชุมชน และข้อที่ (๗) การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของ
ผู้อ่ืน พบว่า ได้มีการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เข้าใจพ้ืนเพ ใจคอ เข้าใจอารมณ์ของคนในชุมชน  
มีการยอมรับข้อดีข้อเสียของตนเองและของผู้อื่นเรียนรู้การการด าเนินชีวิตร่วมกัน 

๓. การสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการยึดมั่นใน
หลักธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา พบว่า ประชาชนได้ยึดหลักธรรมเป็นแนวทางในการใช้วิถีชีวิตเป็น
ทุนทางสังคมอยู่แล้ว การส่งเสริมประชาธิปไตยมีพ้ืนฐานจากการยึดถือปฏิบัติในหลักพระพุทธศาสนา
ให้เป็นจริงก่อน หลังจากนั้นอาศัยความร่วมมือระหว่างบุคคล ครอบครัว โรงเรียน วัดและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในการปลูกฝัง การอบรม การส่งเสริม การจัดกิจกรรม และการ
ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและ
เหมาะสมในท้องถิ่นและมีความรู้หลักพุทธธรรมให้เช้าใจและปฏิบัติได้จริง เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
การเมืองกับหลักพุทธธรรม 

 

ค าส าคัญ:ความเป็นพลเมือง, ประชาธิปไตย, หลักพุทธธรรม 



ค 
 

Dissertation Title : Citizenship for Democratic Promotion in Locality 
Researcher  : Mr. Poramut Wannabaworn 
Degree   : Doctor of Philosophy (Public Administration) 
Dissertation Supervisory Committee 

: Assoc. Prof. Dr.Surapon Suyaprom B.A., M.A., Ph.D.(Pol.Sc.) 
: Dr. Busakorn Watthanabut B.A., LLB., M.S., D.P.A. (Pub. Ad.) 

Date of Graduation  : 31 March 2017 
 

Abstract 
The objectives of this research were: 1.To study Citizenship for Democratic 

Promotion in Locality, 2.To study the integration of theory and the Buddha-Dhamma 
principles of Citizenship for Democratic Promotion in Locality, and 3.To propose the 
Citizenship to Promote local Democratic according Buddhism.  

Methodology was the mixed methods between the quantitative and 
quantitative methods. The quantitative research method collecting data from 399 
voting eligible samples  from 22 constituencies in Trang Province with questionnaires 
with the tested score at 0.904, analyzing data with frequency, percentile, means and 
standard deviation. The qualitative research collected data from 22 key informants 
who were experts in Buddhism and Citizenship and Democratic with in-depth-
interviewing, analyzing data by descriptive interpretation.  

Findings were as follows: 
1. Citizenship for Democratic Promotion in Locality was that citizens had self 

control to abide and behave within the framework of morality, to adhere to and to 
believe in what is right and fair. They were independent, understanding the politic, 
respecting the principle of equality, able to express ideas to the public, devoting 
some times to political activities for the benefits of the whole, abiding by the  rules 
and regulations of society, acting by reasons more than emotions, generous, exposing 
to useful news and information, self dependent, living independently by sufficiency 
economy philosophy, not being controlled and under patronage of others, brave to 
express one selves with responsibility. Citizenizing for citizen to promote local 
democracy, by overall had the important roles at high level ( ̅= 3.55). Considering by 
aspects from high to low levels were that 1) the adherence to the principles of 
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Buddhism was at  ̅ = 3.89, 2) democratic personality was at  ̅ = 3.63, 3) political 
participation was at  ̅ = 3.46, 4) process of political socialization was at  ̅ = 3.39, and 

5) adherence to basic political value was at  ̅ = 3.38, respectively. 
2. The Integration of Theory and the Buddha-Dhamma principle of Citizenship for 

local Democratic Promotion was Sevenfold Sappurisadhamma, the quality of a good 
man,  indicating that (1) knowing the cause: responsibility to the society by flowing the  
religious rules and regulations in daily living, knowing and understanding self 
responsibility, (2) knowing the consequences: considering the benefits for all, having 
vision to pursue the good targets for one self and surrounding people, accepting the 
results as they were, (3) knowing self: knowing who one was, self developing to up keep 
the changing world, democratic  political knowledge and knowing one responsibility in 
the society, (4) knowing moderation: knowing moderation, sufficiency for self reliance, 
living one life with good and virtuous livelihood and behaving one self appropriately for 
the political events, (5) knowing appropriate time: knowing how to spend one’s time for 
democracy and Buddhism, knowing to express oneself in many ways to protect the 
country and collective decision making, (6) knowing community: self behaving 
appropriately according to the conditions of each society, obeying the rules and 
regulations of the society as well as traditions and culture of the society and (7) knowing 
people: knowing others’ characteristics, knowing how to live together with others, 
knowing background, thoughts and feeling of people in the society, accepting self and 
others weak and strong points and learning how to live together with others    

3. The Citizenship to promote local Democratic according Buddhism indicated 
that people already adhered to Buddhism as the social capital. Democracy 
promotion was to educate people to adhere to Buddhism first, then the correct and 
appropriate democracy, with cooperation from people, families, schools, monasteries 
and local state agencies be trained, implanted and promoted by the activities and 
public relations so that the correct and appropriate and Buddhism integrated local 
democracy could be practiced in the reality and the community became the learning 
Buddhism integrated democratic community. 

 

Keywords : Citizenship, Democratic, Buddhism. 
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ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น” เล่มนี้ ส าเร็จ
ได้ด้วยดีโดยได้รับความเมตตา ความกรุณาและความอนุเคราะห์อย่างสูงยิ่งจากคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหลายท่านเป็นอย่างดี ซึ่งไม่อาจจะน ามากล่าวได้ทั้งหมด 
ส าหรับผู้มีพระคุณท่านแรกที่ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล 
สุยะพรหม ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการดุษฎีนิพนธ์และกรุณาให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ
แก่ผู้ศึกษาด้วยความเอาใจใส่และห่วงใยตลอดมา ตั้ งแต่เริ่มท าดุษฎีนิพนธ์จนส าเร็จสมบูรณ์ในที่สุด
ท่านที่สอง คือ อาจารย์ ดร. บุษกร วัฒนบุตร ที่กรุณารับเป็นกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าในส่วนที่ต้องแก้ไขและเพ่ิมเติมด้วยความเอาใจใส่  อันท าให้ดุษฎีนิพนธ์
ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

นอกจากนี้ ผู้วิจัย ใคร่ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบดุษฎีพิจารณ์และสอบป้องกัน
ดุษฎีนิพนธ์ทุกท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ซึ่งเป็นประธานกรรมการสอบ
ดุษฎีพิจารณ์และสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย,  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน และอาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ซึ่งเป็นกรรมการสอบดุษฎี
พิจารณ์และสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ที่เมตตาให้ค าชี้แนะแก้ไขเนื้อหาที่บกพร่องของงานวิจัย ให้เกิด
ความสมบูรณ์ อันมีคุณค่ายิ่งต่อผู้วิจัย และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ ,รศ., พระครูสังฆรักษ์
เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญโฺ , ดร., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต
และอาจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์และอาจารย์ทุกๆ ท่าน 
ผู้ให้สัมภาษณ์และร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ เป็นอย่างมาก 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณและร าลึกในพระคุณอย่างสูงต่อ บิดามารดาของผู้วิจัย 
ผู้ซ่ึงอยู่เบื้องหลัง ที่ให้ความห่วงใยตลอดมา ความดีความส าเร็จทั้งหมดที่เกิดจากการวิจัยอันพึงมีจาก
ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแด่คุณบิดามารดา บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน
ที่เมตตาและให้ก าลังใจ จนผู้วิจัยส าเร็จการศึกษา ด้วยดีตลอดมา 

 
    

             ปรมต  วรรณบวร 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

      



สารบัญ 
 

เร่ือง                หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย         ก  
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ         ค 
กิตติกรรมประกาศ         จ 
สารบัญ           ฉ 
สารบัญตาราง          ซ 
สารบัญภาพ          ญ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ        ฎ 
บทที่  ๑  บทน า       

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา     ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย       ๖ 
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ       ๗ 
๑.๔   ขอบเขตของการวิจัย       ๗ 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย      ๑๐ 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย      ๑๑ 

บทที่  ๒  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑   แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง      ๑๒ 
๒.๒  แนวคิดประชาธิปไตย       ๒๗ 
๒.๓   แนวคิดความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวค าสอน 

พระพุทธศาสนา        ๕๖ 
๒.๔   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       ๖๔ 
๒.๕   กรอบแนวคิดในการวิจัย       ๗๗

บทที่  ๓  วิธีด าเนินการวิจัย 

๓.๑   รูปแบบการวิจัย        ๗๘ 
๓.๒   ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ    ๗๘ 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล      ๘๒ 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล       ๘๗ 
๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล       ๙๑ 
๓.๖  แผนปฏิบัติการวิจัย       ๙๒ 



 
 
 

ช 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง           หน้า 
บทที่  ๔  ผลการวิจัย 

๔.๑  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ       ๙๓ 
๔.๒  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ       ๑๖๐ 
๔.๓ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย       ๑๗๓ 

บทที่  ๕  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย        ๑๘๐ 

๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย       ๒๐๓ 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ        ๒๒๑ 

บรรณานุกรม          ๒๒๓ 
ภาคผนวก           
      ก   หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย    ๒๓๒ 
      ข   ผลของการหาค่า IOC        ๒๓๘ 
      ค   หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ๒๔๔ 
      ง ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)      ๒๔๖ 
      จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (แบบสอบถาม)   ๒๕๐ 
      ฉ เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม)       ๒๕๒ 
      ช หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ์)    ๒๖๐ 
      ฌ เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ์)       ๒๘๘ 
      ญ ภาพถ่าย         ๒๙๑ 
ประวัติผู้วิจัย          ๒๙๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ซ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่          หน้า 
  ๒.๑ สรุปพลเมืองตามค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย   ๒๕ 
  ๒.๒   สรุปความหมายของประชาธิปไตย       ๓๖ 
  ๒.๓   สรุปกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง     ๔๕ 
  ๒.๔   สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง     ๔๙ 
  ๒.๕  สรุปความหมายของบุคลิกภาพประชาธิปไตย     ๕๔ 
  ๒.๖   สรุปความหมายของหลักธรรมในทางพุทธศาสนา หลักสัปปุริสธรรม ๗   ๖๒ 
  ๒.๗   สังเคราะห์กรอบแนวคิดเก่ียวกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย ๖๓ 
  ๒.๘   สรุปประเด็นหลักท่ีนักวิชาการท าการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเป็น 
  พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น     ๗๓ 
  ๓.๑ แสดงที่มาของกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละเทศบาลตามสัดส่วนของประชากร  ๘๐ 
  ๓.๒   คะแนนค่าน้ าหนักตัวเลขส าหรับการตอบแบบสอบถามของข้อความในเชิงบวก  ๘๓ 
  ๓.๓  คะแนนค่าน้ าหนักตัวเลขส าหรับการตอบแบบสอบถามของข้อความในเชิงลบ  ๘๓ 
  ๓.๔   รายนามผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์      ๘๙ 
  ๓.๕   แผนปฏิบัติการในการวิจัย        ๙๒ 
  ๔.๑   แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ 
  ประชาธิปไตยทีส่อดคล้องกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย          ๑๐๖ 
  ๔.๒   แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านการกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมืองที่สอดคล้อง 

กับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย     ๑๑๗ 
  ๔.๓ แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สอดคล้องกับความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย       ๑๒๖ 
  ๔.๔   แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับความเป็น 

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย       ๑๓๗ 
  ๔.๕ แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านการยึดมั่นในหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ตามแนวทาง 

พระพุทธพุทธศาสนาทีส่อดคล้องกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ๑๕๑ 
  ๔.๖ แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านรัฐควรมีแนวทางสนับสนุนหรือวิธีการอย่างไรบ้าง  

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ยึดมั่นในหลักธรรมพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับ 
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม      ๑๕๕ 
 



 
 
 

ฌ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่          หน้า 
  ๔.๗ แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านข้อเสนอแนะ ในการสร้างความเป็นพลเมือง 

เพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น               ๑๕๘ 
  ๔.๘ จ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ๑๖๐ 
  ๔.๙ แสดงจ านวน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นพลเมือง 

ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมือง 
แบบประชาธิปไตย         ๑๖๔ 

  ๔.๑๐ แสดงจ านวน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเป็นพลเมือง 
ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ 
ทางการเมือง         ๑๖๕ 

  ๔.๑๑ แสดงจ านวน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นพลเมือง 
 ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ๑๖๖ 
  ๔.๑๒  แสดงจ านวน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นพลเมือง 

ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย   ๑๖๘ 
  ๔.๑๓ แสดงจ านวน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นพลเมือง 

ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทาง 
พระพุทธศาสนา          ๑๖๙ 

  ๔.๑๔ แสดงจ านวน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นพลเมือง 
ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ในภาพรวม     ๑๗๑ 

  ๔.๑๕ แสดงความถี่ของความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหา  
อุปสรรคในการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น  ๑๗๒ 

  ๔.๑๖ แสดงความถี่ของความคิดเห็น จากผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
ในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น   ๑๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ญ 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่          หน้า 
    ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย        ๗๗ 
    ๔.๑ กระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย   ๑๗๔ 
 
 



 
 

ฎ 
 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 

กำรใช้อักษรย่อ 
        อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในวิทยานิพนธ์นี้  ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฏกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา
เตปิฎกํ ๒๕๐๐ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ 
พระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 
ค ำย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 
        การอ้างอิงพระไตรปิฎกอ้างทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย  ใช้ระบุคัมภีร์ และระบุถึง เล่ม/
ข้อ/หน้า ตามลําดับ เช่น วิ.มหา. (บาลี) ๕/๑๖/๑๕ หมายถึง คัมภีร์วินัยปิฎก มหาววิภงฺคปาลิภาษา
บาลี เล่ม ๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๑๕ วิ.มหา. (ไทย) ๕/๑๖/๒๑-๒๒ หมายถึง คัมภีร์วินัยปิฎก มหาววิภงฺคปาลิ
ภาษาไทย เล่ม ๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๒๑-๒๒ เป็นต้น   
 

พระสุตตันตปิฏก 
ที.ปา. (ไทย)  =   สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย)    

 



 

 

 
บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตย นับได้ว่า มีความส าคัญต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชน ไม่ว่าประเทศนั้นจะปกครองประเทศในรูปแบบใดก็ตาม ส าหรับ
ประเทศไทยก็ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย ว่าจะท าอย่างไรให้มีเสถียรภาพ 
มีความสงบเรียบร้อย ไม่มีความขัดแย้ง เกิดขึ้น ตามข้อเท็จจริงการปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
ไทย เป็นการปกครองที่ไทยรับเอามาจากประเทศตะวันตก แม้ว่าการปกครองระบอบนี้จะเป็นที่นิยม
กันทั่วไปในนานาอารยประเทศ แต่การปกครองระบอบดังกล่าว ก็ยังไม่สามารถประสานเข้ากันได้ดีกับ
วิถีชีวิตคนไทยอย่างสนิทแนบแน่นนัก อาจกล่าวได้ว่า คนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น 
ชนบท ยังไม่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
ทั้งนี้เป็นเพราะมีเงื่อนไขส าคัญที่เกี่ยวข้องหลายประการ อันเป็นอุปสรรคส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตยไทย อีกทั้งลักษณะพฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมืองไทยนั้น มีเนื้อหาสาระ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในโลกตะวันตก เห็นได้จาก
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมาตลอด แต่เมื่อเรามองถึงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยมาจนถึงปัจจุบัน  ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นแนวทางสู่การพัฒนา
ประชาธิปไตยท่ีชัดเจนมากนัก  

ในอดีต นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยการยึดอ านาจ เพ่ือเปลี่ยนจากสมบูรณาญา
สิทธิราชเป็นระบบที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมานั้น 
ประชาธิปไตยของไทยไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร อันเนื่องจากผู้ปกครองหรือผู้น าการเมืองไทย
มักเน้นส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการพัฒนาสถาบันทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว คือ
การร่างรัฐธรรมนูญ การพัฒนาความเข้มแข็งพรรคการเมือง การกระจายอ านาจระหว่างสถาบัน
การเมือง และการพัฒนาองค์กรอิสระขึ้นมาควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของสถาบันทางการเมือง
ต่างๆ แต่ละเลยการพัฒนาปัจจัยด้านการสร้างที่มีความเป็นภาวะผู้น าหรือมีความเป็นพลเมือง  
อันเป็นแบบแผนความคิดความเชื่อทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมทางการเมืองในสังคม
ประชาธิปไตยท่ีต้องการ จึงอาจกล่าวได้ว่าการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย สนใจแต่เพียงรูปแบบ
หรือโครงสร้างทางการเมือง มากกว่าส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระอันได้แก่ ปรัชญาพ้ืนฐาน อุดมการณ์ และ
จิตวิญญาณของประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 



๒ 

 
นักวิชาการหบางท่านได้น าเสนอว่า ประเทศไทยถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาทบทวนรูปแบบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ที่เคยใช้ปฏิบัติกันมา เพราะความล้มเหลวที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันใน
เรื่องนี้  นักวิชาการจึงเสนอทางออกร่วมกันว่า ประเทศไทยยังคงต้องปกครอง ด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยต่อไป เพราะถือว่า เป็นการปกครองที่ทั่วโลกยอมรับว่า  เป็นการปกครองที่แม้มิใช่การ
ปกครองที่ดีที่สุด แต่ก็เป็นการปกครองที่เลวน้อยที่สุด แต่การปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยสถาน
เดียวยังไม่เพียงพอ ควรที่จะมีหลักการปกครองอ่ืนมาผสมผสานด้วย หลักที่ว่านั้น บ้างก็เรียกธรรมรัฐ
ก็มี ธรรมาภิบาลก็มี หรือในภาคราชการไทยเรียกเวลานี้ว่า หลักการปริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ตรงกับที่โลกตะวันตกใช้ค าว่า “Good Governance” ซึ่งเมื่อจะดูความหมายที่นักวิชาการพูดถึงกัน
แล้วให้สรุปก็คือ การปกครองด้วยประชาธิปไตย ที่ต้องค านึงถึงความถูกต้อง ความชอบธรรม  
ความเป็นธรรมและความดีงามเป็นส่วนส าคัญในการปกครองด้วย อาจกล่าวได้ว่า สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาธิปไตย (ธัมมาธิปไตย) ทางพระพุทธศาสนาที่พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้น าเสนอต่อ
สาธารณะเสมอว่า ธรรมาธิปไตยจะเป็นแกนจริยธรรมของประชาธิปไตย เพราะธรรมาธิปไตยจะเป็น
รากฐานท าให้ประชาธิปไตยได้บรรลุภารกิจของหลักการปกครอง ที่น ามาใช้เป็นประโยชน์ก่อให้เกิด
สันติสุขและความผาสุกที่แท้จริงของชาวโลกและสังคมไทยได้๑ 

หนทางแห่งความส าเร็จของการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทย นอกจาก
การพัฒนาโครงสร้างทางการเมือง (Political Structures) สิ่งที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมอีกประการ  
คือ การใช้หลักประชาธิปไตยมาปกครอง สอดคล้องกับหลักธรรมาธิปไตย (ธัมมาธิปไตย)  
ทางพระพุทธศาสนานั่นเอง ซึ่งเป็นหลักที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันกับประชาธิปไตยในการปกครอง
ประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง ยิ่งมีการพัฒนาให้ผู้น ามีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาธิปไตยการปกครอง
มากเท่าใด ก็จะท าให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้น การสร้างหลักธรรมาธิปไตยจึง
เป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุนให้ภาคประชาชนและผู้น าท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการ
ปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิผล ก่อเกิดดุลยภาพและ
ประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย หากธรรมาธิปไตยเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนแล้ว 
หลักธรรมนี้จะมาพร้อมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล  
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ และ/หรือกฎหมายระหว่างประเทศอย่าง
แท้จริง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีความเป็นพลเมืองในล าดับต่อมา เพราะว่าความ
เป็นพลเมือง จะมีความเกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพล เอ้ือหนุนต่อกันกับการสร้างภาวะผู้น า อันน าไปสู่การ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศในทุกมิติก็เป็นไปโดยง่าย นอกจากนี้ ในบริบทของ

                                                           
๑สุรพล  สุยะพรหม, “ความคิดทางการเมือง : ประชาธิปไตยตามแนวพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)”,  

สำรนิพนธ์พุทธศำสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 



๓ 

ความเป็นประชาธิปไตยสมัยใหม่ ได้มองความเป็นพลเมืองไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนอันหลากหลาย 
(Multiple Selves) โดยอัตลักษณ์ความเป็นพลเมือง (Identity of Citizenship) จะเป็นตัวช่วยยึด 
โยงค่านิยมและวิถีชีวิตที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกันในกรอบของประชาธิปไตย๒ 

อย่างไรก็ตาม การสร้างหรือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้แข็งแรงไม่ควรหมายถึงเพียงแค่
การสร้างระบบสถาบันขึ้นมาชุดหนึ่ง หรือการสร้างระบบนิติรัฐและรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา
เท่านั้น หากแต่ต้องบ่มเพาะวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้ฝังรากลึกลงในตัวของพลเมืองแต่ละคนด้วย 
โดยผ่านเครือข่ายของกลุ่ม องค์กร สมาคม และสถาบันทางสังคมต่างๆ เพราะฉะนั้นประเทศที่มีการ
บ่มเพาะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองน้อย เนื่องจากมีการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการ
ไปสู่ประชาธิปไตยอย่างรวดเร็ว ย่อมมีปัญหาในการรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ได้เป็นอย่างมาก 
ในขณะที่ประเทศยุโรปตะวันตกมีโอกาสบ่มเพาะ “วัฒนธรรมแบบพลเมือง” (Civic Culture) ได้นาน
กว่า ก่อนมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เช่น กรณีของอังกฤษ ก็ไม่
จ าเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะประชาชนมีจารีตประเพณีประชาธิปไตยที่ฝัง
รากลึกอยู่ภายในจิตใจอยู่แล้ว๓ 

ในขณะที่ ผู้ที่มีลักษณะความเป็นพลเมือง จ าเป็นต้องบ่มเพาะวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้ฝัง
รากลึกลงในตัวของแต่ละคนด้วย โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ จากทัศนคติแบบเดิมๆ และ
เหมือนๆ กัน มาสู่ทัศนคติการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ ทัศนคติแบบนี้จะมีส่วนใน
การมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นในลักษณะด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้วยเหตุที่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิดจากค าสั่งเบื้องบน คือ การที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง สอดคล้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ถือเป็นรากฐานที่ส าคัญ
ของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอน
การเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียใน
การปกครอง เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะ
น ามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด กล่าวได้ว่า การปกครอง
ท้องถิ่นมีความจ าเป็นในระบอบประชาธิปไตย เพราะมันช่วยให้คนในท้องถิ่นต่างๆ ได้เสนอปัญหาและ
หาทางแก้ไข เป็นแหล่งสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นจึงเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ  
ของประชาธิปไตยในทัศนะของแพนเทอร์-บริ๊ก (Panter Brick) การปกครองท้องถิ่นเป็นเงื่อนไขที่

                                                           
๒พฤทธิสาร ชุมพล และ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา , ค ำและควำมคิดในรัฐศำสตร์ร่วมสมัย เล่ม ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๘. 
๓พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, “ก้าวข้ามกับดักการพัฒนาประชาธิปไตยไทยด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมทางการ 

เมืองแบบประชาธิปไตย: สู่เส้นทางใหม่ท่ียั่งยืนกว่า”, วำรสำรมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น , 
ปีท่ี ๓๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๗๕. 



๔ 

จ าเป็นส าหรับประชาธิปไตยระดับชาติ (A Necessary Condition of National Democracy) 
เพราะมันเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกความเห็น (Creating a Democratic Climate of Opinion) 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชุม๔ 

ส าหรับในปัจจุบัน เห็นว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นแบบประชาธิปไตย โดยพ้ืนฐานการ
ปกครองท้องถิ่นจะมีส่วนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระดับชาติ  ซึ่งเป็นความคิดเชิง
บวกที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยหลักการแล้วบทบาทการปกครอง
ท้องถิ่นก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย ดังนี้ ประการแรก ก่อให้เกิดและกระตุ้นการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน (Greater Political Participation by the People) การปกครอง
ท้องถิ่น ซึ่งมีผู้น ามาจากการเลือกตั้ง มีประโยชน์เริ่มตั้งแต่การกระตุ้นความสนใจของประชาชนและ
การที่ผู้น าเหล่านั้นมาจากการเลือกตั้ง เสนอนโยบายให้ประชาชนได้ทราบ ได้คิดถกเถียงและตัดสินใจ
เลือกย่อมส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น  ประการที่สอง 
ก่อให้เกิดความรับผิดชอบของผู้น าต่อประชาชน (Account Ability) ที่ผ่านมาค าว่า Accountability 
เป็นค าที่ไม่ปรากฏในสังคมไทย แต่เป็นค าที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสังคมประชาธิปไตยตะวันตก
เพราะว่าค านี้หมายถึง พันธะสัญญาหรือความรับผิดชอบในทางการเมือง ที่ผู้มาจากการเลือกตั้งมีต่อผู้
เลือกตั้งเนื่องจากว่า ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งตัวแทนของตนตัวแทนเหล่านั้น จึงจะต้องมีความ
รับผิดชอบในแง่ที่ว่าตัวเขาเข้าไปท างานอะไร ผลของงานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือส่วนตัว   
ต้องอธิบายได้ว่า ท าไมต้องท าเช่นนั้น ประการที่สาม การปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็งจะขจัดระบบเผด็จ
การของรัฐบาล กล่าวคือเมื่อมีการกระจายอ านาจมากขึ้น ท้องถิ่นเข้มแข็งการยึดอ านาจและการใช้
อ านาจเผด็จการจากส่วนกลางก็จะเป็นไปได้ยาก ประการที่สี่  การเมืองท้องถิ่นเป็นเวทีสร้าง
นักการเมืองระดับชาติ การเรียนรู้ทางการเมืองในท้องถิ่นท าให้คุณภาพของนักการเมืองระดับชาติ
สูงขึ้น ประการที่ห้า การสร้างประชาธิปไตยหรือการพัฒนาการเมืองที่มั่นคง จะต้องเริ่มจากการสร้าง
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นก่อนจากนั้นจึงขยายไประดับประเทศ ประการที่หก การปกครอง
ท้องถิ่นท าให้เกิดการเข้าสู่ทางการเมืองของประชาชน เมื่อมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ท าให้มี
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเมืองและประชาชนก็จะเกิดความผูกพันและใส่ใจการเมืองมากขึ้น  
เพราะการบริหารกิจการท้องถิ่นมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของประชาชน 

ส าหรับในการปกครองท้องถิ่นนั้น เทศบาล ถือเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ส าคัญหน่วย
หนึ่ ง ซึ่งมีความส าคัญหลายประการ เช่น  เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ เก่าแก่ของไทย  
มีวิวัฒนาการสืบต่อกันมาช้านานมากที่สุดและยังคงใช้อยู่ทุกวันนี้ ประชาชนสนใจและคุ้นเคยมากที่สุด  
อีกทั้งรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย เห็นถึงความส าคัญของเทศบาลเสมอมา ส่วนหนึ่งเห็นได้จากการ
                                                           

๔ธเนศวร์ เจริญเมือง, ๑๐๐ ปี กำรปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร: 
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๕), หน้า ๘๔. 



๕ 

แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายหลักของเทศบาล คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จ านวนหลายฉบับ 
นอกจากนี้แล้ว เทศบาลยังเป็นสถานที่ฝึกหัดหรือปูพ้ืนฐานการเมืองการปกครอง ถือเป็นองค์ความรู้
พ้ืนฐานในการสร้างให้บุคคลมีลักษณะพิเศษ ที่ควรมีความเป็นพลเมือง ประกอบกับในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยนั้น ถือว่าความเป็นพลเมืองมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะความเป็นพลเมืองเป็นสิ่งที่
ส าคัญที่น าไปสู่การส่งเสริมให้ประชาธิปไตยมีความมั่นคง 

ดังนั้น เมื่อการปกครองท้องถิ่นคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นสถาบัน
ฝึกสอนการเมืองการปกครอง เทศบาล ถือเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ส าคัญ ผู้วิจัยจึงใช้กรอบ
แนวคิดทฤษฎีประชาธิปไตยท่ีสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ที่เป็นท้องถิ่นในส่วนการปกครองท้องถิ่น 
ในที่นี้ คือ เทศบาล อีกทั้งในทางทฤษฎี โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปสอดคล้องตาม
รูปแบบแนวคิดพ้ืนฐานประชาธิปไตย คือการปกครองท้องถิ่นจะเป็นแบบประชาธิปไตยโดยพ้ืนฐาน
นั้นเอง ประกอบกับ นอกจากมีผู้น าท้องถิ่น ควรมาจากการเลือกตั้งแล้ว ควรมีการสร้างให้ประชาชนมี
ความเป็นพลเมืองด้วย ลักษณะเช่นนี้จะมีส่วนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระดับชาติ
ต่อไป 

นอกจากนั้น ประชาชนที่มีความเป็นพลเมืองในท้องถิ่น นอกจากมีความส าคัญเป็นอย่างมาก
ต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังมีความส าคัญกับการพัฒนาประชาธิปไตยด้วย ดังนั้น ประชาชนใน
อาณาบริเวณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาความเป็นพลเมืองให้
เหมาะสมกับลักษณะของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้ งสร้างส านึกความรับผิดชอบ
ต่อเนื่องต่อท้องถิ่นหรือชุมชน ประกอบกับประชาชนในท้องถิ่นในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังคงด ารงชีวิตอยู่
ตามรูปแบบของสังคมชนบท มีลักษณะที่มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย 
มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นท่ีเป็นของตนเอง ดังนั้น ถ้าเรามองที่การพัฒนาประชาธิปไตยเดินหน้าไป
ได้ระดับไหนในสังคมนั้น หากเห็นว่า การมีความเป็นพลเมืองจะมีความส าคัญและมีผลต่อการส่งเสริม
ประชาธิปไตยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากต้องสร้างจิตส านึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
แล้ว ต้องพิจารณาถึงพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละสังคมด้วย โดยค านึงถึงแนวคิด 
และความเชื่อพ้ืนฐานของคนในสังคมเป็นหลักด้วยการมองให้ชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นความ
แตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม น่าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้แนวความคิดการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ตามรูปแบบและวิธีการของตะวันตกนั้นไม่พัฒนาไปเท่าที่ควรจะเป็น เพราะอาจจะมี
บางสิ่งที่แตกต่างกับวิถีชีวิตของประชาชนไทยส่วนใหญ่ อันมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญอย่าง
หนึ่งของวัฒนธรรมไทยและของสังคมไทย๕ กล่าวคือ ในสังคมไทย พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันกับ
วิถีชีวิตของชาวพุทธในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมที่มีความส าคัญและเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
                                                           

๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), มหำวิทยำลัยกับงำนวิจัยทำงพระพุทธศำสนำ, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๘๑. 



๖ 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ เป็นที่มาและถ่ายทอดวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาติไทยนั่นเอง 

จากเหตุผลดังกล่าว เป็นแรงจูงใจให้ผู้ศึกษาวิจัยสนใจในเรื่อง “ความเป็นพลเมืองเพ่ือการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น” เพราะการที่ความเป็นประชาธิปไตยจะมีมากน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่
กับการที่ประชาชนจะมีความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยนั้นว่า  มีลักษณะอย่างไร  
โดยเฉพาะการท าความเข้าใจในค าสอนของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ที่มี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างแนวความคิดตามค าสอนของพระพุทธศาสนากับแนวความคิดทางการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งการได้รู้ถึงระดับของความเป็นพลเมืองในระดับท้องถิ่นที่
เป็นเทศบาล ท าให้สามารถมองเห็นไปถึงการพัฒนาการทางการเมืองได้ดี ทั้งนี้สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือก
จังหวัดตรังมาใช้ในการศึกษาวิจัยนั้น เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดตรังเป็น อีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีการจัดตั้ง
เทศบาลครบทั้ ง  ๓ รูปแบบและมีจุดแข็ งที่ เ อ้ือต่อระบอบประชาธิปไตยหลายด้าน เช่น  
(๑) ด้านเศรษฐกิจ คือ มีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งป่าชายเลน น้ าตก ทะเล (๒) ด้านสังคม คือ ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐให้ประชาชนในจังหวัดตรังมีการรวมกลุ่ม (๓) ด้านความมั่นคงและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ พ้ืนที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และประชาชนในท้องถิ่นมีวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน และ (๔) ด้านบริหารจัดการ คือ มีการสนับสนุนจากจังหวัดในการให้มี
ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาระบบต่างๆ๖ หน่วยเทศบาลในจังหวัดตรัง จึงน่าจะมีความ
เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของเทศบาลในจังหวัดอ่ืนได้พอสมควร และยังเป็นแนวทางในการคาดคะเน
ถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนาแนวการปกครองประชาธิปไตยในประเทศไทยให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างถูกต้องต่อไป  
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือ

การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา 
 
 

                                                           
๖ส านักงานจั งหวัดตรั ง,  แผนพัฒนำและแผนปฏิบั ติกำรจั งหวัดตรัง , [ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ มา: 

http://www.osmandaman.moi.go.th [๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
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๗ 

๑.๓ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
๑.๓.๑ ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านต่างๆในปัจจุบัน  

มีลักษณะเป็นอย่างไรและอยู่ในระดับใด 
๑.๓.๒ การบูรณาการหลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในท้องถิ่นเป็นอย่างไร 
๑.๓.๓ การสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาที่เหมาะสม ควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

๑) ความเป็นพลเมือง คือ บุคคลหรือผู้น าซึ่งมีลักษณะ การเคารพกติกา การเคารพ
สิทธิผู้ อ่ืน การรับผิดชอบต่อสังคม ยอมรับความแตกต่าง และมีส านึกสาธารณะหรือส านึกทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ประกอบด้วยปัจจัย ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย ด้านการมีความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย และการยึดมั่นในหลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม ๗ 

๓) การยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย คือ การที่พลเมืองมีส่วน
ในการสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพ ประกอบด้วย การพ่ึงตนเองการเคารพสิทธิผู้อ่ืนการ
เคารพความแตกต่างการเคารพความเสมอภาคการเคารพกติกาและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๔) การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง คือ กระบวนการที่บุคคลรู้ซึ่งโลกทัศน์ทาง
การเมือง โดยผ่านทางสื่อกลางต่างๆ ของสังคม ประกอบด้วย ลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในวัยเด็ก 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  การมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเข้าร่วมท า
กิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มต่างๆ 

๕) การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ บุคคลที่ได้ปฏิบัติตามระบบการเมือง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายส าคัญ ประกอบด้วย การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  การติดตามข่าวสารทางการเมือง และการร่วม
ชุมนุมทางการเมือง 

๖) บุคลิกภาพเป็นประชาธิปไตย คือ บุคคลซึ่งมีความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม
พ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ประกอบด้วย การประนีประนอมให้ความร่วมมือ การมีน้ าใจ 
การมีเหตุผล การมีความยุติธรรม และการมีความเชื่อม่ันในตนเอง 



๘ 

๗) การยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา คือ ผู้ที่ดีควรมีหลักธรรมมา
ใช้ในการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับประชาธิปไตย คือ สัปปุริสธรรม ๗  ประกอบด้วย (๑) ธัมมัญญุตา 
การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่  (๒) อัตถัญญุตา การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย (๓) อัตตัญญุตา  
การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร (๔) มัตตัญญุตา การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี  
(๕) กาลัญญุตา การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม (๖) ปริสัญญุตา การรู้จักชุมชนรู้จักระเบียบในสังคม
และ (๗) ปุคคสัญญุญา การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืน 

 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
๑) การวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

๑.๑) ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น คือ ลักษณะด้านที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็น
พลเมืองอุดมการณ์ประชาธิปไตยและหลักพุทธธรรม ประกอบด้วย การการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทาง
การเมือง การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย และการมีการยึดมั่นในหลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม ๗ 

๑.๒) ตัวแปรตาม คือ ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
๒) การวิจัยเชิงปริมาณ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

๒.๑) ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล การการยึดถือ
ค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย และการมีการยึดมั่นในหลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม ๗ 

๒.๒) ตัวแปรตาม คือ ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๑) ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 

๑.๑) การวิจัยเชิงคุณภาพประชากรที่ศึกษา คือ กลุ่มผู้น าท้องถิ่น ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชนและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑.๒) การวิจัยเชิงปริมาณประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเทศบาลของจังหวัดตรัง  

๒) กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
๒.๑) การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(๑) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยด าเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มผู้น า
ท้องถิ่น คือ นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลของ
จังหวัดตรัง และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ดังนี้ ด้านนักวิชาการที่มีความรู้เชี่ยวชาญ



๙ 

เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการส่งเสริมประชาธิปไตย  พระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
หลักพุทธธรรมสัปปุริสธรรม ๗  และบุคลากรที่เกี่ยวกับข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๒) การวิจัยเชิงปริมาณ  
(๑) กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่เป็นผู้มีสิทธ์

เลือกตั้งทั้งหมดในเขตเทศบาลของจังหวัดตรังตามสูตรที่ได้จากการค านวณตามตารางด้วยตาราง
ส าเร็จรูปของ ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ ๙๕ 
เปอร์เซ็นต ์เมื่อความคลาดเคลื่อน ๐ เป็น + ๕ เปอร์เซ็นต ์

 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
การศึกษาครั้งนี้ จ ากัดขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาเฉพาะในเขตเทศบาลของจังหวัดตรัง 

ประกอบไปด้วย เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลในจังหวัดตรัง จ านวนทั้งสิ้น ๒๒ แห่ง 
ทั้งนี้ สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกจังหวัดตรังมาใช้ในการศึกษาวิจัยนั้น เนื่องจากเห็นว่า

นอกจากจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการจัดตั้งเทศบาลครบทั้ง ๓ รูปแบบ แล้ว ชุมชนและโรงเรียน
บางแห่งในจังหวัดตรังเคยได้รับรางวัลชุมชนประชาธิปไตยและโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างมา
ตามล าดับ จากส านักงานเอกลักษณ์แห่งชาติ  และยังมีจุดแข็งในด้านต่างๆ ประกอบด้วย  
(๑) ด้านเศรษฐกิจ คือ มีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งป่าชายเลน น้ าตก ทะเล (๒) ด้านสังคม คือ ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐให้ประชาชนในจังหวัดตรังมีการรวมกลุ่ม (๓) ด้านความมั่นคงและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ พ้ืนที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และประชาชนในท้องถิ่นมีวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน และ (๔) ด้านบริหารจัดการ คือ มีการสนับสนุนจากจังหวัดในการให้มี
ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาระบบต่างๆ๗ ซึ่งแต่ละด้านแสดงให้เห็นถึงลักษณะทิศทางของ
ประชาธิปไตยในจังหวัดตรังได้ระดับหนึ่ง ดังนั้นจังหวัดตรังจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 

๑.๔.๕  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ได้ท าการศึกษา โดยได้เข้าไป

ด าเนินการศึกษาวิจัยระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
                                                           

๗ส านักงานจั งหวัดตรั ง,  แผนพัฒนำและแผนปฏิบั ติกำรจั งหวัดตรัง ,  [ออนไลน์ ] .  แหล่ งที่ มา: 
http://www.osmandaman.moi.go.th [๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
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๑๐ 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
ควำมเป็นพลเมืองเพื่อกำรส่งเสริมประชำธิปไตย ในที่นี้หมายถึง บุคคลในท้องถิ่นหรือ

ชุมชนที่มีคุณสมบัติเอ้ือต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในงานวิจัยเรื่องนี้น ามาศึกษา เฉพาะ 
๕ ด้าน คือ ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม ๗ ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย ด้านการมีความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และด้านการมี
บุคลิกภาพประชาธิปไตย 

กำรส่งเสริมประชำธิปไตยในท้องถิ่น หมายถึง แนวการด าเนินการทางการเมืองที่มุ่งการ
สร้างระบอบประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพ ในที่นี้หมายถึง การที่บุคคลในท้องถิ่นหรือชุมชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยในเขตเทศบาลของจังหวัดตรัง 

ท้องถิ่น หมายถึง ท้องถิ่นหรือชุมชน ในที่นี้หมายถึง อาณาบริเวณของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลของจังหวัดตรัง ที่มีคนจ านวนหนึ่งอาศัยอยู่รวมกัน มีความผูกพันต่อสถานที่นั้น 
มีจารีตประเพณี มีความคิดเห็นและความเชื่อไปในทิศทางเดียวกัน 

กำรยึดถือค่ำนิยมพื้นฐำนทำงกำรเมืองแบบประชำธิปไตย ในที่นี้หมายถึง บุคคลในท้องถิ่น
หรือชุมชนที่มีความประพฤติปฏิบัติที่มีส่วนในการสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพ  
ในงานวิจัยเรื่องนี้น ามาศึกษา เฉพาะ ๖ ข้อ คือ การพ่ึงตนเอง การเคารพสิทธิผู้อ่ืน การเคารพความ
แตกต่าง การเคารพความเสมอภาค การเคารพกติกา และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

กระบวนกำรกล่อมเกลำเรียนรู้ทำงกำรเมือง ในที่นี้หมายถึง บุคคลในท้องถิ่นหรือชุมชน  
ได้เรียนรู้ให้มีความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย มีทัศนคติที่ดีต่อระบอบ
ประชาธิปไตยโดยผ่านกระบวนการอบรมกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองของบุคคล ในงานวิจัยเรื่องนี้
ศึกษา เฉพาะ ๔ ข้อ คือ ลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในวัยเด็ก การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
การมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเข้าร่วมท ากิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มต่าง ๆ 

กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ในที่นี้หมายถึง บุคคลที่ได้ปฏิบัติตามระบบการเมือง เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายส าคัญทางการเมือง ในงานวิจัยเรื่องนี้น ามาศึกษา เฉพาะ ๓ ข้อ คือการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง  การติดตามข่าวสารทางการเมือง และการชุมนุมทางการเมือง 

บุคลิกภำพเป็นประชำธิปไตย ในที่นี้หมายถึง การที่บุคคลในท้องถิ่นหรือชุมชน ที่มีลักษณะ
ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยมองโลกในทางดีและ
คิดเห็นในแง่ดี ในงานวิจัยเรื่องนี้น ามาศึกษา เฉพาะ ๕ ข้อ คือ การประนีประนอมหรือให้ความร่วมมือ 
การมีน้ าใจประชาธิปไตย  การมีเหตุผล การมีความยุติธรรม และการมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

กำรยึดม่ันในหลักธรรมตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ ในที่นี้หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะที่ดี เป็น
ผู้ที่มีธรรมในตนเองคือเป็นผู้ที่มีหลักธรรมเป็นเครื่องชี้น าในด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับประชาธิปไตย  



๑๑ 

ซึ่งจะท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปโดยมีคุณธรรม และสามารถประพฤติได้อย่างถูกต้องตามหลักการ  
สัปปุริสธรรม ๗ อันประกอบไปด้วย (๑) ธัมมัญญุตา การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ (๒) อัตถัญญุตา 
การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย (๓) อัตตัญญุตา การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร 
(๔) มัตตัญญุตา การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี (๕) กาลัญญุตา การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม 
(๖) ปริสัญญุตา การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคมและ (๗) ปุคคสัญญุญา การรู้จักบุคคล หรือการ
รู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืน อันเป็นธรรมประจ าใจอันประเสริฐเป็นหลักความประพฤติที่
ประเสริฐบริสุทธิ์ส าหรับพลเมือง 

  

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความเป็นพลเมืองที่ดีเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
๑.๖.๒ ได้ทราบถึงหลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
๑.๖.๓ ได้ทราบถึงการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา  
๑.๖.๔ เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการ

เรียนรู้ให้กับประชาชน และผู้น าท้องถิ่นให้มีความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 



 
บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษา “ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น” โดยผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบต่างๆ จากต ารา เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่แนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิด ในการวิจัย ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับความเป็นพลเมือง 
๒.๑.๑ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองในการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมือง 

๒.๒ แนวคิดประชาธิปไตย 
๒.๒.๑ วัฒนธรรมทางการเมืองผ่านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ 
๒.๒.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๒.๒.๓ บุคลิกภาพประชาธิปไตย 

๒.๓ แนวคิดความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวค าสอนพระพุทธศาสนา 
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 
ความเป็นพลเมือง (Citizenship) ไม่ใช่การที่ประชาชนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ ที่ตนเองมี ตามที่

ประชาชนทั่วไปรู้เพียงแค่นี้ แต่สิ่งที่จ าเป็นจะต้องให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง  คือ
พ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองซึ่งมีความหมายที่หลากหลาย ดังนี้ 

มีการกล่าวว่า ความเป็นพลเมือง (Citizenship) หมายถึง การเป็นสมาชิกของชุมชนทาง
การเมือง (Political Community) เช่น เมือง (City) หรือ รัฐชาติ (Nation-State) โดยมีสิทธิและ
หน้าที่ซึ่งมากับความเป็นพลเมือง๑ บางท่านกล่าวอีกว่า “พลเมือง” มีหลายมิติ ซึ่งการที่จะเป็น
พลเมืองได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบส าคัญต่างๆ ได้แก่ พลเมืองจะต้องมีสิทธิและหน้าที่ มีส่วนร่วม
ทางการเมือง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง๒ ในขณะที่บางท่าน ได้ให้

                                                           
๑พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. และ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๔. 
๒Kathleen Knight Abowitz and Jason Harnish, “Contemporary Discourses of Citizenship”, 

Review of Educational Research, Vol. 76 No.4 (2006): 653-690. 



๑๓ 

 
ความหมายของความเป็นพลเมืองไว้ ๒ ลักษณะ ในหนังสือวัฒนธรรมพลเมือง คือ ความเป็นพลเมือง
ในความหมายเก่าและความหมายใหม่ ดังนี้๓ 

๑) ความเป็นพลเมืองในความหมายเก่า คือ การเป็นผู้รับ หมายถึงการเป็นผู้รับทั้งผลดีและ
ผลเสียจากนโยบายรัฐบาล ดังนั้นในความหมายนี้ การเป็นพลเมืองจึงเป็นพลเมืองจึงเป็นเพียงแค่  
ผู้ตาม และผู้ปฏิบัติตามค าสั่งและกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือเป็นผู้อยู่ใต้การปกครองเท่านั้น 

๒) ความเป็นพลเมืองในความหมายใหม่ คือ พลเมืองต้องมีส่วนเป็นผู้กระท า มีจิตสาธารณะ  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบ และพร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ อันเป็น
ความหมายของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยที่มองเห็นการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนในสังคมที่
พลเมืองต้องเข้าร่วมรับผิดชอบ ไม่เปลี่ยนให้เป็นเรื่องของนักการเมือง ผู้น า หรือรัฐบาลเท่านั้น 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความเป็นพลเมืองได้ถูกก าหนดมาให้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
กับรัฐ ในขณะที่รัฐให้ความคุ้มครองประชาชนในรูปแบบของการเมืองการปกครอง นั่นคือระบอบการ
ปกครองมีความสัมพันธ์กับพลเมืองในรัฐนั้นนั่นเอง 

 

๒.๑.๑ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองในการยึดถือค่านิยมพื้นฐานทางการเมือง 
ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเน้นไปที่การให้ความส าคัญกับการพิจารณาความหมาย และความส าคัญ

ของการก าหนดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีความสอดคล้องกับประชาธิปไตย ในด้านการยึดถือ
ค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือด้วยวิถีประชาธิปไตย 

มีการกล่าวว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ถือว่าเป็นพลเมืองที่ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะที่จะน าประเทศไปสู่สันติสุขด้วยวิถีประชาธิปไตย ซึ่งรวมถึงการมีอิสรภาพ การพ่ึง
ตัวเองได้ การมีสิทธิ การเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เคารพกติกาบ้านเมือง ไม่ใช้ความ
รุนแรง มีจิตสาธารณะ เป็นต้น การที่ประเทศใดจะพัฒนาประชาธิปไตยให้ก้ าวหน้าไปได้ด้วยดี  
จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมทั้งการที่ประชาชนมีความเป็นพลเมืองสูงด้วย๔ 

บางท่านกล่าวว่า พลเมืองตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยนั้นควรมีแนวทางการปฏิบัติตน ดังนี้๕ คือ 
๑) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ การลดความเห็นแก่ตัว 

เสียสละแรงกายแรงใจ เพื่อท าประโยชน์ต่อส่วนรวม ช่วยกันดูแลทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะสมบัติ เช่น 

                                                           
๓วิชัย ตันศิริ, วัฒนธรรมพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สุขุมและบุตร จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘. 
๔ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย, เอกสารเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ

สถาบันพระปกเกล้า ครั้งท่ี ๑๓, ๒๕๕๕. หน้า ๓. 
๕ปณิดา ปัตตาทานัง, พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://panidar7241. 

blogspot.com/2013/07/blog-post_27.html[๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙]. 



๑๔ 

 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน เป็นต้น ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ แม่น้ า  
ล าธาร รวมทั้งตักเตือนและช่วยห้ามปรามบุคคลไม่ให้ท าลายสาธารณะสมบัติหรือสิ่งแวดล้อม 

๒) วินัย ได้แก่ การฝึก กาย วาจา และใจ ให้สามารถควบคุมความประพฤติของตนเองให้อยู่
ในระเบียบแบบแผนอันดีงาม เพ่ือให้การปฎิบัติงาน การอยู่ร่วมกันของกลุ่ม ในสังคมไปได้ด้วยความ
เรียบร้อย 

๓) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้แก่ การเอาใจใส่ ตั้งใจ และมุ่งมั่นปฎิบัติหน้าที่ตามบทบาท
ของตนอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ เพ่ือให้งานบรรลุผลอย่างเต็มเป้าหมาย ตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด                                   

๔) ความอดทน ได้แก่ การมีจิตใจหนักแน่น เยือกเย็น ไม่หุนหันพลันแล่น สามารถความคุม
อารมณ์และพฤติกรรมให้เป็นปกต ิเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่เป็นปัญหาหรือสิ่งที่ไม่พอใจ 

๕) รู้จักประหยัดและอดออม ได้แก่ การรู้จักใช้จ่ายตามความจ าเป็นอย่างคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย รู้จักเก็บออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะ
ความเป็นอยู่ของตน 

๖) การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ได้แก่ การมีจิตใจเปิดเผย รู้แพ้ รู้ชนะ และให้อภัยแก่กัน ท างานใน
ลักษณะช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ไม่แแข่งขันหรือแก่งแย่งชิงดีกัน 

๗) ความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ มีความจริงใจ ไม่อคติ ปฎิบัติตนปฎิบัติงานตรงไปตรงมา                    
ตามระเบียบปฎิบัติ ไม่ใช้เล่ห์เลี่ยม หรือกลโกง ไม่ท าแบบคตในข้องอในกระดูก นอกจากนี้การท างาน
ต้องอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและมีไมตรีจิตต่อกัน ไม่หวาดระแวง แคลงใจกัน 

๘) การอนุรักษณ์ความเป็นไทย ได้แก่ มีจิตส านึกในความเป็นไทย เช่น พูด เขียน และใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง อนุรักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และน าความเป็นไทยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ รวมทั้งคิดค้น ดัดแปลงความเป็นไทยให้เข้ากับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่จริง ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนถ่ายทอดความเป็นไทย ไปสู่คนรุ่นหลังได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ในขณะเดียวกัน นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า ส าหรับความส าคัญของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่เพียงแต่จะต้องมีกติกาหรือรัฐธรรมนูญที่
ก าหนดรูปแบบหรือระบบที่ใช้ในการปกครองประเทศ สิ่งส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ คนหรือ
ประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพในประเทศอย่างเสมอภาคกัน โดยจะต้องมี



๑๕ 

 
ความสามารถในการปกครองกันเอง ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นการปกครองโดยประชาชน หรือการ
ปกครองที่ประชาชนปกครองตนเอง จึงจะประสบความส าเร็จได้๖ 

ดังนั้น “พลเมือง” ของระบอบประชาธิปไตยจึงไม่เหมือนกับ “พลเมือง” ของการปกครอง
ระบอบอ่ืน กล่าวคือ พลเมืองของการปกครองระบอบอ่ืน จะมีคุณสมบัติอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับผู้เป็น
เจ้าของอ านาจของประเทศจะก าหนดให้เป็น ในขณะที่พลเมืองของระบอบประชาธิปไตย จะต้องเป็น
เจ้าของประเทศ จึงมีอิสรภาพในการเลือกวิถีชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคกัน แต่ถ้าทุกคน
ต่างใช้สิทธิเสรีภาพของตนโดยไม่รับผิดชอบ ไม่ค านึงถึงสิทธิของเจ้าของประเทศคนอ่ืน ไม่ค านึงถึง
ส่วนรวมหรือเห็นแต่ประโยชน์ของตนเอง สังคมย่อมวุ่นวาย มีแต่ปัญหา ประชาธิปไตยก็ย่อมไปไม่รอด  
เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครองตามอ าเภอใจหรือใครอยากจะท าอะไรก็ท า โดยไม่ค านึง 
ถึงส่วนรวม กล่าวคือ อิสรภาพของพลเมืองจึงต้องควบคู่กับความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม 

นอกจากนั้น ยังมีนักวิชาการท่านกล่าวว่า จากในยุคอดีต สามารถมองคุณสมบัติความเป็น
พลเมืองในประชาธิปไตยแบบกรีกโบราณ ซ่ึงมีคุณสมบัติสรุปได้ดังนี้๗ 

๑) พลเมือง มิใช่ค าที่อยู่อย่างโดด ๆ แต่เป็นค าที่คู่กับค าว่า ชุมชนการเมือง ที่กรีกเรียกว่า 
“Polis” คือ นครที่พลเมืองปกครองตนเอง พลเมืองก็คือสมาชิกของชุมชนเช่นนี้ ที่ใดก็ตามที่มีมนุษย์
อยู่รวมกัน มีการใช้อ านาจจัดการบริหารชุมชนร่วมกัน เมื่อนั้นก็จะเกิดการเมืองในความหมายดั้งเดิม 
และเนื่องจากโลกนี้มีคนจ านวนน้อยที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว การเป็นคนจึงเป็นเรื่องการเมือง (To be 
human is to be political) หรือกล่าวได้ว่า คนเป็นสัตว์การเมือง (Man is a political animal) 
หรือความเป็นพลเมือง คือ การเข้ามีส่วนร่วมในชุมชนการเมือง (Citizenship is participation in 
the affairs of a polis) นั่นเอง ซึ่งการเมืองในที่นี้ หมายถึง การร่วมกันท าประโยชน์หรือแก้ปัญหาให้
บ้านเมืองของพลเมืองเท่านั้น มิได้หมายถึงการแย่งชิงอ านาจ ต าแหน่ง หรือทรัพยากรของบ้านเมือง 

๒) พลเมืองมีสิทธิ (Rights) และภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบ (Obligations) ที่จะเข้า
ร่วมประชุมร่วมก าหนดนโยบายและโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบ้านเมืองของตน ออกกฎหมายหรือ
ข้อบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตาม เข้าไปท างานด้านนิติบัญญัติและบริหารอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิออก
ความเห็น รวมทั้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่เคยตกลงกันไปแล้วก็ได้ รวมทั้งมีหน้าที่หรือความรับผิดชอบ
ในการออกความเห็นในกิจการต่างๆ ของรัฐ เช่น การเสียภาษี หน้าที่ต้องเป็นทหารเพ่ือป้องกัน
ประเทศเป็นคณะลูกขุนเพ่ือตัดสินคดีความ ตลอดจนส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนเพ่ือฝึกความเป็น
พลเมือง 
                                                           

๖ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง (Civic Education), (กรุงเทพมหานคร: นาน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๕), หน้า ๓๐. 

๗เอนก เหล่าธรรมทัศน์,  การเมืองภาคพลเมือง,  พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๕๔), หน้า ๙-๑๐. 



๑๖ 

 
๓) พลเมืองในทัศนะของกรีกโบราณจ าต้องเป็นผู้มีคุณธรรม นั่นคือ ต้องมีความปรารถนาแรง

กล้าที่จะเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ (Having a keen desire to become a perfect citizen) การเป็น
พลเมืองที่เอาการเอางานเช่นนี้ มิใช่เกิดข้ึนได้โดยอัตโนมัติแต่ต้องได้รับการปลูกฝังหรือให้รับการศึกษา
เพ่ือให้เกิดคุณธรรมขึ้นนั่นเอง ไม่ใช่ว่าเกิดเป็นคนแล้วใคร ๆ ก็อาจเป็นพลเมืองได้ 

๔) การเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์จะต้องรู้ทั้งวิธีการเป็นผู้ปกครอง (Ruler) และการเป็นผู้ถูก
ปกครอง (Ruled) นั่นหมายความว่า ไม่มีผู้ ใดยึดครองต าแหน่งใดตลอดชีวิต แต่จะต้องมีการ
ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็น เนื่องจากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ทุกคนตั ดสินใจร่วมกัน ดังนั้น  
ต้องผลัดเปลี่ยนกันขึ้นด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือกล่าวได้ว่า  เมื่อเป็นผู้อยู่ใต้การปกครองก็ต้อง
ท าหน้าที่ได้ดีเช่นเดียวกับเม่ือเป็นผู้ปกครอง 

แต่หลังจากสิ้นสุดยุคเอเธนส์และโรมแล้ว ยุโรปก็เข้าสู่การปกครองแบบศักดินา ประชาชน
ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพไพร่ติดที่ดิน มิได้อยู่ในฐานะพลเมืองของรัฐ ซึ่งประชาธิปไตยแบบกรีกโบราณนั้น
ย่อมไม่สามารถคงอยู่ได้ในสภาวะที่มีระบบไพร่-ทาส เพราะระบบนี้ท าให้คนมีส านึกของพลเมืองได้
ยากยิ่ง และในยุคต่อมา หลักจากสิ้นสุดยุคศักดินาก็เข้าสู่ยุคสมัยใหม่  ที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็นประชาธิปไตยที่เปลี่ยน “ราษฎร” ให้เป็น “พลเมือง” โดยความหมายของพลเมืองนั้นก็
คือ ราษฎรที่นอกจากเสียภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ยังต้องมีบทบาทและอ านาจ
ในทางการเมือง คือ มีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้น คือ มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ  
ต่อทางการได้ ทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมไปกับรัฐด้วย ราษฎรนั้นเป็นฝ่ายรับกฎหมาย 
นโยบายและกิจการหรือกิจกรรมของรัฐ แต่พลเมืองที่ดีนั้นต้องเป็นฝ่ายรุก เพ่ือเรียกร้องกฎหมาย 
นโยบายและกิจการของรัฐตามที่ตนเองเห็นพ้อง ไม่เฉื่อยชา และคิดว่าตนมีสิทธิเสียง มีส่วนร่วมใน
บ้านเมือง จนถึงในยุคปัจจุบัน คุณลักษณะ “พลเมือง” ในมิติสิทธิเสรีภาพตามทฤษฎีประชาธิปไตย
เสรีนิยม มองว่า พลเมืองมีความจงรักภักดี (Allegiance) ต่อรัฐ เพราะรัฐประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้
เขาได้มีส่วนร่วมทางการเมือง และโดยการนี้มีอิทธิพลต่อนโยบายของรัฐ ให้เอ้ือต่อการที่เขาจะบรรลุ
ความคาดหวังหรือความมุ่งหมายในชีวิตของเขา๘ 

อย่างไรก็ตาม บางท่านยังกล่าวอีกว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง 
สิทธิที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง การตรวจสอบรัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนนโยบายและการ
กระท าของรัฐบาล สิทธินี้มาพร้อมกับและแบ่งแยกมิได้จากเจ้าหน้าที่ต่างๆ เช่น การเคารพกฎหมาย
และการเสียภาษี นอกจากนี้ ในสังคมประชาธิปไตย พลเมืองสามารถมีความจงรักภักดีต่อสถาบันอ่ืนๆ 
ได้นอกจากรัฐ โดยไม่ถือว่าขัดแย้งต่อความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ  เช่น ความจงรักภักดีต่อ

                                                           
๘พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. และ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม ๒, 

หน้า ๒๖-๒๗. 



๑๗ 

 
ครอบครัว ศาสนา องค์การ สถาบันท้องถิ่น หรือองค์การระหว่างประเทศ กล่าวคือ พลเมืองควรมี
องค์ประกอบ ที่ประกอบด้วย๙ 

๑) มีเอกลักษณ์ท่ีมาจากความเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมือง 
๒) มีค่านิยมเฉพาะและอุดมคติ 
๓) มิสิทธิและหน้าที่ 
๔) มีส่วนร่วมทางการเมือง 
๕) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
จากค ากล่าวข้างต้น เมื่อสังเคราะห์แนวคิดแล้วจะเห็นได้ว่า จะให้ความส าคัญกับการสร้าง

ความเป็นพลเมืองที่ดีให้เกิดข้ึนในสังคมนั้นๆ นั่นเอง  
ซึ่งได้มีนักวิชาการบางท่านได้กล่าวถึงพลเมืองที่ดีดังนี้ พลเมืองที่ดี ประกอบด้วย ๓ ด้าน 

ได้แก่๑๐ 
 ๑) ความรับผิดชอบส่วนตัว เช่น มีหน้าที่รับผิดชอบในชุมชนของตน ท างานอย่างสุจริตและ

จ่ายภาษี เคารพกฎหมาย การแยกขยะ การบริจาคโลหิต และเป็นอาสาสมัครในช่วงเวลาวิกฤต 
 ๒) การมีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง เช่น เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชุมชน และพยายามที่จะ

พัฒนาชุมชน ดูแลชุมชนโดยพยายามท่ีจะดูแลความต้องการ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหรือรักษา
สิ่งแวดล้อม มีความรู้ว่ารัฐท างานอย่างไร และมีความรู้กลยุทธ์เพ่ือจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ท างาน 

 ๓) จิตส านึกเก่ียวกับความยุติธรรมทางสังคม เช่น ประเมินโครงสร้างทางสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจอย่างวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง ค้นหาและบอกถึงสิ่งที่ไม่ได้รับความ
ยุติธรรมและรู้เรื่องความเคลื่อนไหวทางสังคมและวิธีการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้ บางท่านกล่าวว่า ส าหรับคุณลักษณะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยนั้น 
ประกอบด้วย๑๑ 

๑) การเป็นผู้ที่มีความรู้ มีการศึกษา และมีความสามารถที่จะมองเห็นและเข้าใจในสังคมของ
ตนและสังคมโลกเฉกเช่นเป็นสมาชิกของสังคม 

๒) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็นหลัก 

                                                           
๙ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด และ Eugenie Merieau, ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย 

(Citizenship in Thailand), [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_452.pdf/ความเป็น
พลเมืองในประเทศไทย.pdf[๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙]. 

๑๐เรื่องเดียวกัน. 
๑๑ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร,  การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายศึกษา, 

๒๕๕๔), หน้า ๕๕-๕๖. 

http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_452.pdf/ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย.pdf
http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_452.pdf/ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย.pdf


๑๘ 

 
๓) มีความรักในเสรีภาพและมีความรับผิดชอบ 
๔) เคารพความเสมอภาค ความยุติธรรม 
๕) มีความสามารถท่ีจะคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
๖) มีความเข้าใจเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน และยอมรับความแตกต่างในความเป็นพหุสังคม 
๗) เคารพกฎหมาย และยึดหลักนิติรัฐ 
๘) มีความรู้  ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางการเมือง (Political 

Literacy) และเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) ในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน 
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

๙) ยึดมั่นในหลักสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ในขณะที่มีบางท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ๖ 

ประการ ดังนี้๑๒ 
๑) พ่ึงตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของระบบอุปถัมภ์ 
๒) เคารพสิทธิผู้ อ่ืน ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน (ทั้งนี้ 

เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๘ ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมใช้ ... สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น”) 

๓) เคารพความแตกต่าง มีทักษะในการฟังและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง 
๔) เคารพหลักการความเสมอภาค เครารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน และเห็นคนเท่า

เทียมกัน มองคนเป็นแนวระนาบ ไม่ใช่แนวดิ่ง 
๕) เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้ก าลัง และยอมรับผลของการ

ละเมิดกฎหมาย 
๖) รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กระตือรือร้นที่จะรับผิด

ขอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง 
นอกจากนั้น ยังมีนักวิชาการบางท่าน ได้กล่าวโดยรวม ถึงคุณสมบัติของพลเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตยในแต่ละด้าน มีดังนี้๑๓ 
๑) รับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ ระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่

ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดของประเทศ ประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศ 
เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจึงเป็นเจ้าของชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพในประเทศของ
                                                           

๑๒คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองดี, ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๑, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:  
http://social.obec.go.th/library/document/civic/civic01.pdf[๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙] 

๑๓ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง (Civic Education), หน้า ๕๖. 



๑๙ 

 
ตนเอง ท านองเดียวกับเจ้าของบ้านมีสิทธิเสรีภาพในบ้านของตน ระบอบประชาธิปไตยจึงท าให้เกิด
หลักสิทธิเสรีภาพและท าให้ประชาชนมีอิสรภาพ คือ เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงเป็น “ไท” คือ เป็นอิสรชนที่รับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลอ านาจหรือภายใต้ “ระบอบอุปถัมภ์” ของผู้ใด เด็กจะกลายเป็น “ผู้ใหญ่” และเป็น 
“พลเมือง” หรือสมาชิกคนหนึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริง เมื่อสามารถรับผิดชอบตนเองได้ 

๒) เคารพสิทธิผู้ อ่ืน ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนจึงมีสิทธิ
เสรีภาพ แต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพโดยค านึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเองหรือเอาแต่ความคิดของ
ตนเองเป็นที่ตั้ง โดยไม่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนหรือไม่สนใจว่าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใด 
ย่อมจะท าให้เกิดการใช้สิทธิเสรีภาพที่กระทบกระทั่งกันจนไม่อาจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อไปได้ 
ประชาธิปไตยก็จะกลายเป็นอนาธิปไตย เพราะทุกคนเอาแต่สิทธิเสรีภาพของตนเองเป็นใหญ่ สุดท้าย
ประเทศชาติย่อมจะไปไม่รอด การใช้สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจึงจ าเป็นต้องมีขอบเขต คือ 
ใช้สิทธิเสรีภาพได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพาของผู้อ่ืนๆ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้อง
เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน และจ าต้องไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งจึงบัญญัติว่า “บุคคลย่อมใช้ 
สิทธิเสรีภาพของตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน...” 

๓) เคารพความแตกต่าง เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจึงมีเสรีภาพใน
ประเทศของตนเองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ระบอบประชาธิปไตยจึงให้เสรีภาพและยอมรับความ
หลากหลายของประชาชน ประชาชนจึงแตกต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต  
ความเชื่อทางศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้น เพ่ือมิให้ความแตกต่างของกันและกัน 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ และจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เห็นแตกต่างของกันและกัน ถึงแม้จะ
ไม่เห็นด้วยแต่จะต้องยอมรับว่าคนอ่ืนมีสิทธิที่จะแตกต่างหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเราได้ 
และจะต้องยอมรับโดยไม่จ าเป็นต้องเข้าใจว่าท าไมเขาจึงเชื่อหรือเห็นแตกต่างไปจากเรา และไม่ต้อง
พยายามไปบังคับให้คนอ่ืนมาคิดเหมือนเรา “พลเมือง” จึงคุยเรื่องการเมืองกันในบ้านได้ ถึงแม้จะ
เลือกพรรคการเมืองคนละพรรคหรือมีความคิดเห็นทางการเมืองคนละข้างกันก็ตาม 

๔) เคารพหลักความเสมอภาค อ านาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของประชาชนทุกคน 
ประชาชนทุกคนจึงเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน เมื่อเป็นเจ้าของร่วมกัน ทุกคนจึงมีส่วนในประเทศ
อย่างเท่าๆ กัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร ร่ ารวยหรือยากจน จบปริญญาเอกหรือจบ ป.๔ 
มีอาชีพอะไร เป็นเจ้านายหรือลูกน้อง สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงความแตกต่างโดยทุกคนล้วนแต่เท่า
เทียมกันในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศ ดังนั้น “พลเมือง” จึงต้องเคารพหลักความเสมอภาค  
และจะต้องเห็นคนเท่าเทียมกัน คือ เห็นคนเป็นแนวระนาบ (Horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกับคนอ่ืน 
และเห็นคนอ่ืนเท่าเทียมกับตน ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของประเทศ



๒๐ 

 
อย่างเสมอกัน ถึงแม้จะมีการพ่ึงพาอาศัยแต่จะเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
จากสังคมแบบอ านาจนิยมในระบอบเผด็จการหรือสังคมระบบอุปถัมภ์ ซึ่งโครงสร้างสังคมจะเป็น
แนวดิ่ง (Vertical) ที่ประชาชนไม่เสมอภาค ไม่เท่าเทียม ไม่ใช่อิสระชน และมองเห็นคนเป็นแนวดิ่ง  
มีคนที่อยู่สูงกว่าและต่ ากว่า โดยจะยอมคนที่อยู่สูงกว่า แต่จะเหยียดคนที่อยู่ต่ ากว่าซึ่งมิใช่ลักษณะของ 
“พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย 

๕) เคารพกติกา ประชาธิปไตยต้องใช้กติกาหรือกฎหมายในการปกครอง ไม่ใช่อ าเภอใจหรือ
ใช้ก าลัง โดยทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กติกานั้น แต่ถึงแม้จะมีกฎหมายหรือกติกา แต่หาก
ประชาชนไม่เคารพหรือไม่ปฏิบัติตามกติกาก็หามีประโยชน์อันใดไม่ ระบอบประชาธิปไตยจึงจะ
ประสบความส าเร็จได้ต่อเมื่อมี “พลเมือง” ที่เคารพกติกาและยอมรับผลของการละเมิดกติกา 
“พลเมือง” จึงต้องเคารพ “กติกา” ถ้ามีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ต้องแก้ไขโดยใช้วิถีทาง
ประชาธิปไตยและกติกา ไม่เล่นนอกกติกาและไม่ใช้ก าลังหรือความรุนแรง 

๖) รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  สังคมหรือประเทศชาติมิได้ดีขึ้นหรือแย่ลงโดยตัวของ
มันเอง ที่สังคมแย่ลงไปทุกวันนี้เป็นเพราะการกระท าของคน ในทางกลับกันสังคมก็ย่อมจะดีขึ้นได้ด้วย
การกระท าของคนในสังคม “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นผู้ที่ตระหนักว่าตนเองเป็น
สมาชิกคนหนึ่งของสังคมและรับผิดชอบต่อการกระท าของตน “พลเมือง” จึงไม่ใช่คนที่ใช้สิทธิ
เสรีภาพตามอ าเภอใจ แล้วท าให้สังคมเสื่อหรือเลวร้ายลงไป หากเป็นผู้ที่ใช้สิทธิเสรีภาพโดยตระหนัง
อยู่เสมอว่าการกระท าใดๆ ของตนเองย่อมมีผลต่อสังคมและส่วนรวม “พลเมือง” จึงต้องรับผิดขอบ
ต่อสังคมและมองตนเองเชื่อมโยงกับสังคม เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา และมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหานั้นโดยเริ่มต้นที่ตนเอง คือ ร่วมแก้ปัญหาด้วยการไม่ก่อปัญหาและลงมือท าด้วยตนเอง 
ไม่ใช่เอาแต่เรียกร้องคนอ่ืนหรือรัฐบาลแก้ปัญหาแล้วตนเองก็ก่อปัญหานั้นต่อไป 

แต่อย่างไรก็ตาม บางท่านยังกล่าวอีกว่า จากแนวคิดทฤษฎีประชาธิปไตยในปัจจุบัน ที่มี
ลักษณะมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ในสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน หลักการ
ประชาธิปไตยในยุคสมัยนี้ดูเสมือนว่าจะถูกผันแปรเปลี่ยนไปแตกต่างจากฐานคิดเดิม โดยเฉพาะใน
เรื่องความเสมอภาค เสรีภาพและคุณธรรมที่เน้นสาธารณประโยชน์ ในที่นี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอแสดงความ
คิดเห็นในหลักการส าคัญๆ ที่พึงเป็นองค์ประกอบอย่างน้อยของประชาธิปไตย เมื่อประยุกต์ใช้ในความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้บนฐานคิดของแนวคิดทฤษฎีข้างต้น และปรับปรุงจาก
กรอบแนวคิดได้ ดังนี้๑๔ 

                                                           
๑๔ชัยอนันต์ สุทธวณิช, ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ กับการเมืองไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๓), หน้า ๕๖. 
 



๒๑ 

 
๑) หลักเสรีภาพประชาธิปไตยในเรื่องเสรีภาพ เชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถพอที่จะใช้

สติปัญญาในการใช้เหตุผลเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ดังนั้น มนุษย์จึงควรมี
เสรีภาพที่จะเลือกด ารงชีวิตที่ตนเองพึงพอใจ เสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น เสรีภาพที่จะกระท า
หรือไม่กระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังที่รุสโซถือเป็นหัวใจ แต่ที่น่าสนใจคือว่า ความเชื่อในเรื่อง
ความสามารถของมนุษย์ในเรื่องการใช้เหตุผลมีความแตกต่างกัน ท าให้ระดับของประชาธิปไตย
แตกต่างกันไปด้วย เฉกเช่นที่มนุษย์สามารถใช้เหตุผลที่จะจ ากัดหรือล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อ่ืนได้
เสมอ ในนามของประชาธิปไตย จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ออกมาด้วยอ้าง
ความมั่นคงสงบเรียบร้อยของสังคม เพ่ือใช้ควบคุมถึงขั้นปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน การใช้เสรีภาพ
และการควบคุมเสรีภาพจึงมักเป็นประเด็นถกเถียงถึงความพอเหมาะพอดีของการใช้เสรีภาพว่า
อย่างไรถึงจะไม่เป็นเงื่อนไขให้ไปก้าวล่วงละเมิดถึงเสรีภาพของผู้อ่ืน หรือการควบคุมจ ากัดเสรีภาพจะ
เป็นไปเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น หรือจ าเป็นต้องมีการควบคุมใดๆ เลยหรือไม่ 

ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า บนฐานความคิดของความเปน็พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น
นั้น ขึ้นอยู่กับการกระท าของบุคคลนั้น ด้วยส านึกของความเป็นพลเมืองที่จะสามารถใช้สติปัญญาใน
การใช้เหตุผลเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้เสมอในนามของประชาธิปไตย นั่นคือ
การใช้เสรีภาพที่แท้จริงและจะส่งผลประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ทุกคนที่สุด ที่แม้จะมีคนไม่เห็นด้วยใน
ช่วงเวลาหนึ่งแต่จะเห็นด้วยในที่สุดเมื่อได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ทางใดทางหนึ่ง และอาจจะช่วย
น าพาคนที่ไม่เห็นด้วยได้คล้อยตามไปด้วยดังที่รุสโซ เห็นว่า ประชาธิปไตยท าให้เสรีภาพของปัจเจก
กลายเป็นการกระท าร่วมของกลุ่มท าให้การใช้เสรีภาพเป็นไปด้วยความรับผิดชอบก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด นั่นคือสังคมท่ีมีเสรีภาพจึงต้องการผู้น าที่เป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมในที่สุด 

๒) หลักความเสมอภาพในประชาธิปไตย ไม่ได้มีความหมายถึงการที่มนุษย์จะต้องมีความเท่า
เทียมกันในกายภาพ ความสามารถ สติปัญญา ความรู้ ความเป็นอยู่ รายได้ เศรษฐกิจ เพราะตาม
ข้อเท็จจริงย่อมเป็นไปไม่ได้ ความเสมอภาคในที่นี้จึงเป็นความเสมอภาคทางการเมือง ทางกฎหมาย 
สาระส าคัญของหลักความเสมอภาค ได้แก่ 

ประการแรก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กัน เช่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันหมดในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อันมีผล
ต่อสู้สมัครรับเลือกตั้งเสมอกัน ความเสมอภาพในเรื่องนี้ได้ผ่านการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมานับตั้งแต่
สมัยนครรัฐกรีกซึ่งถือเป็นต้นแบบของการปกครองประชาธิปไตยโดยตรง ที่จ ากัดสิทธิพลเมืองไม่ให้
ผู้หญิง เด็ก ทาส คนต่างถ่ิน มีสิทธิทางการเมือง จากนั้น มีการพัฒนาไปสู่ประเด็นการเลือกปฏิบัติโดย
ให้สิทธิตามฐานะทางเศรษฐกิจ จนมาถึงปัจจุบันที่มีข้อจ ากัดเพียงในเรื่องของอายุและคนต่างถิ่น ดังที่
ก าหนดให้อายุและสัญชาติเป็นคุณสมบัติของผู้ทีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น 



๒๒ 

 
ประการสอง ความเท่าเทียมกันในด้านสิทธิพ้ืนฐานของพลเมือง อาทิ สิทธิในการมีชีวิตอยู่  

มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ มีที่อยู่อาศัย มีน้ าสะอาดดื่ม มีอาหารการกินพอเพียง การศึกษา การรักษา 
พยาบาล การได้รับบริการสาธารณะจากรัฐ ฯลฯ สิทธิต่างๆ เหล่านี้แม้จะปรากฏเป็นหลักประกันใน
รัฐธรรมนูญ แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก 

ประการที่สาม ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายแม้รัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับจะมี
ข้อบัญญัติชัดเจนในเรื่องความเสมอภาค แต่การเลือกปฏิบัติยังปรากฏอยู่ในสภาพความเป็นจริงใน
สังคมและในกฎหมายลูกหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นเหตุอันเนื่องมาจากเพศ การศึกษาหรือสถานะทาง
สังคม 

ประการสุดท้าย ซึ่งเป็นประการที่ส าคัญที่สุด คือ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่เห็นว่ามนุษย์ทุกคน
เกิดมามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอเหมือนกัน ไม่มีใครบังอาจล่วงละเมิดความเป็นมนุษย์ของบุคคลใด
ได้ ไม่ว่าจะมีสถานภาพทางสังคม ยศถาบรรดาศักดิ์ ฐานะทางเศรษฐกิจ ต าแหน่งหน้าที่การงาน ความรู้ 
ความสามารถ การศึกษา แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด มนุษย์ทุกคนต่างมีความเป็นคนเท่ากัน ติดยึดกับ
ระบบเจ้าขุนมูลนาย ระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการเลิกทาสไปนานแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ 

ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า บนฐานความคิดของความเป็นพลเมืองของความเท่าเทียมและ
ความเสมอภาคนั้น ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันของบุคคลนั้น บนพื้นฐานความต้องการ
มีชีวิตอยู่รอดอย่างมีศักดิ์ศรีเหมือนกัน ต้องการความเป็นธรรมเหมือนกัน ย่อมพึงได้รับความเสมอภาค
เท่าเทียมภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน ไม่น าไปใช้อย่างเลือกปฏิบัติได้ 

๓) หลักเหตุผล เป็นหลักการเบื้องต้นของประชาธิปไตย อีกทั้งความมีเหตุผลและความรู้สึก
รักความยุติธรรม เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่ก าเนิด คุณสมบัตินี้น่าจะอยู่เหนือความรู้สึกใฝ่ต่ าหรือ
ความเห็นแก่ตัวของบุคคลบนสมมติฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งที่ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีเหตุ  
มีผล กระทั่งสามารถใช้เหตุผลที่ตนมีอยู่แก้ปัญหาต่างๆ ที่ตนเผชิญอยู่ รวมตลอดถึงการปรับปรุง
พัฒนาความเป็นอยู่ของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ” ในขณะที่มีผู้โต้แย้งว่า พฤติกรรมการ
กระท าของมนุษย์ไม่ใช้เหตุผลสติปัญญาเสมอไป การแสดงออกทางการเมืองอาจเกิดจากแรงผลักดัน
ปลุกเร้าหรือสัญชาติญาณได้ เราอาจเห็นการแสดงออกของมนุษย์ที่เป็นไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกและ
ไร้เหตุผล อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า ในความเป็นพลเมือง ของคนซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยกันนั้น  
แม้บางครั้งดูจะไม่มีเหตุผลแต่ก็อาจเป็นเพียงมุมมองหนึ่ง เพราะต่างคนต่างมีเหตุผลไม่เหมือนกันมี
สติปัญญาแตกต่างกัน ในความเป็นเหตุผลของคนหนึ่งอาจเป็นเรื่องไร้สาระของอีกคนหนึ่งก็ได้ ในอีก
ประการหนึ่งอาจพิจารณาได้ว่าการที่มนุษย์ไม่ได้ใช้เหตุผลในพฤติกรรมหนึ่งๆ หรือการกระท าหนึ่งๆ 
ไม่ได้หมายความว่าคนๆ นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่เป็นเหตุผลเป็นผลเสมอไป ดังนั้น  
ข้อโต้แย้งที่ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากแรงผลักดันปลุกเร้าหรือสัญชาติญาณแสดงว่ามนุษย์เป็น
ผู้ไม่มีเหตุมีผลนั้นไม่จริงเสมอไป  



๒๓ 

 
ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยจึงยังเชื่อในความมีเหตุมีผลของความเป็นพลเมืองนั้น จะเป็นพ้ืนฐานที่

ส าคัญของความสามารถในการเรียนรู้และส่งเสริมประชาธิปไตย เชื่อว่าเมื่อทุกคนใช้เหตุผลสามารถ
น าไปสู่ความเข้าใจ การเห็นพ้องและยอมรับด้วยความสมัครใจในที่สุด หลักคิดนี้เป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ที่มาของสัญญาประชาคมและการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี หลักการประชาธิปไตยไม่เชื่อในการกระท า
ที่ไร้เหตุผล ด้วยการบังคับให้คนยอมรับความคิดเห็นของตนเองว่าเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องที่สุด ที่
ทุกคนต้องเชื่อตามปฏิบัติตามด้วยการใช้ก าลังบังคับ แต่ด้วยการใช้เหตุผล ความอดทน อดกลั้นจน
ความคิดความเห็นที่แตกต่างได้รับการยอมรับ ดั งที่ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต) เขียนไว้ว่า 
ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ช่วยประสานประโยชน์ระหว่างบุคคลและสังคมและสอดคล้องกับ
หลักอธิปไตยทางพุทธศาสนา ที่ว่า ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักการความจริง  
ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ กระท าด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษา ตรวจสอบตามข้อเท็จจริง 
และความเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวาง แจ้งชัด และพิจารณาอย่างดีที่สุด เต็มขีดแห่งสติปัญญา 
มองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงามแล้ว เชื่อว่าการพัฒนา
ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ 

๔) หลักความยินยอมหรือความสมัครใจเป็นแนวของกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ด้วยประชาธิปไตยเชื่อมั่นในจิตวิญญาณเสรีของมนุษย์ การที่สังคมจะมีระบอบการ
ปกครองได้ สมาชิกในสังคมต้องยินยอมพร้อมใจที่จะสละความมีเสรีภาพบางส่วนของตนให้ผู้ปกครอง 
เช่น เสรีภาพในการลงโทษผู้ที่มาละเมิดสิทธิเสรีภาพของตน ให้เป็นอ านาจของผู้ปกครองไป เป็นต้น 
ความยินยอมพร้อมใจจึงเป็นสาระส าคัญของประชาธิปไตย เพราะถ้าปราศจากการยินยอมของ
ประชาชนผู้อยู่ใต้การปกครองแล้ว การปกครองนั้นนับได้ว่าเป็นการปกครองแบบเผด็จการ  

ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ประชาชนในท้องถิ่นได้แสดงออกถึงความยินยอมพร้อมใจในการ
มอบอ านาจให้ผู้ที่จะมาปกครอง หรือผู้น าซึ่งในเรื่องความยินยอมพร้อมใจ อาจต้องมองลึกไปถึง
พ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องเสรีภาพของมนุษย์ เพราะถ้าไม่เชื่อในเรื่องเสรีภาพไม่จ าเป็นต้องมีความ
ยินยอม เพราะเม่ือไม่มีเสรีภาพย่อมสามารถบังคับกะเกณฑ์ประการใดๆ ก็ได้ ผู้น าในประชาธิปไตยจึง
เป็นผู้น าที่ได้รับความยินยอมพร้อมใจนั่นเอง 

๕) หลักศีลธรรม/คุณธรรม หลักข้อนี้ เป็นผลมาจากสมมติฐานที่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลก 
มีศีลธรรม จริยธรรม ไม่เห็นแก่ตนจนเกินเลยไป มีคุณธรรม ความเสียสละที่เห็นแก่ประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดังที่นครรัฐกรีกโบราณได้ให้ความส าคัญกับ Civic Virtue หรือ
คุณธรรมของพลเมือง ว่าเป็นพ้ืนฐานส าคัญของประชาธิปไตย โสคราตีส เห็นว่า มนุษย์จะมีชีวิตที่ดี
และมีความสุขต้องยึดมั่นในคุณธรรม ผู้ปกครองต้องมีคุณธรรมและเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้
และเข้าใจในคุณธรรม เพ่ือให้ทุกคนตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและยึดถือเป็นคุณค่าแห่งวิถีชีวิต
เพ่ือชีวิตที่ดีของสังคม คุณธรรมที่ส าคัญ ตามแนวคิดของโสคราตีสประกอบด้วย (๑) ปัญญา คือ 



๒๔ 

 
ความรู้เกี่ยวกับความดี อะไรคือความดี ความเลว ความดีสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล และเหตุผล
ของความดีท าให้มนุษย์มีความสุข (๒) ความกล้าหาญ คือ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราควรกลัวหรือไม่ควร
กลัว และมีความกล้าหาญที่จะท าความดีในทุกสถานการณ์ แม้ว่าความดีนั้นจะเสี่ยงกับชีวิตก็ตาม  
(๓) การควบคุมตนเอง คือ การมีชีวิตตามท านองคลองธรรมแห่งความดีไม่ปล่อยให้ชีวิตตกเป็นทาสของ
อารมณ์และความปรารถนาต่างๆ ที่ไม่เหมาะไม่ควร (๔) ความยุติธรรม คือ การแสดงออกในรูปของการ
กระท าที่เคารพสิทธิคนอ่ืนและการไม่ยอมกระท าความชั่วต่อผู้อ่ืน คนที่ยุติธรรมจะต้องไม่ตอบแทน
การกระท าที่อยุติธรรมของผู้ อ่ืนด้วยความอยุติธรรม ซึ่งโสคราตีส ชี้ให้เห็นว่า ชีวิตที่มีคุณธรรม
คุณธรรมจะส่งเสริมให้มีชีวิตที่ดี ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีความสุข ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่มีคุณธรรม ชีวิตที่
ไร้คุณธรรมคือชีวิตที่ไร้ค่า ผู้มีคุณธรรมย่อมเอาชนะผู้ไร้คุณธรรมเสมอ คุณธรรมจึงเป็นอมตะแห่งชีวิต
สังคม 

ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การกระท าด้วยส านึกของความเป็นพลเมือง ที่จะสามารถใช้ความ
ถูกต้องและความชอบธรรมเป็นหลักในการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม จะท าให้ศีลธรรม
กลายเป็น “บรรทัดฐานทางการเมือง” กลายเป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่คอยก าหนด 
มิให้มีการละเมิด “ศีลธรรมทางการเมือง”ควรเป็นผู้น าที่มีจริยธรรม (Ethics) นั่นเอง 

๖) หลักความสามารถในการพัฒนาตัวเอง นักคิดประชาธิปไตย เชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถ
ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า มีความเจริญทั้งทางความคิด สติปัญญา ความรับผิดชอบชั่วดี 
และวิทยาการต่าง “ในมนุษย์แต่ละคนมีธรรมชาติหรือศักยภาพอันยิ่งใหญ่ซ่อนเร้นอยู่ ศักยภาพอันนี้
สามารถท าให้มนุษย์บรรลุความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่เป็นอิสระ ประกอบไปด้วยความสุขและ
ความสร้างสรรค์อย่างเต็มที่” โดยเฉพาะถ้าบุคคลได้รับการศึกษาอบรม และมีความเข้าใจในความ
จ าเป็นของมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันพ่ึงพาอาศัยกัน มนุษย์จะรู้จักประนีประนอม หลีกเลี่ยงการใช้ก าลัง
ความรุนแรง และเกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากข้ึน 

ในประเด็น นี้ผู้วิจัยพิจารณาจาก ปรัชญาพ้ืนฐานของประชาธิปไตยที่ไม่นิยมการใช้ความ
รุนแรงหรือมีการล้มล้างเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการรุนแรง ประชาธิปไตยยึดหลักวิธีการที่ค่อยเป็นค่อยไป
ด้วยการใช้สติปัญญา ผู้วิจัยเห็นว่า ความเป็นพลเมืองนั้นควรมีการศึกษา หาความรู้ และความสนใจใน
การติดตามข่าวสารทางการเมืองเป็นปัจจัยส าคัญ ต่อการการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ตามหลักการ
ประชาธิปไตยด้วยความสามารถใน สติปัญญา ความรับผิดชอบชั่วดี คือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองนั่นเอง 

๗) หลักการปกครองตนเอง การปกครองตนเองนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เมื่อมนุษย์มี
สติปัญญา มีเหตุผล มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอเหมือนกัน จึงไม่น่าจะมีใครมีสิทธิ์มีอ านาจเหมือน
ใครในการปกครองจนกว่าจะได้มีการตกลงยินยอม  



๒๕ 

 
ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ความเป็นพลเมืองในการปกครองนั้น ต้องมีความชอบธรรม 

อย่างไรก็ตาม การปกครองตนเองหรือประชาธิปไตยโดยตรงควรเป็นทางเลือกอันดับแรก ดังนครรัฐ
กรีกโบราณที่ถือเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการปกครองตนเองที่พลเมืองทุกคนมีส่วนร่วมโดยตรงใน
การรับผิดชอบบริหารดูแลจัดการบ้านเมืองด้วยตนเอง 

กล่าวโดยรวม แม้ว่าหลักการประชาธิปไตย จะมุ่งเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน
เพ่ือเป้าหมายแห่งความอยู่ดีกินดีของประชาชนก็ตาม แต่การสถาปนาระบอบประชาธิปไตยให้มี
เสถึยรภาพมั่นคง จะต้องกระท าด้วยความรู้ความเข้าใจของประชาชน และความมุ่งมั่นด้วยความอุทิศ
เสียสละของประชาชน ประชาชนจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองในการสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มี
เสถียรภาพ  

จากค ากล่าวของนักวิชาการแต่ละท่านดังกล่าว ข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปพลเมืองตามค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. และ  
เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 
(๒๕๕๑, หน้า ๒๖-๒๗) 

การ เป็ นสมาชิ กของชุ มชนทางการ เมื อ ง  ( Political 
Community) เช่น เมือง (City) หรือ รัฐชาติ  (Nation-
State) โดยมีสิทธิและหน้าที่ซึ่งมากับความเป็นพลเมือง และ
มีความจงรักภักดี (Allegiance) ต่อรัฐ ประชาธิปไตย 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ  
(๒๕๕๕, หน้า ๓) 

น าไปสู่สันติสุข การมีอิสรภาพ การพ่ึงตัวเองได้ การมีสิทธิ 
การเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เคารพกติกา
บ้านเมือง ไม่ใช้ความรุนแรง มีจิตสาธารณะ  

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  
(๒๕๕๕, หน้า ๕๖) 

คนหรือประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพใน
ประเทศอย่างเสมอภาคกัน โดยจะต้องมีความสามารถในการ
ปกครองกันเอง  (๑)  รับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเอ  
(๒) เคารพสิทธิผู้อ่ืน (๓) เคารพความแตกต่าง (๔) เคารพ
หลักความเสมอภาค (๕) เคารพกติกา (๖) รับผิดชอบต่อ
สังคมและส่วนรวม   

อเนก เหล่าธรรมทัศน์   
(๒๕๕๔, หน้า ๙-๑๐) 

(๑) การเข้ามีส่วนร่วมในชุมชนการเมือง (๒) มีสิทธิออก
ความเห็น (๓) มีคุณธรรม (๔) เป็นผู้อยู่ใต้การปกครองก็ต้อง
ท าหน้าที่ได้ดีเช่นเดียวกับเม่ือเป็นผู้ปกครอง 

 



๒๖ 

 
ตารางท่ี ๒.๑ สรุปพลเมืองตามค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Abowitz & Harnish 
http://kpi.ac.th/media/pdf/M1
0_452.pdf/ความเป็นพลเมืองใน
ประเทศไทย.pdf.  
(มีนาคม ๒๕๕๙) 

(๑) มีเอกลักษณ์ที่มาจากความเป็นสมาชิกของชุมชนทาง
การเมือง (๒) ยึดถอืค่านิยมเฉพาะและอุดมคติ  (๓) มีสิทธิ
และหน้าที่ (๔) มีส่วนร่วมทางการเมือง (๕) มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 

Westheimer & Kahne 
http://kpi.ac.th/media/pdf/ 
M10_452.pdf/ความเป็นพลเมือง
ในประเทศไทย.pdf.  
(๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 

(๑) ความรับผิดชอบส่วนตัว (๒) การมีส่วนร่วมในความ
เป็นพลเมือง (๓) จิตส านึกเกี่ยวกับความยุติธรรมทาง
สังคม 

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร  
(๒๕๕๔, หน้า ๕๕-๕๖) 

(๑) มีความรู้ มีการศึกษา และมีความสามารถ 
(๒) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็นหลัก 
(๓) มีความรักในเสรีภาพและมีความรับผิดชอบ 
(๔) เคารพความเสมอภาค ความยุติธรรม  
(๕) มีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
(๖) มีความเข้าใจเรื่องหลักสิทธิมนุษยชน (๗) เคารพ
กฎหมายและยึดหลักนิติรัฐ (๘) มีความรู้ ความเข้าใจต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางการเมือง (๙) ยึดมั่นใน
หลักสันติวิธี 

คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง  
http://social.obec.go.th/library
/document/civic/civic01.pdf 
(๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙) 

(๑) พ่ึงตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ (๒) เคารพสิทธิผู้อ่ืน
(๓) เคารพความแตกต่าง (๔) เคารพหลักการความเสมอ
ภาค (๕) เคารพกติกา เคารพกฎหมาย (๖) รับผิดชอบต่อ
สังคม 

ปณิดา ปัตตาทานัง  
http://panidar7241.blogspot. 
com/2013/07/blog-post_27. 
html (๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 

๑) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ๒) วินัย ๓) ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ๔) ความอดทน ๕) รู้จักประหยัดและ
อดออม  ๖) การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ๗) ความซื่อสัตย์
สุจริต ๘) การอนุรักษณ์ความเป็นไทย 

ชัยอนันต์ สมุทธวณิช 
(๒๕๒๓, หน้า ๕๖) 

(๑) มีการใช้เสรีภาพที่แท้จริง  (๒) มีความเสมอภาคเท่า
เทียมภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน (๓)  มีการใช้เหตุผลสามารถ 



๒๗ 

 
ตารางท่ี ๒.๑ สรุปพลเมืองตามค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 น าไปสู่ความเข้าใจ ความยินยอมพร้อมใจ (๔) มีศีลธรรมทาง

การเมือง มีจริยธรรม (๕) มีการหาความรู้ และความสนใจใน
การติดตามข่าวสารทางการเมือง (๖) มีความสามารถใน 
สติปัญญา ความรับผิดชอบชั่วดี และ (๗) มีความชอบธรรม 

 
จากตารางที่  ๒.๑ ดังกล่าวข้างต้น ท าให้เห็น ลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยชัดเจนมากขึ้น ผู้วิจัย จึงพอสรุปค านิยามของค าว่าความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ส าคัญดังนี้ คือ การยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เช่น การ
พ่ึงตนเอง การเคารพสิทธิผู้อ่ืน การเคารพความแตกต่าง การเคารพความเสมอภาค การเคารพกติกา
และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น 
 

๒.๒ แนวคิดประชาธิปไตย 
ส าหรับการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่การท าความเข้าใจ

ความหมายและหลักการส าคัญของประชาธิปไตยที่มีความเชื่อมโยงกับความเป็นพลเมือง รวมถึง
บริบทของประชาธิปไตยในท้องถิ่นของประเทศไทย 

ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นระบอบการปกครองรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายในแทบทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย ทั้งนี้ค าว่า “ประชาธิปไตย” ถูกนิยามไว้หลากหลาย
และแตกต่างกันไปตามแต่บริบทของผู้ให้จ ากัดความ มีการกล่าวว่า ประชาธิปไตยนั้นเกิดขึ้นในสมัย
กรีก แต่ประชาธิปไตยในสมัยกรีกมีลักษณะมีลักษณะแตกต่างจากประชาธิปไตยสมัยปัจจุบัน  
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่าประชาธิปไตย ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็นสองแนวทาง 
คือ ความหมายอย่างแคบและความหมายอย่างกว้าง 

ส าหรับความหมายอย่างแคบ คือ การปกครองรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ ประชาชน
เป็นเจ้าของประเทศ เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย และมีสิทธิ อ านาจ และโอกาสในการเข้าควบคุม
กิจการทางการเมืองของชาติ 

ส าหรับความหมายอย่างกว้างเกิดมาจากความเข้าใจว่า เราไม่ควรตีความค าว่าประชาธิปไตย
ให้อยู่แต่ในเรื่องของรูปแบบการปกครองเพียงอย่างเดียว แต่ประชาธิปไตยน่าจะหมายถึงปรัชญาของ
สังคมมนุษย์ หรือวิถีชีวิตที่ยึดถืออุดมคติหรือหลักการที่ก าหนดพฤติกรรมระหว่างมนุษย์ในสังคม  
ในกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีหมายความว่า 



๒๘ 

 
ทางการเมือง หมายถึง ประชาชนแต่ละคนควรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการ

ปกครองบ้านเมืองในระดับชาติ 
ทางเศรษฐกิจ หมายถึง ประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบการทางเศรษฐกิจ หรือให้บุคคล

ได้รับหลักประกันในการด าเนินการทางเศรษฐกิจ หรือได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ได้ลงแรงไป 
ทางสังคม หมายถึง ประชาชนได้รับความยุติธรรมในสังคม  ไม่มีการกีดกันระหว่างชนชั้น 

กลุ่มชน หรือความแตกต่างใด ๆ หรือเกิดระบบอภิสิทธิ์ชนหรือระบบอุปถัมภ์ 
ทางวัฒนธรรม หมายถึง มีการส่งเสริมค่านิยม  แบบแผน  หรือประเพณีที่ยึดมั่นในหลักการ

ประนีประนอม การใช้เหตุผล การยอมรับนับถือคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ มีความเข้าใจและ
เห็นประโยชน์ในการร่วมมือกันเพ่ือส่วนรวมโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนเพียงฝ่ายเดียว รวมทั้ง
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ชอบธรรมและเหมาะสมกับกาลสมัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับสมาชิก
ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน 

ประชาธิปไตยนั้น มีเนื้อหาและวิญญาณที่เป็นเอกอุ คือ การปกครองของเราเอง เพ่ือเราเอง 
และท่ีตอกย้ าให้ถึงที่สุดก็คือโดยพวกเรากันเอง โดยที่ประชาธิปไตยนั้น เป็นทั้งระบอบการเมืองและวิถี
ชีวิตบิดาทางรัฐศาสตร์ของตะวันตก ได้แก่ เพลโต (Plato) และอริสโตเติล (Aristotle) ได้กล่าวไว้ว่า 
ระบบการเมือง-การปกครองกับพฤติกรรมมนุษย์ หรือบุคลิกภาพและวัฒนธรรมทางการเมืองของ
สมาชิกในสังคมนั้น จะต้องสอดคล้องกัน จากความเห็นดังกล่าว การสร้างพลเมืองให้สอดคล้องกับ
ระบบการปกครอง ก็จะเป็นการค้ าจุนตัวระบอบ ซึ่งการใช้ชีวิตจนเป็นวิถีชีวิตพลเมืองที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับอุดมการณ์ของระบอบก็จะท าให้การเมืองมีความมั่นคง 

ดังนั้น เพ่ือการเข้าถึงเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยและทราบวิวัฒนาการที่ผ่านมา ผู้วิจัยจึง
ขอน าเสนอแนวความคิดของนักปรัชญา บางท่านโดยสังเขป ดังนี้๑๕ 

๑) อริสโตเติล (Aristotle) มีบางท่านกล่าวว่า อริสโตเติลเป็นนักปรัชญากรีกโบราณ เป็นลูก
ศิษย์ของเพลโต และเป็นอาจารย์ของอเล็กซานเดอร์มหาราช ท่านและเพลโต ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่ง
ในนักปรัชญาที่มีอิทธิพลสูงที่สุดท่านหนึ่ง ในโลกตะวันตก ได้ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้ดังนี้ 
“ประชาธิปไตย คือ สภาวะที่คนที่เป็นไทและคนยากจน ซึ่งมีจ านวนข้างมากในสังคม ได้รับมอบหมาย
ให้ก าอ านาจของรัฐไว้ในมือ ประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ที่สุดได้รับการเรียกเช่นนั้นได้ก็เพราะมีสภาพแห่ง
ความเสมอภาคปรากฎอยู่ในที่นั้น และกฎหมายของรัฐมุ่งรับรองความเสมอภาคนั้น” นอกจาก
ประเด็น เรื่องความเสมอภาพแล้ว ในหนังสือ “The Politic” อริสโตเติล ได้ชี้ให้เห็นว่า หนึ่งใน
หลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย คือ เสรีภาพ ส าหรับอริสโตเติล เสรีภาพ ประกอบด้วยสองสิ่ง คือ 

                                                           
๑๕ลัดดาวัลย์  ตันติวิทยาพิทักษ์, “ขบวนการประชาสังคม กับการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน”, 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาสหวิทยาการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐). 



๒๙ 

 
(๑) การปกครองและการถูกปกครอง “Ruling and being ruled in turn” 
(๒) การมีวิถีชีวิตตามท่ีปรารถนา “living as one chooses” 

ในขณะเดียวกัน มีการกล่าวว่า อริสโตเติล เห็นว่า เสรีภาพและเสมอภาค เป็นสองสิ่งที่
เชื่อมต่อกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะองค์ประกอบแรกของเสรีภาพในเรื่อง “การปกครองและ
การถูกปกครอง” ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค ความเสมอภาคจึงเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติของ
เสรีภาพ เป็นคุณธรรมพื้นฐานของเสรีภาพ 

นอกจากนั้น ยังกล่าวว่า องค์ประกอบทั้งสองส่วนในเรื่องเสรีภาพของอริสโตเติล มีความ
เป็นไปได้ที่จะขัดแย้งกัน คือ ถ้ายึดมั่นความเสมอภาคทางการเมือง ดุจคัมภีร์อย่างเคร่งครัด อาจเป็น
อันตรายต่อเสรีภาพของบุคคล ที่จะเลือกมีวิถีชีวิตตามที่ปราถนา เพราะทุกคนอาจปรารถนาสิ่ง
เดียวกันที่มีอยู่อย่างจ ากัด และไม่อาจจัดสรรให้ทุกคนได้อย่างเสมอเหมือนกัน ประชาธิปไตยกรีกจึง
เชื่อว่า ต้องจ ากัดการเลือกของมนุษย์ เพ่ือป้องกันมิให้คนท าตามใจปราถนาอย่างอิสระ แล้วไปใช้
เสรีภาพของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม โดยเห็นว่า วิธีการที่ให้พลเมืองแต่ละคนมีโอกาสที่จะปกครองและ
ถูกปกครอง จะท าให้ปัญหาที่จะเกิดกับความเสมอภาคลดลง เพราะแม้ผู้ปกครองย่อมไม่สามารถ
ตอบสนองความพอใจให้กับผู้ถูกปกครองได้ทุกคนเสมอกัน แต่ตราบใดที่ทุกคนได้เป็นผู้ปกครอง ความ
ไม่พอใจจะหมดลงไปได้ องค์ประกอบทั้งสองของเสรีภาพจึ่งเป็นความจ าเป็น ดังนั้น ส าหรั บ
อริสโตเติล เสรีภาพเป็นเงื่อนไขจ าเป็นของประชาธิปไตย และความเสมอภาคทางการเมืองเป็นเงื่อนไข
จ าเป็นของเสรีภาพ 

๒) โทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) มีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า โทมัส ฮอบส์เป็นบุคคล
แรกๆ ที่น าวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง โดยมี
ความเห็นว่า๑๖ 

(๑) มนุษย์ในสภาวะธรรมชาติ (The State of Nature) มีความเท่าเทียมกันโดยธรรมชาติ 
คนแข็งแรงจะได้เปรียบคนอ่อนแอเสมอไป คนอ่อนแออาจมีวิธีการลอบท าร้ายได้ 

(๒) เมื่อมนุษย์เสมอภาคกัน ย่อมเท่าเทียมกันในการแสวงหาโอกาส น าไปสู่การแข่งขัน
เพ่ือให้ได้มาสิ่งที่ตนต้องการ และเมื่อสภาวะธรรมชาติปราศจากกฎและระเบียบ มนุษย์ใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามธรรมชาติเพ่ือให้ได้มาสิ่งที่ต้องการ มนุษย์จึงต่างตกอยู่ในสภาวะความไม่มั่นใจในความ
ปลอดภัย 

(๓) ในสภาวะเช่นนี้ ในเมื่อมนุษย์โดยธรรมชาติเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล กฎธรรมชาติจึง
สอนให้มนุษย์แสวงหาสันติภาพ เพ่ือบรรลุซึ่งสันติภาพอันจะน าชีวิตไปสู่ความสุข มนุษย์จ าต้องท า

                                                           
๑๖สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมา

ธรรม, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๕-๒๐๙. 



๓๐ 

 
สัญญาร่วมกัน (Social Contract) โดยยอมสละสิทธิและเสรีภาพบางอย่างให้แก่องค์อธิปัตย์โดยสมัคร
ใจ สิทธิเสรีภาพที่สละนี้มีค่าเท่ากับสิทธิเสรีภาพของตนที่จะไม่ถูกผู้อ่ืนละเมิน นี่คือจุดก าเนิดของรัฐ
ตามทฤษฎีของฮอบส์ 

(๔) จุดมุ่งหมายของสัญญาประชาคม คือ การมอบอ านาจสูงสุดให้แก่องค์อธิปัตย์ เพ่ือท า
หน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายส าหรับจัดระเบียบให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นสัญญาที่
ท าขึ้นระหว่างประชาชนกับประชาชน มิใช่ระหว่างองค์อธิปัตย์กับประชาน องค์อธิปัตย์มิใช่คู่สัญญา
ของประชาชน ดังนั้น แม้องค์อธิปัตย์กระท าให้เกิดความเสียหาย ประชาชนไม่มีสิทธิไปโค่นล้ม  
ตราบใดที่องค์อธิปัตย์ยังสามารถคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัย องค์อธิปัตย์ท าหน้าที่ทั้งในทางนิติ
บัญญัติ บริหาร และตุลาการ ตลอดจนควบคุมทหารและเก็บภาษีอากร 

(๕) องค์อธิปัตย์ต้องเป็นผู้มีอ านาจสูงสุด และอ านาจนั้นแบ่งแยกไม่ได้ เพ่ือให้การบังคับใฃ้
กฎหมายเป็นไปได้โดยเคร่งครัดและการให้ปัจเจกบุคคลมีสิทธิอันสมบูรณ์ในทรัพย์สิน หรือสามารถใช้
ดุลยพินิจตัดสินความดีความชั่วด้วยสามัญส านึกด้วยตนเอง ล้วนมีผลต่อการบั่นทอนอ านาจขององค์
อธิปัตย์และกฎหมายแห่งรัฐทั้งสิ้น 

(๖) รัฐและสังคมเป็นหนึ่งเดียวกัน ถ้าไม่มีรัฐ สังคมจะล่มสลาย ดังนั้น เพ่ือรักษามิให้สังคม
ล่มสลาย ต้องรักษารัฐไว้ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะให้องค์อธิปัตย์มีอ านาจสูงสุดเพ่ือจุดมุ่งหมาย
ในการรักษารัฐ 

และมีบางท่านกล่าวว่า โทมัส ฮอบส์ มุ่งไปที่แนวคิดว่า มนุษย์นั้นโดยธรรมชาติมีการร่วมมือ
กันก็โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนตัว๑๗  คือ จากการมองว่า คนแข็งแรงจะได้เปรียบคนอ่อนแอเสมอไป 
และมีความเท่าเทียมกันในการแสวงหาโอกาส ซึ่งจะน าไปสู่การแข่งขัน ท าให้มนุษย์จ าต้องท าสัญญา
ร่วมกัน (Social Contract) โดยยอมสละสิทธิและเสรีภาพบางอย่างให้แก่องค์อธิปัตย์โดยสมัครใจ จึง
เป็นสิ่งจ าเป็น ที่จะให้องค์อธิปัตย์มีอ านาจสูงสุด เพ่ือจุดมุ่งหมายในการรักษารัฐ เพราะองค์อธิปัตย์ท า
หน้าที่ทั้งในทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ตลอดจนควบคุมทหารและเก็บภาษีอากร 

๓) จอห์น ล็อค (John Locke) มีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า จอห์น ล็อค เป็นผู้ที่มีความ
ศรัทธาในความสามารถของมนุษย์ การใช้สติปัญญา การรู้จักใช้เหตุผล และเป็นผู้ที่ยึดหลักเหตุผลด้วย
วิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ล็อค กล่าวว่า “ความรู้ทั้งหลายมาจากประสบการณ์ ในโลกนี้ไม่มีความ
จริงอันเดียวที่เป็นสัจธรรมสมบูรณ์แบบ (No Absolute Truth) และความจริงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ มีลักษณะชั่วครั้งชั่วคราว ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือไม่”๑๘ 
                                                           

๑๗พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย, ทฤษฎีการเมืองยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๓๖), หน้า ๘๑-๑๐๗. 

๑๘ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ กับการเมืองไทย ,พิมพ์ครั้งที่ ๓, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๓), หน้า ๒๓. 



๓๑ 

 
ดังนั้น เมื่อมนุษย์มีเหตุผล รู้จักใช้เหตุผลและค้นหาสิ่งที่ปรารถนาในการใช้ชีวิต ย่อมมี

อิสรเสรีในการเลือกใช้ชีวิตที่จะท าหรือไม่ท า และย่อมไม่อยู่ในอ านาจบงการของใคร นอกจากนี้ 
เสรีภาพในการเลือก ย่อมท าให้ต้องผูกพันรับผิดชอบในสิ่งที่เลือกกระท าไปด้วย เสรีภาพดังกล่าว มิได้
หมายความว่า มนุษย์ด ารงอยู่โดยปราศจากกฎเกณฑ์และระเบียบ กฎ และระเบียบที่ครอบคลุมมนุษย์
อยู่ในสภาวะธรรมชาติ คือ กฎแห่งธรรมชาติ ท าหน้าที่จัดระเบียบการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ และด้วย
เหตุผลแห่งกฎธรรมชาตินี้เอง สอนให้มนุษย์รู้ว่า มนุษย์เกิดมามีความเสมอภาคและอิสรภาพเท่าเทียม
กัน ไม่มีใครมีสิทธิท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สินของผู้อ่ืน แต่มนุษย์มีข้อบกพร่อง คือ 
มนุษย์อาจตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผลประโยชน์ส่วนตน เห็นส่วนดีของตนมากเกินไป ใส่ใจความ
ยุติธรรมของคนอ่ืนน้อยเกินไป และมนุษย์มีความแตกต่างกันในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบกพร่อง
ดังกล่าว มนุษย์จึงต้องตกลงร่วมกันแก้ไขด้วยการจัดตั้งกฎและระเบียบสังคม เพ่ือป้องกันความไม่
แน่นอนจากกฎธรรมชาติ  

ทั้งนี้ ล็อค เห็นว่า มนุษย์มีศีลธรรม มีความรู้สึกรับผิดชอบ สิ่งที่เป็นความดีงาม ความถูกต้อง  
มีอยู่แต่เดิม ตามธรรมชาติก่อนกฎหมาย กฎหมายเพียงแต่ย้ าและประกันศีลธรรม ความถูกต้อง ความดี
งาม มิให้เกิดการล่วงละเมิดได้ สิทธิในชีวิตทรัพย์สินเช่นกัน มีอยู่ตามธรรมชาติ สังคมและรัฐเกิดขึ้นเพ่ือ
เป้าหมายในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเหล่านี้ ที่เกิดจากความยินยอมของสมาชิกที่มาอยู่รวมกันในสังคม
และมนุษย์โดยธรรมชาติควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิในทรัพย์สิน เหตุที่มนุษย์ยอมสละสิทธิ
ตามธรรมชาติให้แก่สังคม เพ่ือจุดมุ่งหมายหลักที่จะให้รัฐบาลปกป้องคุ้มครองชีวิต เสรีภาพ และ
ทรัพย์สินของประชาชน โดยล็อคยืนยันว่า รัฐบาลไม่สามารถจะยึดทรัพย์สินจากสมาชิกคนใดโดยไม่ได้
รับการยินยอม สิทธิในทรัพย์สินของประชาชน จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเคารพโดยเคร่งครัดเช่นกัน๑๙ 

ในทฤษฎีว่าด้วยกฎธรรมชาติ (Nature Law) ล็อค เห็นว่า คนที่แข็งแรงกว่าอาจท าร้ายคน
อ่อนแอกว่า ดังนั้น เพ่ือคุ้มครองคนถูกรังแก ประกันความมั่นคงของสิทธิส่วนบุคคล คนจึงต้องมา
รวมตัวกันท าสัญญาประชาคม (Social Contract) เป็นข้อตกลงร่วมระหว่างกัน เป็นกฎหมาย โดยที่
จุดมุ่งหมายของสัญญาประชาคม คือ การจัดตั้งองค์กรและสถาบันที่มีความเที่ยงธรรมในการบัญญัติ
และบังคับใช้กฎหมาย รัฐบาลถูกจัดตั้งขึ้นโดยความไว้วางใจชั่วคราว (Fiduciary Trust) มีสภานิติ
บัญญัติ  เป็นผู้มีอ านาจสูงสุด ที่มาจากตัวแทนที่ได้ รับความเห็นชอบจากเขตปกครองต่างๆ  
ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับใช้และขึ้นตรงและรับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัติ และสภานิติบัญญัติในฐานะ
ผู้บริหารอยู่ใต้อ านาจสูงสุดของประชาชนที่มีอ านาจที่จะถอดถอน ล้มล้างผู้บริหาร/รัฐบาลได้ตลอด 
ในขณะที่สาระส าคัญของหลักเกณฑ์แห่งสัญญา ผู้ที่กระท าสัญญาต่อกัน  ต้องมีสิทธิและหน้าที่  
แต่ล็อคไม่ต้องการให้ผู้ปกครองมีสิทธิ ล็อคจึงก าหนดให้ประชาชนท าสัญญาในระหว่างประชาชน 

                                                           
๑๙เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๓. 



๓๒ 

 
เพ่ือจัดตั้งสังคมขึ้นมิใช่จัดตั้งรัฐบาล รัฐบาลมิใช่คู่สัญญากับประชาชน สิทธิแห่งรัฐทั้งหมดเป็นของ
ประชาชน ส่วนรัฐบาลมีเพียงหน้าที่ที่จะกระท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน รัฐเป็นเพียงเครื่องมือเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่สังคมต้องการ๒๐ 

๔) รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) มีบางท่านกล่าวว่า รุสโซ เป็นผู้กล่าวอมตวาจา 
“มนุษย์เกิดมาเสรี แต่ทุกหนทุกแห่งเขาอยู่ในเครื่องพันธนาการ”และ“ประชาชนมีสิทธิแย่งชิงเสรีภาพ
ของตนกลับคืนมา ไม่มีใครมีสิทธิชิงเอาเสรีภาพไปจากประชาชน” ส าหรับรุสโซแล้ว การสละเสรีภาพ
ประจ าตัว คือ การสละความเป็นมนุษย์ ซึ่งเท่ากับสละสิทธิของมนุษยชาติ ถือว่าละทิ้งหน้าที่ของ
มนุษย์ก็ว่าได้ ดังนั้น จึงไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิเอาเสรีภาพของใครไปได้ และไม่มีมนุษย์คนใดมีอ านาจ
ตามธรรมชาติเหนือเพ่ือมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์จะมีอ านาจเหนือกันได้โดยชอบธรรมต้องอาศัยความตก
ลงยินยอมด้วยกันทุกฝ่าย โดยทั่วไปแล้ว อ านาจย่อมไม่ก่อให้เกิดธรรม และมนุษย์จะมีพันธะต้องอ่อน
น้อมก็เฉพาะอ านาจที่ชอบธรรมเท่านั้น๒๑ 

อ านาจหน้าที่ชอบธรรมที่มาจากความยินยอมพร้อมใจของผู้คนที่เข้าร่วมโดยแต่ละคนได้สละ
สิทธิของตนทั้งหมดให้แก่สังคม โดยเมื่อทุกคนมอบตัวให้แก่สังคมเหมือนกันหมด ก็ไม่มีใครมีฐานะ
ดีกว่ากัน ทุกคนเท่าเทียมกันหมด ภายใต้สัญญาประชาคม ในแง่นี้อาจมองว่า  สัญญาประชาคมท าให้
มนุษย์ต้องสูญเสียเสรีภาพตามธรรมชาติ แต่รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) อธิบายว่า มีสิ่งที่ได้
จากสัญญาประชาคม คือ เสรีภาพและกรรมสิทธิ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ครอบครอง โดยมีเจตจ านงทั่วไป 
เป็นเครื่องจ ากัดขอบเขต (General Will) เจตจ านงทั่วไปท่ีมิใช่เกิดจากการรวบรวมความต้องการของ
ประชาชนทุกคนมารวมกัน แต่เป็นเจตจ านงที่เกิดจากความเห็นพ้องร่วมกันของสมาชิกในสังคมและ
ต้องเป็นเจตจ านงที่มีความเที่ยงตรง และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น สัญญาประชาคมจะบรรจุข้อ
ผูกมัด ระหว่างผู้ร่วมสัญญาทั้งหมด การที่ผู้ร่วมสัญญาแต่ละคนท าสัญญาผูกมัดตนเอง ท าให้
กลายเป็นบุคคลสองสถานะ ฐานะหนึ่ง คือ ผู้มีส่วนในอ านาจอธิปไตย อีกฐานะหนึ่งคือเป็นพลเมือง
ของรัฐ และประชาชนทั้งหมดที่ร่วมกันท าสัญญาผูกมัดคือ ผู้ทรงอ านาจอธิปไตย (The Sovereign) 
บนฐานที่ว่าสัญญาที่มิได้ให้ประโยชน์แก่คู่สัญญาที่ทัดเทียมกันและไม่มีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยน
ตอบแทน ย่อมน ามาซึ่งความเป็นโมฆะ๒๒ 

นอกจากนั้น บางท่านก็กล่าวว่า ถ้าเราปกครองตนเอง คือ เราเป็นทั้งผู้ออกกฎหมายและ
ผู้ปฎิบัติตามกฎหมาย เมื่อนั้น เราจะสามารถรวมเอาประโยชน์ของการมีรัฐบาลกับอิสรภาพที่เรามีอยู่ 
เมื่อใด คนๆ หนึ่งมีส่วนร่วมในกิจการของรัฐในการปกครองของรัฐ เขาย่อมเป็นผู้ปกครองและผู้ถูก

                                                           
๒๐อ้างแล้ว, หน้า ๒๔. 
๒๑อ้างแล้ว, หน้า ๓๓. 
๒๒อ้างแล้ว, หน้า ๓๔.  



๓๓ 

 
ปกครองไปพร้อมๆ กัน เพราะข้อผูกพันที่เขายอมเชื่อฟังมาจากเหตุผลที่ว่า  เขาเองก็เป็นที่มาของ
กฎหมายที่ใช้ปกครองเขาอยู่๒๓ 

ประชาธิปไตย พยายามท าให้ความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคล เป็นการกระท าร่วมของกลุ่ม 
(Collective Action) เช่นเดียวกับท่ีปัจเจก ซึ่งมีความรับผิดชอบเป็นผู้มีกฎหมายอยู่ในตัวเขาเองและ
ผูกพันเขาในสิ่งที่เขาเห็นว่าถูกต้อง สังคม ซึ่งประกอบด้วย ปัจเจกที่มีความรับผิดชอบเป็นจ านวนมาก
ก็สามารถที่จะผูกพันร่วมกันต่อกฎหมายที่ร่วมกันออก และผูกพันร่วมกันต่อสิ่งที่ได้ตัดสินใจ ได้ตกลง
ร่วมกันว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ส าหรับรุสโซ รัฐที่ปกครองด้วยกฎหมาย การปกครองย่อมเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะเสมอ และรัฐบาลที่ชอบธรรมทุกรัฐบาล ย่อมเป็นรัฐบาลสาธารณรัฐนิยม
โดยรัฐบาลยังเป็นคณะรัฐมนตรีของผู้ทรงอ านาจอธิปไตย ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่ในการ
บริหาร เป็นเจ้าพนักงานของผู้ทรงอ านาจอธิปไตย ที่ผู้ทรงอ านาจ อาจเรียกอ านาจคืนเมื่อใดก็ได้ และ
สิทธิของผู้ทรงอ านาจ อ านาจอธิปไตย จะโดยให้ใครมิได้ ในขณะที่รุสโซให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เขาไม่เห็นด้วยกับการเลือกผู้แทนราษฎรมาเพื่อท าหน้าที่นิติบัญญัติแทนประชาชน
ในฐานะผู้ทรงอ านาจอธิปไตย ผู้แทนเป็นเพียงผู้รับหน้าที่ของประชาชนไปปฏิบัติชั่วคราว หาใช่ผู้แทน
ของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ จึงไม่มีสิทธิท าการใดๆ ที่เป็นการผูกมัดประชาชนโดยเด็ดขาด กฎหมาย
ใดๆ ที่ประชาชนมิได้ให้ความเห็นชอบด้วยตนเองย่อมเป็นโมฆะเสมอ ดังนั้นการบัญญัติกฎหมายจึง
เป็นหน้าที่ของประชาชน แต่การที่ประชาชนมาประชุมกันเพ่ือตรารัฐธรรมนูญและออกกฎหมายต่างๆ 
นั้นยังไม่เพียงพอ Jean Jacques Rousseau เห็นว่า เพ่ือการด ารงอยู่ของอ านาจอธิปไตย ประชาชน
ต้องประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ โดยอาจก าหนดวันประชุมไว้ในกฎหมาย ถ้ายิ่งผู้ทรงอ านาจ
อธิปไตยแสดงตัวบ่อย การปกครองยิ่งมีพลังเข้มแข็งขึ้น การกระท าเช่นนี้สามารถกระท าได้ทั้งรัฐใหญ่
และรัฐเล็ก๒๔ 

จากค ากล่าว ของนักปรัชญาแต่ละท่าน ข้างต้น เห็นได้ว่า การรวมตัวกัน คือที่มาแห่ง
หลักการแห่งอ านาจอธิปไตยของปวงชนในระบอบประชาธิปไตยโดยตัวแทนในปัจจุบันนั่นเอง ซึ่งมี
รากฐานความคิดมาจาก การใช้อ านาจหน้าที่ชอบธรรมของผู้ปกครองหรือการมอบอ านาจสูงสุดให้แก่
องค์อธิปัตย์ เพ่ือท าหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายส าหรับจัดระเบียบให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ มีที่มาจากความยินยอมพร้อมใจของผู้คนที่เข้าร่วมโดยแต่ละคน ได้สละสิทธิของตนทั้งหมดให้แก่
สังคม โดยเมื่อทุกคนมอบตัวให้แก่สังคมเหมือนกันหมด ก็ไม่มีใครมีฐานะดีกว่ากัน ทุกคนเท่าเทียมกัน
เสมอภาคกัน คือเท่าเทียมกันในการแสวงหาโอกาส มนุษย์มีเหตุผล รู้จักใช้เหตุผล และค้นหาสิ่งที่
ปรารถนาในการใช้ชีวิต ย่อมมีอิสรเสรีในการเลือกใช้ชีวิตที่จะท าหรือไม่ท า และย่อมไม่อยู่ในอ านาจ
                                                           

๒๓Robert Paul Wolf, In Defenseof Anarchism, (New York: Harper Torchbooks, 1970), pp. 
3-19. 

๒๔Ibid., p. 20.  



๓๔ 

 
บงการของใคร นอกจากนี้ เสรีภาพในการเลือก ย่อมท าให้ต้องผูกพันรับผิดชอบในสิ่งที่เลือกกระท าไป
ด้วย เสรีภาพดังกล่าวมิได้หมายความว่ามนุษย์ด ารงอยู่โดยปราศจากกฎเกณฑ์และระเบียบ แต่เกิด
จากเจตจ านงจากความเห็นพ้องร่วมกันของสมาชิกในสังคมและต้องเป็นเจตจ านงที่มีความเที่ยงตรง 
และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 

ในขณะเดียวกัน มีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า เพ่ือความเข้าใจยิ่งขึ้น ของค าว่าประชาธิปไตย 
ในความหมายที่เป็นกรอบความคิดในมุมกว้างถึง ๓ สถานะด้วยกัน กล่าวคือ๒๕  

๑) ใช้ในฐานะท่ีเป็นปรัชญา ทฤษฎีหรืออุดมการณ์ทางการเมือง โดยมุ่งไปทีเรื่องของความนึก
คิดอันเป็นมโนกรรม (ผลของความคิด) ของผู้บริหารประเทศและประชาชนทั้งหลาย 

๒) ใช้ในฐานะที่เป็นรูปแบบทางการปกครอง คือ พิจารณาเชิงโครงสร้างหน้าที่ของรัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี 

๓) ใช้ในฐานะที่เป็นวิถีชีวิต ได้แก่ การยอมรับเสียงข้างมาก, การมีจิตใจกว้าง, การมีขันติ
ธรรม, การไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา และการมีความเอาใจใส่ในกิจการงานของบ้านเมือง 

นอกจากนั้น ยังมีการกล่าวว่า Abraham Lincoln ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ให้ค า
นิยามประชาธิปไตยในการกล่าวสุนทรพจน์ ณ เมืองเกตต์สเบอร์ก หรือ “เกตต์สปุระ” ในมลรัฐ
เพนซิลวาเนีย ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๖๓ ว่า “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนเพ่ือ
ประชาชน จะไม่มีวันสูญสลายไปจากพ้ืนพิภพนี้” นั่นคือ อับราฮิม ลินคอล์นได้ให้ความหมายของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยว่า หมายถึง การปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชน  โดยมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้๒๖ 

๑) ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและผู้ปกครองประเทศ 
๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยตรงหรือโดยอ้อม 
๓) เป็นการปกครองที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด นโยบายและการ

ด าเนินการของรัฐบาลจะต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ 
๔) ยึดเสียงข้างมากเป็นหลักในการปกครอง 
๕) ประชาชนมีความเสมอภาคกัน และมีสิทธิเสรีภาพตามท่ีกฎหมายก าหนด 
๖) ประชาชนมีอ านาจในการควบคุมรัฐบาลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
บางท่านกล่าวว่า ประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานของปัจเจกบุคคลเป็นอันดับ

แรก โดยให้ความส าคัญแก่เสรีภาพพ้ืนฐานในฐานะคุณค่าหลักของประชาธิปไตย มองว่า เสรีภาพ
                                                           

๒๕จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ, รัฐศาสตร์ทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๓๘), หน้า ๒๕๕. 

๒๖สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, การปกครองแบบประชาธิปไตย , [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: http://guru.sanook.com/3872/[๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙]. 



๓๕ 

 
พ้ืนฐานต้องประกอบด้วยเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการสื่อสารและการแสดงออก เสรีภาพของ
สื่อ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการครอบครองทรัพย์สิน 
เสรีภาพในการลงคะแนนเสียงและด ารงต าแหน่งทางการเมือง เสรีภาพในการไม่ถูกจับกุมหรือยึด
ทรัพย์อย่างไม่ชอบด้วยเหตุผล และหลักนิติรัฐ๒๗ 

บางท่านยังกล่าวอีกว่า สังคมประชาธิปไตย ควรเปิดโอกาสให้พลเมืองสามารถสะท้อนทัศนะ
ทางการเมืองของตนได้อย่างอิสระ พลเมืองเหล่านี้ย่อมฉวยโอกาสนี้แสดงความคิดเห็นของตนและเข้า
ร่วมท าการตัดสินใจทางการเมืองด้วยตนเอง มากกว่าจะยอมมอบอ านาจให้แก่ผู้แทน๒๘ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีนักวิชาการหลายท่าน กล่าวว่า ความเสมอภาพและเสรีภาพเป็นหลักการ
ส าคัญของประชาธิปไตย นั่นคือการจะรักษาหลักการส าคัญดังกล่าวได้ ประชาชนที่เป็นพลเมืองต้อง
อุทิศเสียสละตามหลักการคุณธรรมของพลเมืองด้วย คือ การอุทิศตน และไม่ให้ความส าคัญกับชีวิต
ส่วนตัวมากไปกว่ากิจกรรมของสาธารณะและประโยชน์สุขของส่วนรวม ประหนึ่งชาวเอเธนส์ ที่เห็นว่า 
ชีวิตที่น่าปรารถนามากที่สุด คือ ชีวิตใน “Polis”ที่ซึ่งพลเมืองแต่ละคนเป็นสัตว์การเมือง ที่มุ่งแสวงหา
เติมเต็ม ชีวิตผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการถกเถียงสาธารณะ ในขณะที่ มีนักวิชาการบาง
ท่านกล่าวว่า ประชาธิปไตยกรีกโบราณเป็นไปได้ เพราะมีเงื่อนไขส าคัญๆ หลายประการ ดังนี้๒๙ 

(๑) พลเมืองต้องสามารถสมานผลประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ เพ่ือที่ว่าเมื่อพวกเขาแบ่งปัน
หรือกระท าการใดๆ ด้วยเจตจ านงเพ่ือส่วนรวม จะไม่ไปเป็นการขัดแย้งกับจุดมุ่งหมายหรือ
ผลประโยชน์ส่วนตัว 

(๒) พลเมืองต้องมีคุณสมบัติเหมือนกัน เช่น ความมั่งมี และเวลาว่าง เพราะความแตกต่างกัน
มากๆ จะน ามาซึ่งความคลอนแคลน และความขัดแย้งในเรื่องที่เก่ียวกับส่วนรวม 

(๓) พลเมืองต้องประชุมและตัดสินใจร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายและ
การพิจารณาพิพากษาคดีความ (ชาวกรีกไม่อาจยอมรับรัฐบาลตัวแทนให้เป็นทางเลือกที่ชอบธรรม
ของประชาธิปไตยโดยตรง) 

(๔) การประชุมในสภา มิใช่เป็นเพียง เงื่อนไขจ าเป็นของการปกครองตนเอง (Self-
Government) มันยังหมายถึงการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการบริหารจัดการนครรัฐ พลเมือง
เอเธนส์เกือบทุกคนได้ท างานในหน้าที่การงานของรัฐอย่างน้องหนึ่งครั้งในชีวิต 

(๕) นครรัฐจะต้องปกครองตนเองอย่างอิสระ 

                                                           
๒๗Rawls John, A Theory of Justice Cambridge, (Mass: Harvard University, 1971), p. 32. 
๒๘Barber Benjamin, Democracy, [Online]. Source: http://www.philospedia.net/democracy.html 

[24 March 2016]. 
๒๙Robert A. Dahl, Democracy and Its Critiques, (New Haven:Yale University Press, 1989), 

pp. 18-19. 



๓๖ 

 
จากค ากล่าวของนักวิชาการแต่ละท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดที่

เกี่ยวข้องของความหมายของประชาธิปไตย สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปความหมายของประชาธิปไตย 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล   แนวคิดหลัก 
Aristotle อ้างใน 
ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ 
(๒๕๕๐) 

๑) อยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพ ประกอบด้วยสองสิ่ง คือ การปกครอง
และการถูกปกครองและการมีวิถีชีวิตตามที่ปรารถนา  

๒) สภาพแห่งความเสมอภาคมีกฎหมายของรัฐมุ่งรับรองความ
เสมอภาคนั้น 

๓) จ านวนข้างมากในสังคม ได้รับมอบหมายให้ก าอ านาจของรัฐไว้ในมือ 

Thomas Hobbes  
อ้างในสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๓๕-๒๐๙) 

๑) มนุษย์จ าต้องท าสัญญาร่วมกัน (Social Contract) 
๒) มีความเท่าเทียมกันโดยธรรมชาติ 
๓) ใช้สิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติ 
๔) โดยธรรมชาติเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล  
๕) บัญญัติกฎหมายส าหรับจัดระเบียบให้สมาชิกในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  
๖) องค์อธิปัตย์มีอ านาจสูงสุดเพื่อจุดมุ่งหมายในการรักษารัฐ 

John Locke 
อ้างในชัยอนันต์ สมุทวณิช 
(๒๕๒๓, หน้า ๒๓) 

๑) ศรัทธาในความสามารถของมนุษย์ การใช้สติปัญญา ความรู้
ทั้งหลายมาจากประสบการณ ์
๒) การตกลงร่วมกันแก้ไขด้วยการจัดตั้งกฎและระเบียบสังคม 
ต้องมารวมตัวกันท าสัญญาประชาคม (Social Contract) เป็น
ข้อตกลงร่วมระหว่างกัน เป็นกฎหมาย 
๓) มีเหตุผล รู้จักใช้เหตุผล 
๔) มีความเสมอภาคและอิสรภาพเท่าเทียมกัน 
๕) มนุษย์มีศีลธรรม สิ่งที่เป็นความดีงาม ความถูกต้อง มีความรู้สึก
รับผิดชอบ  

Jean Jacques Rousseauv 
อ้างใน ชัยอนันต์ สมุทวณิช 
(๒๕๒๓, หน้า ๓๓) 
 

๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนต้องประชุมร่วมกัน
อย่างสม่ าเสมอ 
๒) การด ารงอยู่ของอ านาจอธิปไตย ประชาชนมีส่วนในอ านาจ
อธิปไตย 

 



๓๗ 

 
ตารางท่ี ๒.๒  สรุปความหมายของประชาธิปไตย  (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล   แนวคิดหลัก 
 ๓) การบัญญัติกฎหมายจึงเป็นหน้าที่ของประชาชน ภายใต้

สัญญาประชาคม ความตกลงยินยอมด้วยกันทุกฝ่าย  

๔) สิทธิเอาเสรีภาพทุกคนเท่าเทียมกันหมด 

๕) เป็นพลเมืองของรัฐ 
Abraham Lincoln, 
http://guru.sanook.com 
/3875/ [๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙]. 

๑) ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศและผู้ปกครองประเทศ 
๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยตรงหรือโดยอ้อม 
๓) เป็นการปกครองที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด  
๔) ยึดเสียงข้างมากเป็นหลักในการปกครอง 
๕) ประชาชนมีความเสมอภาคกันและมีสิทธิเสรีภาพตามที่
กฎหมายก าหนด 
๖) ประชาชนมีอ านาจในการควบคุมรัฐบาลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

Robert Paul Wolf 
(1970, pp. 3-19) 
 

๑) เป็นทั้งผู้ออกกฎหมาย และผู้ปฎิบัติตามกฎหมาย  
๒) มีส่วนร่วมในกิจการของรัฐ 
๓) มีอิสรภาพ  

John Rawls  
(1971, p. 32) 

๑) มีเสรีภาพพ้ืนฐานเสรีภาพในการรวมกลุ่ม เสรีภาพทาง
ความคิด เสรีภาพในการสื่อสารและการแสดงออก 
๒) ยึดหลักชอบด้วยเหตุผล  
๓) ยึดหลักหลักนิติรัฐ 

Barber Benjamin, 
http://www.philospedia.ne
t/democracy.html 
[24 March 2016]. 

๑) พลเมืองสามารถสะท้อนทัศนะทางการเมืองของตนได้อย่างอิสระ 
๒) แสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างอิสระ 
๓) เข้าร่วมท าการตัดสินใจทางการเมืองด้วยตนเองสะท้อนทัศนะทาง
การเมืองของตน 

จิรโชค (บรรพต) วีระสัย 
(๒๕๓๘, หน้า ๒๕๕) 

๑) การยอมรับเสียงข้างมาก, การมีจิตใจกว้าง, การมีขันติธรรม, 
การไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา และการมีความเอาใจ
ใส่ในกิจการงานของบ้านเมือง 

Robert Dahl 
(1989, pp. 18-19) 

๑) พลเมืองต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดในใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
๒) พลเมืองแต่ละคนต้องมีเวลาว่างพอที่จะเข้าร่วมประชุมบ่อยครั้ง 



๓๘ 

 
จากตารางที่ ๒.๒ ข้างต้น ท าให้เรามองเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า ประชาธิปไตยภายในบริบท

ต่างๆ ประกอบด้วยคุณค่าหลัก คุณค่ารอง รวมถึงรูปแบบและกระบวนวิธีในการตัดสินใจ เงื่อนไขและ
กลไกเชิงสถาบัน ตลอดจนเงื่อนไขที่จ ากัดการใช้อ านาจหรือเสรีภาพ (Constraints) ซึ่งมโนทัศน์นี้
แตกต่างไปจากมโนทัศน์ทางการเมืองการปกครองแบบอ่ืนๆ ท าให้ความเข้าใจประชาธิปไตยที่เป็น
ความเข้าใจร่วมกัน คือ ความเชื่อที่ว่าประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
บางอย่างส าหรับตัดสินใจ เพ่ือหาข้อสรุปที่จะมีผลผูกพันให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามเหมือนๆ กัน  
โดยกระบวนการที่ว่าต้องให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของคนทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม  

ผู้วิจัยเห็นว่า จากแนวคิดของนักวิชาการแต่ละท่าน ดังกล่าวข้างต้นนั้น เห็นว่า ในการก าหนด
ความเป็นพลเมืองเป็นสิ่งจ าเป็นในการส่งเสริมประชาธิปไตย เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ต้องท า
ให้เกิดการส่งเสริมหรือการพัฒนาประชาธิปไตย ผู้วิจัย จึงได้สรุป ลักษณะกระบวนการที่สามารถ
น ามาท าความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยได้ ๓ ลักษณะมาพิจารณาดังนี้ (๑) ด้านความรู้
ความสามารถท่ีจ าเป็นต้องมี เพ่ือการท าสัญญาร่วมกัน ต้องอาศัยความสามารถ สติปัญญา ความรู้ทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น จะพิจารณาแนวคิดด้านวัฒนธรรมทางการเมือง
ประชาธิปไตยผ่านการกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมือง (๒) ด้านการเข้าร่วมในการอภิปรายถกเถียง
และรับผิดชอบสังคม เพ่ือยึดหลักความมีเสรีภาพ เสมอภาพ การเอาใจใส่บ้านเมืองในการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจจะพิจารณาแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ (๓) ด้านความประพฤติปฏิบัติเพ่ิอบรรลุ
เป้าหมายในทางความดีงาม เพ่ือเป็นคนที่มีเหตผล มีศีลธรรม มีความดีงาม มีการยอมรับ จิตใจกว้าง 
เป็นต้น จะพิจารณาแนวคิดการมีบุคลิกประชาธิปไตย โดยทั้ง ๓ ลักษณะนี้ถือเป็นคุณลักษณะ 
(Characteristics) ที่ส าคัญของความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตย เพราะเมื่อบุคคล
ปฏิสัมพันธ์กัน บุคคลก็จะเกิดความเชื่อมโยงเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติ ค่านิยม ตลอดรวมถึง
บรรทัดฐาน และพฤติกรรมทางสังคมแก่กันและกัน อันจะเป็นการผดุงสถานภาพเดิมให้คงอยู่ อีกทั้ง
ยังท าให้ระบบสังคมมีแบบแผนที่มั่นคง 

จากแนวทางในการส่งเสริมประชาธิปไตย ดังกล่าวข้างต้น  ที่กล่าวว่า ประชาธิปไตย
ประกอบด้วย กระบวนการต่างๆ ส าหรับใช้ในการตัดสินใจร่วมกัน โดยสมาชิกของสังคมการเมือง
หนึ่งๆ เพราะทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าว เป็นเสมือนฐานรากของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
และนั่นคือ วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยนั่นเอง ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะแผ่ขยายไป
อย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชน จนพัฒนาเป็นจิตวิญญาณประชาธิปไตย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ
ค่านิยมและปทัสถานที่เป็นประชาธิปไตย กล่าวคือ ระบอบการเมืองการปกครองแบบใดแบบหนึ่งจะ
ด ารงอยู่ได้ จะต้องอาศัยวัฒนธรรมทางการเมือง ที่เอ้ืออ านวยต่อระบอบการเมืองการปกครองแบบ
นั้น กล่าวคือ จะสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับลักษณะพิเศษและสภาวการณ์ของไทย 



๓๙ 

 
จะต้องสร้างประชาธิปไตยของไทย ประชาธิปไตยแบบไทย๓๐ ดังนั้น หากจะพัฒนาระบอบการเมือง
แบบประชาธิปไตยแบบไทย จะต้องมีการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบไทย
ควบคู่กันไปด้วย เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองย่อมมีผลต่อโครงสร้างและพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในประเทศไทยนั่นเอง 

มีนักวิชาการบางท่านได้กล่าวว่า การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มีเสถึยรภาพมั่นคง 
ประกอบด้วยแนวทางท่ีส าคัญ ๒ ประการ คือ๓๑ 

๑) การพัฒนาโครงสร้างทางการเมืองการปกครองให้เป็นประชาธิปไตย แนวทางนี้   
เป็นบันไดขั้นต้นของทุกสังคมที่จะก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ การพัฒนาให้สังคม
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย จะต้องก าหนดโครงสร้างทางการเมืองการปกครองให้เป็นไปตาม
ปรัชญาและหลักการประชาธิปไตยดังกล่าวแล้วอย่างครบถ้วน รูปธรรมของหลักการนี้จะปรากฎอยู่
ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น รัฐธรรมนูญจะต้องแสดงออกถึงปรัชญาและหลักการประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง จึงจะน าไปสู่การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ถ้ารัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตย ย่อมแสดง
ว่า โครงสร้างทางการเมืองการปกครองไม่เป็นประชาธิปไตย การพัฒนาประชาธิปไตยจึงต้องท าให้
รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเป็นเบื้องแรก 

๒) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย แม้ว่าจะท าให้โครงสร้างทาง
การเมืองการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้ว แต่มิได้เสริมสร้างให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย ในที่สุดการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะไปไม่รอด และจะประสบ
กับการล้มลุกคลุกคลานโดยตลอด 

นอกจากนั้น มีบางท่านกล่าวโดยทั่วไปว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือ
การที่มีจิตใจแบบประชาธิปไตยนั่นเอง หมายถึง การมีทัศนคติความเชื่อที่มีเหตุผล มีการวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และการมองโลกในแง่ความเป็นจริง  วัฒนธรรมแบบประชาธิปไตย มีแบบแผนเป็น
ลักษณะเฉพาะตน ซึ่ งสามารถสรุปถึงลักษณะที่ส าคัญๆ ของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยไว้ ๘ ประการ ดังนี้๓๒ 

๑) คนส่วนใหญ่ในสังคม จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีหลักการที่ถือว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เพราะยึดมั่น

                                                           
๓๐ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙๕-๑๙๙. 
๓๑สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, “การพัฒนาประชาธิปไตย”, วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, ปีที่ ๑

ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๓๙): ๑-๘. 
๓๒ทินพันธุ์  นาคะตะ, วิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ , (กรุงเทพมหานคร: หจก. 

สหายบล๊อกและการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๙๗-๒๐๔. 



๔๐ 

 
ในความส าคัญ ความเสมอภาคและเสรีภาพของบุคคล มีวิธีการให้ประชาชนได้ใช้อ านาจดังกล่าว  
โดยมีข้อก าหนดต่างๆ ให้เกิดการใช้อ านาจนั้น เช่น รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ใน
การปกครองเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน 

๒) ผู้น าและประชาชน จะต้องมีการยึดมั่น ในความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล จะต้องมี
ความเชื่อมั่นในความเสมอภาคของบุคคล รวมทั้งยังจะต้องรู้จักการเคารพสิทธิ เสรีภาพของผู้อ่ืนใน
การพูด ในการแสดงความคิดเห็น และในการแสดงออก ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะขัดแย้ง หรือคัดค้านกับ
ความคิดเห็น หรือรสนิยมของตนเองก็ตาม คนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องยอมรับหรือมีความ
อดกลั้นในเรื่องความแตกต่างในการประพฤติปฏิบัติของผู้อ่ืน ตราบใดที่บุคคลผู้นั้นไม่ละเมิดศีลธรรม
หรือสิทธิเสรีภาพของผู้ใด  ทั้งนี้เพราะคนเราย่อมมีผลประโยชน์  ความเชื่อและเหตุผลต่างๆ กัน 

๓) คนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย คือ ต้องเคารพในกติกาของการปกครองแบบนั้น คือ ใช้วิธี
ในการตัดสินปัญหาด้วยเสียงข้างมาก โดยมีข้อผูกพันที่จะต้องมีการปฏิบัติตามจากทุกๆ ฝ่าย  
ขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองสิทธิของฝ่ายที่มี เสียงข้างน้อย ทั้งนี้ เ พ่ือเป็นการประกันว่า  
การแก้ปัญหานั้นเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของคนส่วนรวมและให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า แต่ละคนมี
สิทธิมีเสียงเท่ากัน  ส่วนบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมากจะถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้าม หรือจะขจัดออก
นอกสังคมไม่ได้ เช่น จะห้ามการวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายนั้นไม่ได้  ยิ่งกว่านั้นกติกาของการปกครอง
แบบนี้ยังรวมถึงการปฏิบัติต่อกันอย่างยุติธรรม  การยึดถือในระเบียบวิธีการตามกฎหมายและการ
เคารพในสิทธิของบุคคลที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยยุติธรรมอีกด้วย 

๔) คนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะมีความสนใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
และการปกครอง โดยติดตามข่าวสารของบ้านเมือง พูดคุยถึงปัญหาของป้านเมืองกับผู้อ่ืนในทาง
สร้างสรรค์  และพยายามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือในการก าหนดนโยบายของทางราชการ  เช่น  
การออกเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น 

๕) คนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องมีความส านึกในหน้าที่พลเมืองของตน และมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง หน้าที่พลเมืองเหล่านั้น ได้แก่ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดี 
การปฏิบัติตามกฎหมาย การเสียภาษี การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การออกเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น 
ยิ่งกว่านั้น ยังจะต้องมีความเชื่อม่ันว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของตนจะได้ผล 

๖) คนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ต้องมองโลกในแง่ดี เพราะสิ่งนี้นับว่ามีความจ าเป็นต่อ
ความส าเร็จของการปกครองแบบประชาธิปไตยอยู่ไม่น้อย เพราะตามธรรมดาการเมืองเป็นเรื่องของ
ความร่วมมือร่วมใจกัน ถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันอยู่ด้วยก็ตาม แต่ความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของสถาบันทางการเมืองต่างๆ  ส่วนหนึ่งย่อมต้องอาศัยการมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง จะต้องมีความเชื่อมั่นว่าการปกครองแบบประชาธิปไตย เพ่ือจะได้ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นของสังคมได้ดีกว่าการปกครองแบบอ่ืน  ทั้งฝ่ายผู้น าและฝ่ายประชาชน  จะต้องมีความเชื่อว่า



๔๑ 

 
คนเราจะปกครองตัวเองได้ การมองโลกในแง่ดีย่อมช่วยให้มนุษย์มีความหวังได้ว่า เรามีความสามารถ
ที่จะเอาชนะสิ่งแวดล้อมและฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายไปได้ด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมักจะเป็น
อย่างเชื่องช้า แต่มีความม่ันใจได้ 

๗) คนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และในทาง
สร้างสรรค์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อการใช้อ านาจหน้าที่และการปฏิบัติงานของทางราชการ เพราะถ้า
ปล่อยให้ฝ่ายหลังนี้ท าอะไรได้ ไม่มีการคัดค้าน ไม่มีการควบคุม ไม่มีการตรวจสอบเสียแล้ว อาจท าให้
ฝ่ายนั้นเหลิงอ านาจ ปฏิบัติตามอ าเภอใจและเกิดการผิดพลาดขึ้นได้โดยง่าย ภายในประเทศเผด็จการ
คนส่วนมากมักจะมอบความไว้วางใจให้แก่ผู้มีอ านาจและปราศจากการโต้แย้งหรือวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ 

๘) จะต้องไม่มีจิตใจแบบอ านาจนิยม หากคนส่วนใหญ่มีจิตใจดังกล่าว ย่อมเป็นการยากที่การ
ปกครองแบบประชาธิปไตย จะประสบความส าเร็จได้ การมีจิตใจแบบอ านาจนิยม ได้แก่  สิ่งต่อไปนี้  
คือ การมอบความรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ผู้น าการชอบอ านาจเด็ดขาด การอ่อนน้อมจ านนต่อ
ผู้มีอ านาจ การนิยมระบบเจ้าขุนมูลนาย การไม่ยอมรับความเสมอภาคของบุคคล การไม่ยอมรับความ
แตกต่างของผู้อ่ืนในการใช้สิทธิเสรีภาพของเขาและการยึดมั่นในค่านิยมแบบดั้งเดิม รวมทั้งการมี
ความคิดอ่านที่ตรงข้ามกับจิตใจแบบประชาธิปไตย 

ในขณะที่ บางท่านกล่าวว่า วัฒนธรรมทางการเมือง ถือเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมทาง
การเมืองของบุคคลในประเทศ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเมืองของประเทศนั้นๆ ระบบการเมืองจะมี
ลักษณะอย่างไร และจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับบุคคลในระบบการเมืองนั้นๆ ว่าจะ
มีทัศนะทางการเมืองอย่างไร เป็นต้นว่า มีการยอมรับกันว่า ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้อเมริกามีระบบ
การเมืองแบบประชาธิปไตย และมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย หรืออย่างในกรณีของ
อินเดีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่ยากจน แต่มีระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย ได้แสดงให้เห็น
เด่นชัดว่า อิทธิพลในทางเศรษฐกิจ น่าจะมีความหมายต่อระบบการเมืองน้อยกว่าวัฒนธรรมทาง
การเมืองด้วยซ้ าไป๓๓ และได้มบีางท่านยังได้กล่าวถึงวัฒนธรรมทางการเมืองในประเด็นต่างๆ คือ๓๔ 

๑) วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นแบบในการคิดเรื่องการเมืองหรืออ านาจของคนในสังคมหนึ่ง 
ซึ่งเป็นทั้งความรู้ ความเชื่อ อุดมการณ์ ค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมือง 

๒) เป็นแบบในการกระท าหรือด าเนินการทางการเมือง 
๓) เป็นส่วนที่เป็นวัฒนธรรมทางสัญลักษณ์  

                                                           
๓๓อนันต์ อนันตกูล, เกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาประชาธิปไตย ปัญหา อุปสรรค: โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๓๗), หน้า ๘-
๙. 

๓๔ลิขิต  ธีรเวคิน, วัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง , (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพมิพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙), หน้า ๑๑๖. 



๔๒ 

 
มีนักวิชาการบางท่านกล่าวอีกว่า ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองอาจแยกตามระบอบ

การเมืองเป็น ๒ ลักษณะ คือ๓๕ 
๑) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Political Culture) 

ประกอบด้วยการเรียนรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย โดยยึดมั่น
หลักการส าคัญ ๕ ประการ คือ (๑) หลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน (๒) หลักเสรีภาพ (๓) หลักความ
เสมอภาค (๔) หลักกฎหมาย (๕) หลักเสียงข้างมาก และยังต้องมีองค์ประกอบร่วมที่ส าคัญ คือ สนใจ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครองการมองโลกในแง่ดี  และมีความไว้วางใจผู้อ่ืน 
การรู้จักวิพากษ์อย่างมีเหตุผล และในทางสร้างสรรค์ 

๒) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยม  แบ่งออกได้ ๔ ประการ คือ (๑) นิยมอ านาจ
เด็ดขาด และอ่อนน้อมยอมจ านนต่อผู้มีอ านาจ (๒) การมอบความรับผิดชอบทุกอย่างไว้ที่ผู้น าโดย
นิยมยึดถือในตัวบุคคลกว่ากลักของเหตุผล (๓) นับถือระบบอาวุโส ชอบระบบเจ้าขุนมูลนาย โดยไม่
ยอมรับความเสมอภาคของผู้อ่ืน (๔) ยึดถือในค่านิยมแบบดั้งเดิม ถือว่ากิจกรรมของบ้านเมืองเป็น
เรื่องของรัฐบาล ประชาชนไม่เกี่ยว 

นอกจากนั้น ยังมีนักวิชาการบางท่าน ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
มีลักษณะ ดังนี้๓๖ 

๑)  ความมีเหตุผล 
๒)  การเข้าร่วมในการเมืองอย่างกระตือรือร้น 
๓)  การมีความรู้ในเรื่องการเมือง 
๔)  การส านึกในความสามารถทางการเมืองของตน  
๕)  การตัดสินใจใดๆ จ าเป็นที่ต้องใคร่ครวญอย่างรอบคอบโดยการประเมินพยานหลักฐาน 

และการตรวจสอบ เปรียบเทียบก่อนที่จะเลือกตัดสินใจในทางเลือกท่ีมีอยู่หลายทาง 
แนวคิดท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะ

น าไปสู่การส่งเสริมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แต่การที่จะสามารถจรรโลงรักษาและพัฒนาไว้
อย่างยั่งยืนนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการที่ประชาชนเข้าใจสารัตถะและยึดมั่นอุดมการณ์ในวิถีชีวิตแห่ง
ประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงอีกด้วย ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสถานการณ์ และระบอบการ
ปกครองของสังคมนั้น ซึ่งวัฒนธรรมทางการเมือง ควรค านึงถึงความเข้าใจและความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรม  เช่น  ความแตกต่างระหว่างสากลนิยมกับนานาชาตินิยม การให้ความส าคัญต่อองค์การ
                                                           

๓๕สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, การระดมพลังมวลชนพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองไทย , 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๒๘), หน้า ๑๒. 

๓๖วิสุทธิ์ โพธิแท่น, ประชาธิปไตย: แนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตยในอุดมคติ, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๔). หน้า ๑๖๐. 



๔๓ 

 
หรือสถาบัน การปกครองรูปแบบนั้นๆ  ที่จะน าไปสู่นโยบายหรือวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นสากล
นิยม และวัฒนธรรมที่มีการเกิดใหม่หรือคิดใหม่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมทางการเมืองที่
ถูกต้องและเป็นธรรม โดยส่วนใหญ่จะยอมรับวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในการปกครองอันเป็นที่มา
ของวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยด้วย 

ในขณะเดียว กันมีบางท่านกล่าวว่า วัฒนธรรมทางการเมือง จะเป็นตัวก าหนดรูปแบบของ
พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลหรือบุคลิกภาพด้วย เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองย่อมมีผลต่อ
โครงสร้างและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในประเทศนั้นในขณะที่สังคมไทยมีลักษณะวิถี
ชีวิตชุมชนที่มีความเป็นอยู่แบบพ่ึงพาอาศัย มีความเมตตาและเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน แต่กลับพบว่า  วิถี
ชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลงไปแบบต่างคนต่างอยู่ ขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ขาดความ
ร่วมมือร่วมใจในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม๓๗ ซึ่งจะน าไปสู่การแสดงออกหรือไม่แสดงออกทาง
การเมือง ซึ่งอาจเป็นไปในทางสนับสนุน ส่งเสริม ต่อต้าน หรือนิ่งเฉยต่อระบบการเมืองได้ ดังนั้น 
ความโน้มเอียงทางการเมืองของบุคคลในสังคมเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมประชาธิปไตยนั้น จะเกิดขึ้นได้  
ก็เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ของคนในสังคม ซึ่งกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางสังคมจะเป็น
ตัวกลาง เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับมนุษย์และดึงเอาวัฒนธรรมเข้าไปมีส่วนอย่างมากต่อพฤติกรรมมนุษย์
ในสังคม 

กล่าวโดยสรุป ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ไม่สามารถจะพัฒนาได้ด้วยการร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อจัดโครงสร้างและกระบวนการทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว ที่ส าคัญจ าเป็นจะต้อง
มีพ้ืนฐานที่มั่นคง นั่นคือ การมีวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย เพราะถ้าสังคมนั้นประชาชน
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจการเมืองประชาธิปไตย การไม่ยอมรับวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมในการปกครอง รวมตลอดทั้งบุคลิกภาพของประชาชนในสังคมนั้น ย่อมยากที่จะ
พัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง  ผู้วิจัย จึงได้น าเอาแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองและบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย มาเป็นปัจจัยในการศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย ดังนี้ 
 

๒.๒.๑ กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองประชาธิปไตย 
กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างและระเบียบสังคม  

ซึ่งในสังคมที่ดีงามกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ก็คือ กระบวนการของวิถีชีวิตที่อาศัยรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่มีเนื้อหาและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือสร้างค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ จริยธรรม 
คุณธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกระบวนการขัดเกลาหรือปลูกฝังเพ่ือสร้ างบุคคลให้

                                                           
๓๗วรรณมาฆะ เกสรดอกไม้ และธนวัฒน์ พิมลจินดา, “การบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: ปัญหา

และความต่อเนื่อง”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๐๗. 



๔๔ 

 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมหรือชุมชนที่ดีงาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสังคมที่มี
การเมืองอย่างเข้มแข็ง มีองค์กร กลุ่ม สมาคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของประชาชน เพ่ือสร้าง
ประโยชน์และความผาสุกของส่วนรวม โดยประชาชนมีความผูกพัน ยึดมั่นกับการสร้างความดีและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รักษาสิทธิ เสรีภาพ ยึดหลักสันติธรรม ท าตามหน้าที่ รับผิดชอบ มีคุณธรรม 
กล่าวคือ การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองนั้นมีความสัมพันธ์กับวิถีการด าเนินชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอย่างแนบแน่น เนื่องจากการที่ปัจเจกบุคคลมีความเป็นตัวตนทางการเมือง (Political 
Self) ประกอบไปด้วย ความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติหรือความรู้สึก ค่านิยม รวมทั้งแบบแผนแห่งการ
ปฏิบัติต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับระบบการเมือง กระบวนการทางการเมือง อ านาจทางการเมือง รวมทั้ง
บทบาทต่างๆ ของบุคคลในระบบการเมืองที่สอดคล้องกับการปกครองในอ านาจทางการเมืองนั้น 
ความเป็นตัวตนทางการเมืองของปัจเจกบุคคลนี้ย่อมเกิดขึ้นจากการกล่อมเกลาทางการเมือง 
(Political Socialization) หรืออาจเรียกได้อีกรูปแบบหนึ่งว่า การเรียนรู้ทางการเมือง (Political 

Learning)๓๘ อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ให้ค านิยามของการกล่อมเกลาทางการเมืองไว้ค่อนข้างหลากหลาย 
ผู้วิจัยจึงน ามาพิจารณาเพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนี้ 

มีการกล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง หมายถึง “กระบวนการที่บุคคลได้เรียนรู้
แบบแผนพฤติกรรมและอุปนิสัย ในทางที่เก่ียวเนื่องกับการเมือง โดยผ่านทางสื่อกลางต่างๆ ของสังคม 
สื่อกลางเหล่านี้รวมถึง สิ่งแวดล้อมทั่วๆ ไป เช่น ครอบครัว กลุ่มเพ่ือนฝูง โรงเรียน สมาคมผู้ใหญ่ และ
สื่อสารมวลชนต่างๆ๓๙ หรือ“กระบวนการของการพัฒนาซึ่งบุคคลแต่ละคนจะได้มาซึ่งโลกทัศน์ทาง
การเมือง”๔๐ และบางท่านยังกล่าวว่า ส าหรับค าจ ากัดความของกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง คือ 
“เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลแต่ละคนรู้ตนเองว่าอยู่ในระบบการเมือง ท าให้เกิดมโนคติหรือปฏิกิริยาต่อ
ปรากฏการณ์ทางการเมือง กระบวนการนี้เกิดขึ้น จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ และยังเกิดจากกระบวนการ มีบทบาทต่อกันใน
ระหว่างบุคลิกภาพและประสบการณ์ของบุคคลแต่ละคนนั้นอีกด้วย”๔๑ 

                                                           
๓๘ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ, “การกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย: ข้อสังเกตบางประการ

จากการศึกษาวิจัยที่มีอยู่”, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๖): ๓๓. 
๓๙Kenneth P. Langton อ้างใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน, ทฤษฎีพัฒนาการเมือง, (พิมพ์ครั้งที่ ๘),

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๔), หน้า ๒๗๑-๒๗๒. 
๔๐Dawson and Prewitt Dawson, Political Socialization, (Boston: Little, Brown and 

Company, 1969), pp. 271 – 272. 
๔๑Michael Rush and Phillip Athoff, An Introduction to Political Sociology, (London: 

Thomas Nelson and Sons Limited, 1971), pp. 27 – 28. 



๔๕ 

 
จากค ากล่าวต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เห็นได้ว่า การส่งเสริมประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้

ในสังคม จะต้องมีการกล่อมเกลาเรียนรู้ (Socialization) ให้มีวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย
นั่นเอง กระบวนการดังกล่าวนี้  เรียกว่า กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง (Political 
Socialization) โดยเฉพาะการเรียนรู้ให้มีความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย
โดยเฉพาะหลักการประชาธิปไตยให้ถ่องแท้ ด้วยเหตุนี้  จึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ความเป็นประชาธิปไตยในสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง (Political Socialization) 
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยของสังคมให้ไปสู่เป้าหมายและมีทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากการกล่อมเกลา
ทางการเมือง คือ กระบวนการขัดเกลาทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ที่มุ่งให้สมาชิกในสังคมทีความรู้  
ความเข้าใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ บรรทัดฐาน ค่านิยมและอุดมการณ์ทางด้านการเมืองเป็นไปตามที่รัฐ
หรือผู้น าทางการเมืองปรารถนา ดังนั้น เราจึงไม่อาจละเลยการให้ความส าคัญกับกระบวนการกล่อม
เกลาทางการเมืองในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองได้ ประกอบกับในการ
เรียนรู้นั้น มีข้ันตอนและกระบวนการทั้งในแง่การสร้างค่านิยมแบบนามธรรมในลักษณะหลักการหรือ
ปรัชญา รวมตลอดท้ังการปฏิบัติที่อยู่ในสังคม เริ่มต้นตั้งแต่ระดับครอบครัว จากนั้นก็โรงเรียน องค์กร
ศาสนา องค์กรสังคม และสังคมโดยรวมซึ่งรวมกันเข้าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลแต่ละคน
ในสังคม ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดที่เกี่ยวข้องของการกล่อมเกลารียนรู้ทางการเมือง
ประชาธิปไตย สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  ๒.๓  สรุปกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Kenneth P. Langton  
อ้างในสิทธิพันธ์ พุทธหุน
(๒๕๔๔, หน้า ๒๗๑-๒๗๒) 

ความรู้เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเมือง ผ่านทางสื่อกลางต่างๆ ของ
สังคม เช่น ครอบครัว กลุ่มเพ่ือนฝูง โรงเรียน สมาคมผู้ใหญ่ 
สื่อสารมวลชนต่างๆ 

Dawson &Prewitt 
(1969, pp. 271–272) 

การพัฒนาซึ่งบุคคลแต่ละคนจะได้มาซึ่งความรู้โลกทัศน์ทาง
การเมือง 

Michael Rush & Phillip 
Athoff 
(1971, pp. 27 – 28) 

กระบวนการนี้เกิดขึ้น จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของสั งคมที่บุคคลนั้น เป็นสมาชิกอยู่  และ
ประสบการณ์ของบุคคลแต่ละคน 

 

จากตารางที่  ๒.๓  ข้างต้น จะเห็นได้ว่านักวิชาการแต่ละท่านได้ให้ความหมายของวัฒนธรรม
ทางการเมืองโดยผ่านกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง ในทรรศนะที่แตกต่างกัน วัฒนธรรม
ทางการเมืองในแต่ละสังคมนั้น หรือผู้น าที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะถูกก าหนดขึ้นโดยได้รับอิทธิพล
จากประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีในระดับต่างๆ ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการ 



๔๖ 

 
ศึกษา กลุ่มเพ่ือน รวมถึงกระบวนการทางการเมืองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งผู้วิจัย  พอจะสรุป
ปัจจัยด้านการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง ประกอบด้วย (๑) สถาบันครอบครัว เช่น การเลี้ยงดู
ของพ่อแม่ในวัยเด็ก (๒) สื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง (๓) รู้จัก
วิพากษ์ เข่น การมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (๔) มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เช่น 
ด้านการเข้าร่วมท ากิจกรรมทางการเมืองกับกลุม่ต่างๆ 

 

๒.๒.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในทางการเมือง ก็คือการมีพันธะ

พลเมือง ซึ่งมีนัย หมายถึง การสนใจ ใส่ใจในสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะ มิได้เป็นเพียง
แค่การปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว หรือการเลือกตั้ง การเลือกตัวแทน หรือการท าหน้าที่ของพลเมือง
ที่ดีของรัฐ เช่น การเสียภาษี การไปเกณฑ์ทหาร หรือการกระท าหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น 
หากแต่เป็นพฤติกรรมของบุคคล การแสดงออกท่ีมีอิทธิพลในทางการเมือง เป็นการเรียนรู้ร่วมกันจาก
การปฏิบัติที่อยู่บนฐานของประสบการณ์จริง ที่เราจะต้องอยู่ร่วมอย่างสันติ ซึ่งในกระบวนการของการ
มีส่วนร่วมนั้นเริ่มจากบุคคลก่อน กล่าวคือ ก่อนที่บุคคลจะตัดสินใจกระท าหรือไม่กระท าการใดๆ 
ร่วมกับบุคคลอ่ืน เขาจะต้องตระหนักถึงความมีสมรรถภาพของตนในการเป็นสมาชิกของชุมชน/สังคม 
และตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ จากนั้น เมื่อบุคคลก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางสังคม
และยอมรับในความสัมพันธ์ดังกล่าว บุคคลจะเกิดการเชื่อมโยงความโน้มเอียงหรือโลกทัศน์ส่วนตน 
และความโน้มเอียงหรือโลกทัศน์ส่วนรวมเข้าด้วยกัน เชื่อมโยงไปถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
บุคคลนั้น จะน ามาซึ่งคุณธรรมของความเป็นพลเมืองได้ด้วย เพราะการมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้ดีต้อง
อยู่บนหลักการหรือพ้ืนฐานของความรัก ความเอ้ืออาทร การเรียนรู้ร่วมกัน อยู่บนความแตกต่าง
หลากหลาย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จ ากัดสถานะและเวลา มีเครือข่ายความสัมพันธ์กันทางสังคม
เป็นแบบแนวราบ ที่ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน นั่นคือ คุณลักษณะคุณธรรมความเป็น
พลเมือง สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม ของชุมชน หรือ
สังคมนั้นด้วย  ดังนั้นคุณธรรมของความเป็นพลเมืองจึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่า หากแต่
เกิดข้ึนภายใต้ความสัมพันธ์ทางสังคมและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั่นเอง   
 ก. ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ได้มีนักวิชาการบางท่าน ได้แบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น ๒ รูปแบบใหญ่ๆ 
คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการ (Conventional) และการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ 

ไม่เป็นทางการ (Unconventional) และในแต่ละรูปแบบได้แบ่งแยกออกเป็นแบบย่อยๆ ดังนี้๔๒ 

                                                           
๔๒Almond, Gabriel A. and Jr. B.G. Powell, Comparative Political Today, (Boston: Little 

Brown and Company, 1976), pp. 145-146. 



๔๗ 

 
๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการ (Conventional) เช่น  

๑) การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
๒) การพูดคุยสนทนาทางการเมือง 
๓) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
๔) การจัดตั้งและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ 
๕) การติดต่อเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ 

๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการ (Unconventional) 
๑) การยื่นข้อเรียกร้อง 
๒) การเดินขบวนประท้วง 
๓) การเผชิญหน้าต่อสู้ 
๔) การละเมิดกฎระเบียบของสังคม 
๕) การใช้ความรุนแรงทางการเมือง การประทุษร้ายต่อทรัพย์สินและต่อบุคคล 
๖) สงครามกองโจรและปฏิวัติ รัฐประหาร 

จากค าอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ข้างต้น สามารถสรุป
ได้ว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีทั้งแบ่งเป็น แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ  
ซึ่งผู้วิจัย จะน าการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการมาเป็นแบบในการวิเคราะห์ 

ข. ความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ กิจกรรมต่างๆ โดยการสมัครใจ 
ซึ่งสมาชิกในสังคมมีส่วนร่วมโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการเลือกผู้ท าหน้าที่ปกครองประเทศ  
การก าหนดนโยบายสาธารณะ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การติดตามข่าวสาร การอภิปราย  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเข้าร่วมประชุม การบริจาค และการติดต่อกับสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร ลักษณะความกระตือรือร้นของการเข้าไปร่วมกิจกรรม๔๓ บางท่านกล่าวอีกว่า หมายถึง 
กิจกรรมโดยสมัครใจของแต่ละบุคคลในกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งการลงคะแนนเสียง การเป็น
สมาชิกและกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง เช่น ความ เคลื่อนไหวของพรรคการเมือง  
กลุ่มผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่สถาบันการเมือง กิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ เช่น การอภิปรายทาง
การเมือง หรือร่วมฟังเหตุการณ์ทางการเมือง การชักชวนทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกของ

                                                           
๔๓Herbert McClosky,“Political Participation”, International Encyclopedia of the Social 

Science, Vol. 12, (1968): 252-253. 
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กลุ่มการเมือง๔๔ แต่บางท่านก็กล่าวว่า ในขณะที่การเป็นกลุ่มองค์กรแบบหลวมๆ หรือ กลุ่มหรือ
องค์กรแบบชาวบ้านมาจากสามัญส านึก ลักษณะการจัดโครงสร้างของกลุ่มสะท้อนถึงความเป็นกลุ่ม
องค์กรสมาคมแบบปฐมภูมิที่ค่อนข้างมีอิสระจากรัฐหรือไม่จ าเป็นต้องเคร่งครัดกับกฎระเบียบของรัฐ
หรือรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องควบคุมได้น้อย๔๕ ในขณะที่บางท่านกล่าวว่า เป็นกิจกรรมต่างๆ ตามความ
สมัครใจของสมาชิกในสังคมการเมืองที่จะกระท า โดยมีจุดมุ่งหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมต้องการมี
อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายหรือการท างานของรัฐบาล ไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ 
รวมถึงกิจกรรมง่ายๆ เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การถกเถียงปัญหาการเมือง หรือการสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชน เป็นต้น๔๖ และนอกจากนั้น มีบางท่านกล่าวว่า เป็นกิจกรรมต่างๆ 
ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยตรงมากหรือน้อย ในการมีอิทธิพลต่อการ
เลือกของเจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือการกระท าท่ีก าลังด าเนินการอยู่ของเจ้าหน้าที่รัฐบาล๔๗ 

ในขณะที่ มีบางท่านกล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังหมายถึงกิจกรรม หรือการกระท า
ของประชาชนที่ต้องการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล โดยที่การกระท าหรือความพยายามนั้น 
เป็นไปได้ทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้ก าลังหรือไม่ใช้ก าลัง ส าเร็จหรือล้มเหลว ทั้งที่สมัคร
ใจและไม่สมัครใจ รวมทั้งการเลือกตั้ง การร่วมในการรณรงค์หาเสียง การรวมตัวเพ่ือโน้มน้าวหรือ
กดดันรัฐบาล การประท้วงและการใช้ก าลังรุนแรงซึ่งค าอธิบายของ Huntington and Dominguez 
นี้ แตกต่างจากนักวิชาการท่านอ่ืนๆ ตรงที่หมายรวมถึงกิจกรรมทางการเมืองนั้น ทั้งในทางด้านบวก
และด้านลบ กล่าวคือ หากเป็นการชุมนุมก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นการชุมนุมที่สงบเท่านั้น การชุมนุมที่
ใช้ก าลังรุนแรงก็จัดเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นกัน๔๘ 

อย่างไรก็ตาม บางท่านยังกล่าวอีกว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างๆ หมายถึง 
กิจกรรมทั้งหลายของประชาชนแต่ละคนที่ต้องการมีอิทธิพลผลักดัน หรือยอมรับสนับสนุนต่อรัฐบาล

                                                           
๔๔Geoffrey K. Robert, A Dictionary of Political Analysis, (Great Britain: Longman, 1971), 

p. 145. 
๔๕Almond Gabriel A and Verba Sidney, The Civic Culture: Political Attitudes and 

Democracy in Five Nations, (London: SAGE publications, 1965), p. 245. 
๔๖พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว,“กรอบการมองพฤติกรรมทางการเมือง”, วารสารสังคมศาสตร์, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ 

(มีนาคม ๒๕๒๓): ๒๓-๒๔ 
๔๗Norman H. Nie and Sidney Verba, Political Participation: in Handbook Political 

Sciences: Non Government Politic Reading by Greentein, I. Fred and Polsby. W. Nelson, 
(Massachusett: Adison Wesley, 1975), p.1. 

๔๘Fred I Greenstein and Nelson W Polsby, Handbook Political Sciences, (Massachusett: 
Addison Wesley Pub. Co., 1975), p.33. 



๔๙ 

 
และการเมืองไม่เพียงแต่รวมบทบาทอันแข็งขันในการสร้างอิทธิพลผลักดันให้เกิดผลทางการเมืองตาม
ต้องการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจกรรมที่เป็นการยอมรับสนับสนุนในเชิงพิธีการด้วย ผู้ที่ยอมรับรัฐบาลก็
แสดงออกโดยการปรับพฤติกรรมตนเองตามค าสั่งหรือข้อเรียกร้องของรัฐบาล ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็
พยายามก่ออิทธิพลผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใหม่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง  จึงมีทั้ง
การต่อต้าน เช่น เดินขบวน ประท้วง ก่อการจลาจล และท่ีเป็นการสนับสนุน เช่น การให้ความร่วมมือ

กับทางการในการเสียภาษีการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น๔๙ 
จากแนวคิด รวมทั้งการให้ความหมาย เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลต่างๆ 

ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง ระดับของกิจกรรมที่แต่ละบุคคลได้
ปฏิบัติตามระบบการเมือง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การก าหนดตัวผู้ปกครอง การผลักดันการ
ตัดสินใจของรัฐบาล การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง นอกจากนี้การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองยังหมายรวมถึงการที่รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมรับผิดชอบทางการ
เมืองอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การเลือกตั้ง การเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ เป็นต้น ซึ่งงานวิจัยนี้  จะได้น าความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ดังกล่าว มาเป็นกรอบในการศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่วิจัยว่า จัดเป็น
การมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือไม่ อย่างไร 
 

ตารางท่ี  ๒.๔ สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Almond, Gabriel A. and 
Jr. B.G. Powell 
(1976, pp. 145-146) 

๑) การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒) การพูดคุยสนทนาทางการเมือง 
๓) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๔) การจัดตั้งและการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มต่างๆ ๕) การติดต่อเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ 

Herbert McClosky 
(1968, pp. 252-253) 

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การติดตามข่าวสาร การอภิปราย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเข้าร่วมประชุม การบริจาค และการ
ติดต่อกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

Geoffrey K. Robert 
(1971, p. 145) 

การลงคะแนนเสียง การเป็นสมาชิกและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
การเมือง เช่น ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ 
เจ้าหน้าที่สถาบันการเมือง กิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ เช่น การ
อภิปรายทางการเมือง หรือร่วมฟังเหตุการณ์ทางการเมือง การ
ชักชวนทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกของกลุ่มการเมือง 

                                                           
๔๙Lester W. Milbrath and M. L. Goal, Political Participation: How and Why Do People 

Get Involved in Politics, (Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1977), p.2. 



๕๐ 

 
ตารางท่ี  ๒.๔ สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Norman H. Nie and 
Sidney Verba 
(1975, p. 1) 

กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการมีอิทธิพลต่อการเลือก
ของเจ้าหน้าที่รัฐบาล 

Fred I Greenstein and 
Nelson W Polsby 
(1975, p. 33) 

การเลือกตั้ง การร่วมในการรณรงค์หาเสียง การรวมตัวเพ่ือโน้ม
น้าวหรือกดดันรัฐบาล การประท้วง และการชุมนุม 

Lester W. Milbrath and 
M. L. Goal 
(1977, p. 2) 

เดินขบวน ประท้วง ก่อการจลาจล และที่เป็นการสนับสนุน เช่น 
การให้ความร่วมมือกับทางการในการเสียภาษีการเกณฑ์ทหาร 

Almond , Gabriel A, 
Verba, Sidney 

(1965, p. 245) 

กลุ่มองค์กรสมาคมแบบปฐมภูมิมีอิสระจากรัฐหรือไม่จ าเป็นต้อง
เคร่งครัดกับกฎระเบียบของรัฐหรือรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องควบคุมได้
น้อย 

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว 
(๒๕๒๓, หน้า ๒๓-๒๔) 

การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การถกเถียงปัญหาการเมือง หรือการ สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชน 

 

จากตารางที่ ๒.๔ ดังกล่าวข้างต้น ท าให้เห็นลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองชัดเจน
มากขึ้น ผู้วิจัยจึง  พอสรุปค านิยามของค าว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส าคัญ  ดังนี้  คือ  
(๑) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คือการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (๒) การติดตามข่าวสาร คือ การติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง (๓) การเข้าร่วมชุมนุมหรือร่วมการรณรงค์ คือ การร่วมชุมนุมทางการเมือง 

 

๒.๒.๓ บุคลิกภาพประชาธิปไตย 
ส าหรับองค์ประกอบ ของผู้ที่บุคลิกภาพที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยหรือปัจจัยหลักของ

การมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Political Culture) นั้น มีนักวิชาการ
บางท่าน กล่าวดังต่อไปนี้ คือ๕๐ 

๑) มีความเชื่อม่ันศรัทธาต่อหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย กล่าวคือ มีความต้องการให้
มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เห็นด้วยกับการปกครองแบบนี้ว่าเป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน และมีความเคารพในกติกาของการปกครองแบบ

                                                           
๕๐ทินพันธ์ นาคะตะ, “ประชาธิปไตย: ความหมายปัจจัยเอื้ออ านวยและการสร้างจิตใจ”, วารสาร

ธรรมศาสตร์, ปีท่ี ๓ (กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗): ๘๒. 



๕๑ 

 
ประชาธิปไตย เช่น ใช้วิธีตัดสินปัญหาด้วยเสียงข้างมาก โดยมีข้อผูกพันให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม 
ขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองสิทธิของฝ่ายมีเสียงข้างน้อย ตลอดทั้งการปฏิบัติกันอย่างยุติธรรมตาม
กฎหมาย 

๒) มีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์และการมองโลกในแง่ดี กล่าวคือเป็นผู้ที่มีทัศนคติ และมอง
โลกในแง่ดี มีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ และมีความเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่และสถาบันของทาง
ราชการ เป็นสิ่งที่นับว่ามีความจ าเป็นต่อความส าเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู่ไม่น้อย 
เพราะการเมืองเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจกัน และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะน าไปสู่
ความส าเร็จของการด าเนินงานของสถาบันทางการเมืองต่างๆ ได้ ประชาชนจะต้องเชื่อมั่นและศรัทธา
ว่าระบอบประชาธิปไตยจะช่วยแก้ปัญหาและภาวะวิกฤตต่างๆ ของสังคมได้ดีกว่าระบบการปกครอง
อ่ืนๆ ต้องมีความเชื่อว่ามนุษย์ปกครองตนเองได้ 

๓) มีความเชื่อม่ันในศักดิ์ศรีและความเสมอภาค กล่าวคือ ต้องมีความเชื่อและยึดมั่นในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของบุคคล มีความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้อ่ืนและความเสมอภาคของมนุษย์รวมทั้ง
รู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนทั้งในการพูด การเขียน การแสดงความคิดเห็นและการ
แสดงออกอ่ืนๆ แม้ว่าสิ่งนั้นจะขัดแย้งกับความคิดเห็นของตนก็ตาม คนที่มีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตย
จะต้องมีความอดกลั้นต่อความหลากหลายในพฤติกรรมผู้อ่ืน ตราบใดที่บุคคลนั้นยังไม่ละเมิดศีลธรรม
และเสรีภาพของผู้ใด 

๔) ต้องเป็นผู้มีความส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง อาทิ มีการ
ปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดี ได้แก่ การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งมี
ความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือก าหนดนโยบายของรัฐบาลโดย
เห็นความส าคัญของการปฏิบัติเช่นนั้นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย  
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และการเสียภาษี เป็นต้น 

๕) ต้องรู้จักการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก รวมทั้งต้องรู้จักการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมี
เหตุผลและในการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการใช้อ านาจหน้าที่และการปฏิบัติงานของทาง
ราชการ กล่าวคือ ประชาชนจะต้องคอยตรวจสอบการใช้อ านาจของข้าราชการ และผู้มีอ านาจ
การเมืองอยู่เสมอ โดยการตรวจสอบคัดค้านและเหนี่ยวรั้ง มิฉะนั้น อาจน าความหายนะมาสู่สังคมได้ 

๖) ในประการสุดท้าย จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ กล่าวคือ ในสังคมใดหากคนส่วน
ใหญ่มีจิตใจดังกล่าว ก็เป็นการยากที่จะท าให้ระบอบประชาธิปไตยประสบความส าเร็จได้ ผู้มีจิตใจ
แบบเผด็จการนั้น คือ ผู้ที่มอบความรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับผู้น า ชอบการใช้อ านาจเด็ดชาด 
การอ่อนน้อมยอมตนต่อผู้มีอ านาจ โดยปราศจากการโต้แย้งหรือวิพากษ์วิจารณ์ ฯลฯ การนิยมระบบ
เจ้าขุนมูลนาย การไม่ยอมรับความเสมอภาคของบุคคล การไม่ยอมรับความแตกต่างของผู้อ่านในการ



๕๒ 

 
ใช้สิทธิเสรีภาพของเขา และการยึดมั่นในค่านิยมแบบเดิมรวมทั้งการมีความคิดอ่านที่ตรงข้ามกับการมี
จิตใจแบบประชาธิปไตย 

มีบางท่านกล่าวว่า ส าหรับความหมายโดยทั่วไปของบุคลิกภาพประชาธิปไตย หมายถึง เป็นผู้
ที่เชื่อม่ันในเกียรติของตนเองและผู้อ่ืนเป็นผู้ที่มีความเปิดเผย นิยมหลักการประนีประนอม พร้อมที่จะ
ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ใฝ่หาค่านิยมหลายอย่างแทนที่จะติดพันอยู่กับความเชื่อมั่นอันใด
อันหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว๕๑ นอกจากนั้นบางท่านกล่าวว่า เป็นลักษณะที่บุคคลสามารถก าหนดชีวิต
ของตนเอง มีความมั่นคงภายในตนเอง มีความรับผิดชอบตัดสินใจด้วยตนเอง ไม่ต าหนิคนอ่ืนเมื่อเขา
ตัดสินใจผิดพลาด เน้นการท างานกลุ่มมากกว่าการท างานตามผู้น าคนเดียว มีทัศนคติว่าสตรีและบุรุษ
มีสถานะเท่าเทียมกัน รักเพ่ือนมนุษย์ ทนรับสิ่งที่แตกต่างจากตนเอง เช่น ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ 
ศาสนา สีผิว ฐานะทางสังคม หรือความคิดเห็นต่างๆ ได้ แสดงความสามารถที่จะร่วมมือหรือแบ่งปัน
สิ่งต่างๆ กับผู้อื่น รู้จักการวิพากษ์วิจารณ์ มีความคิดสร้างสรรค์๕๒ บางท่านยังกล่าวอีกว่า เป็นลักษณะ
นิสัยของบุคคลที่เหมาะสมที่จะอยู่ในสังคมประชาธิปไตยดังนี้ มีจิตใจกว้างขวาง มีจิตใจยุติธรรม 
ปราศจากความล าเอียง ปราศจากลักษณะอนุรักษ์นิยม มีการร่วมมือค านึงถึงผู้อ่ืน มีสามัคคีธรรม๕๓ 
บางท่านยังกล่าวอีกว่า หมายถึง พฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลดังต่อไปนี้ การร่วมมือ การมีส่วนร่วม 
การน าตนเอง ความรับผิดชอบ ความใจกว้าง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การค านึงถึงผู้อ่ืน การเคารพ
กติกาของสังคม๕๔ และบางท่านยังกล่าวว่า การมีความซื่อสัตย์ มีความอดกลั้น มีความเป็นพลเมืองดี 
มีความรู้สึกรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีความกรุณาปราณี มีความเคารพนับถือ มีความยุติธรรมต่อ
ผู้อ่ืน๕๕ ในขณะที่บางท่านกล่าวว่า บุคลิกภาพของคนที่เป็นประชาธิปไตยต้องมีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ  
มีการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นผู้เชื่อในหลักของเหตุผล เชื่อว่าผู้มีอ านาจไม่มีเสถียรภาพตลอดกาล สนใจมี
ส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม๕๖ 
                                                           

๕๑Dahl, Robert A., Modern Political Analysis, 3rded., (New Dehi: Prentice-Hall, 1977), p. 
120. 

๕๒Ebenstein, William, Today’s ISMS, 7thed., (New Jersey: Prentice-Hall INC, 1973), pp. 
144-149. 

๕๓Blaich, Theodore PI and Baumgartner, Joseph C.,The Challenge of Democracy, (New 
York: McGraw-Hill Book Company Inc, 1952), pp. 57-60. 

๕๔Michaelis, John U., Social Studies for Children in a Democracy, (New York: Prentice-
Hall. Inc., 1963), pp. 36-42. 

๕๕Schneideman, Rose, Democratic Education in Practice, (New York: Harper & Brothers, 
Publishers, 1965), pp. 14-17. 

๕๖Karlin, Jules, Man’s Behavior: An introduction to social Sciences, (New York: The 
Macmillan Company, 1967), p. 464. 



๕๓ 

 
มีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า ผู้มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ได้แก่ บุคคลซึ่งมีพฤติกรรม 

ดังนี้๕๗ 
๑) มีความคิดเห็นของตนเอง ไม่ถูกชักจูงให้คล้อยตามโดยปราศจากเหตุผล 
๒) เป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์ใหม่ๆ ได้ง่าย 
๓) มีความรับผิดชอบ คือ พร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่กระท าลงไป 
๔) ไม่มีอคติต่อศาสนาอื่น หรือดูถูกเหยียดหยามชนชาติอ่ืน 
๕) มองโลกในแง่ดี  มีศรัทธา  และความคาดหวังต่อชีวิต 
๖) การยอมรับอ านาจต้องมีเหตุผล และความชอบธรรม 
๗) มองบุคคลอ่ืนในฐานะท่ีเป็นตัวของเขาเอง ไม่จัดประเภทให้เขา 
นอกจากนั้น ยังมีบางท่านกล่าวว่า บุคคลที่มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย สรุปได้ดังนี้๕๘ 
๑) คารวะธรรม คือ การเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน 

ทั้งทางกาย วาจา ใจ 
๒) สามัคคีธรรม คือ การร่วมประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนในการท างานร่วมกันและ

ตัดสินใจร่วมกัน 
๓) ปัญญาธรรม คือ การใช้สติปัญญาในรูปของวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักในการพัฒนา

ความคิด คิดแบบวิเคราะห์  และสร้างสรรค์  รู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
๔) วินัยธรรม คือ การรู้จักขอบเขต  กติกา  ส านึกในหน้าที่ ให้เสรีภาพในขอบเขต การมีวินัย

ทั้งต่อตนเอง วินัยต่อกลุ่ม และวินัยต่อสังคม 
๕) คุณธรรม คือ การมีศีลธรรมประจ าใจ มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และความปรารถนาดีต่อ

คนอ่ืน 
๖) สันติธรรม คือ การใฝ่หาสันติภาพในสังคม ไม่มุ่งท าลายและเอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน         

มุง่ประสานผลประโยชน์ในสังคมให้มากที่สุด 
ในขณะเดียวกัน มีบางท่านกล่าวว่า บุคลิกภาพประชาธิปไตย ควรมีลักษณะดังนี้ การเป็นคน

มีเหตุผล ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีความเชื่อมั่นในตนเอง การมีนิสัยชอบสังคม การมีหิริโอตตัปปะ 
การมีวิญญาณสาธารณะ การเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งในทางการเมือง การเป็นนักต่อสู้๕๙ และบางท่านยัง
กล่าวว่า ในการพิจารณาถึงปัจจัยที่นิยมใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิด

                                                           
๕๗ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร:  โรง

พิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๓). หน้า ๖๓-๖๔. 
๕๘นวลเพ็ญ และ วีรยุทธ วิเชียรโชติ, อารยะประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: ประชาชน, ๒๕๑๗), หน้า 

๑๕๒-๑๕๔. 
๕๙นารี  วงศ์โสภา,“บุคลิกภาพประชาธิปไตย”, วิทยาจารย์, ปีท่ี ๘๒ ฉบับที่ ๓ (มีนาคม ๒๕๒๗): ๖๓-๖๕. 



๕๔ 

 
การพัฒนาประชาธิปไตยของบุคคลนั้น ปัจจัยดังกล่าวคือวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองของแต่ละคนที่มีต่อระบบการเมืองโดยรวม หรือ
ส่วนต่างๆ ของระบบการเมืองมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลแต่ละคน นั่นคือ บุคคลซึ่งมีความเชื่อ 
ทัศนคติ และค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยย่อมเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพเป็น
ประชาธิปไตยนั่นเอง๖๐ 

จากค ากล่าวของนักวิชาการแต่ละท่านดังกล่าว ข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดที่
เกี่ยวข้องของความหมายของบุคลิกภาพประชาธิปไตย สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  ๒.๕  สรุปความหมายของบุคลิกภาพประชาธิปไตย 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Dahl  
(1977, p. 120) 

มีความเปิดเผย นิยมหลักการประนีประนอม พร้อมที่จะยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ใฝ่หาค่านิยมหลายอย่างแทนที่จะติด
พันอยู่กับความเชื่อมั่นอันใดอันหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว 

Blaich & Baumgarthner 
(1952, pp. 57-60) 

มีจิตใจกว้างขวาง มีจิตใจยุติธรรม ปราศจากความล าเอียง 
ปราศจากลักษณะอนุรักษ์นิยม มีการร่วมมือค านึงถึงผู้ อ่ืน  
มีสามัคคีธรรม 

Ebenstien 
(1973, pp. 144-149) 
 

มีความรับผิดชอบตัดสินใจด้วยตนเอง ไม่ต าหนิคนอ่ืนเมื่อเขา
ตัดสินใจผิดพลาด เน้นการท างานกลุ่มมากกว่าการท างานตาม
ผู้น าคนเดียว มีทัศนคติว่าเท่าเทียมกัน รักเพ่ือนมนุษย์ ทนรับสิ่งที่
แตกต่างจากตนเอง รู้จักการวิพากษ์วิจารณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ 

Michaelis 
(1963, pp. 36-42) 

การร่วมมือ การมีส่วนร่วม การน าตนเอง ความรับผิดชอบ ความใจ
กว้าง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การค านึงถึงผู้อื่น การเคารพกติกา 

Schnideman 
(1965, pp. 14-17) 

การมีความซื่อสัตย์  มีความอดกลั้น มีความเป็นพลเมืองดี  
มีความรู้สึกรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีความกรุณาปราณี  
มีความเคารพนับถือ มีความยุติธรรมต่อผู้อื่น  

Karlin 
1967), p. 464. 

เชื่อในหลักของเหตุผล เชื่อว่าผู้มีอ านาจไม่มีเสถียรภาพตลอดกาล 
สนใจมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคม 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช  
(๒๕๒๓, หน้า ๖๓-๖๔) 

(๑) มีความคิดเห็นของตนเอง ไม่ถูกชักจูง (๒) เป็นคนที่ปรับตัวเข้า
กับสภาพการณ์ใหม่ๆ ได้ (๓) มีความรับผิดชอบ (๔) ไมม่ีอคติต่อ 

                                                           
๖๐ชัยอนันต์ สมุทวณิช, วัฒนธรรมทางการเมืองกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: 

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๔), หน้า ๘๐-๘๑. 



๕๕ 

 
ตารางท่ี  ๒.๕  สรุปความหมายของบุคลิกภาพประชาธิปไตย (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 ศาสนาอ่ืน (๕)  มองโลกในแง่ดี มีศรัทธา และความคาดหวังต่อ

ชีวิต (๖) การยอมรับอ านาจต้องมีเหตุผลและความชอบธรรม  
(๗) มองบุคคลอ่ืนในฐานะที่เป็นตัวของเขาเอง ไม่จัดประเภทให้เขา 

นวลเพ็ญ วิเชียรโชติและ 
วีรยุทธ วิเชียรโชติ   
(๒๕๑๗, หน้า ๑๕๒-๑๕๔) 
 

(๑) การเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ซึ่ง
กันและกัน ทั้งทางกาย วาจา ใจ (๒) การร่วมประชุมปรึกษาหารือ 
วางแผนในการท างานร่วมกันและตัดสินใจร่วมกัน (๓) การใช้
สติปัญญาในรูปของวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักในการพัฒนา
ความคิด คิดแบบวิเคราะห์และสร้างสรรค์ รู้จักวิพากษ์วิจารณ์
อย่างมีเหตุผล (๔) การรู้จักขอบเขต กติกา ส านึกในหน้าที่  
ให้เสรีภาพในขอบเขต การมีวินัยทั้งต่อตนเอง วินัยต่อกลุ่ม และ
วินัยต่อสังคม (๕) การมีศีลธรรมประจ าใจ มีความซื่อสัตย์ 
ยุติธรรม และความปรารถนาดีต่อคนอ่ืน (๖) การใฝ่หาสันติภาพ
ในสังคม ไม่มุ่งท าลายและเอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน มุ่งประสาน
ผลประโยชน์ในสังคมให้มากที่สุด 

นารี รังสิวรารักษ์  
(๒๕๒๗, หน้า ๖๓-๖๕) 
 

เป็นคนมีเหตุผล ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
การมีนิสัยชอบสังคม การมีหิริโอตตัปปะ การมีวิญญาณสาธารณะ 
การเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งในทางการเมือง การเป็นนักต่อสู้ 

ทินพันธ์ นาคะตะ 
(๒๕๑๗, หน้า ๘๒) 

(๑) ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย 
(๒) ความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์และการมองโลกในแง่ดี 
(๓) ความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีและความเสมอภาค 
(๔) ความส านึกในหน้าที่พลเมืองและความเชื่อม่ันในตนเอง 
(๕) การแสดงความคิดเห็นการแสดงออกและการวิพากษ์วิจารณ์ 
(๖) จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ 

 

จากตารางที่ ๒.๕ ดังกล่าวข้างต้น ท าให้เห็นลักษณะของบุคลิกภาพประชาธิปไตยชัดเจนมาก
ขึ้น ผู้วิจัย จึงพอสรุปค านิยามของค าว่า บุคลิกภาพประชาธิปไตยที่ส าคัญดังนี้ คือ นิยมหลักการ
ประนีประนอม พร้อมที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน มีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้มีใจกว้าง 
มีน้ าใจประชาธิปไตย ให้ความร่วมมือ การเป็นคนมีเหตุผล มีเสรีภาพเคารพกฎเกณฑ์และกติกาการ
ค านึงถึงผู้อ่ืน มีความกรุณาปรานี มีวินัยในตนเอง มีความยุติธรรม มีความเชื่อมั่นในตนเองและการ



๕๖ 

 
เป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย ที่ส าคัญต้องมองโลกในทางดีและคิดเห็นในแง่ดี รู้จัก ใช้เหตุและ
ผลทั้งในการคิด มีคารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม คุณธรรม วินัยธรรม และสันติธรรม จึงจะอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ในประเด็นนี้ ผู้วิจัย น าแนวคิดบุคลิกภาพประชาธิปไตยมาวิเคราะห์ในครั้งนี้ 
ประกอบด้วย (๑) การประนีประนอมให้ความร่วมมือ (๒) การมีน้ าใจ (๓) การมีเหตุผล (๔) การมี
ความยุติธรรม และ (๕) การมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 

๒.๓ แนวคิดความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวค าสอนพระพุทธศาสนา 
จากแนวคิดข้างต้น ในด้านความเป็นพลเมืองในวิถีชีวิตประชาธิปไตย ที่ควรเป็นผู้ที่ยึดมั่นใน

หลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนาตามแนวทางพระพุทธศาสนา  และมีหลักการทางประชาธิปไตย
ในการด ารงชีวิตนั้น เมื่อมาพิจารณาถึงแนวคิดทางการเมืองในเรื่อง ประชาธิปไตยในมุมมองของ 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) แล้ว มีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า ระบอบประชาธิปไตยของไทย แม้จะ
มีคนเข้าใจในหลักการของประชาธิปไตยอยู่บ้าง แต่โดยเนื้อหาแล้ว วิธีการปฏิบัติของคนที่อยู่ในระบบ
การเมืองแบบนี้ยังไปไม่ถึงระบอบประชาธิปไตยที่ควรจะเป็น ดั่งที่พระธรรมปิฎกได้แสดงไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยนั้น ควรเน้นให้เป็นประชาธิปไตย ตามแนว
ธรรมาธิปไตย เพราะสังคมไทยนั้นยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติของตนมา
ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศตราบจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น จึงไม่น่าจะเป็นความแปลกประหลาดอะไรที่จะน าหลัก
ธรรมาธิปไตยของพระพุทธศาสนา ตามแนวที่พระธรรมปิฎกแสดงไว้มาประยุกต์เข้ากับระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย เพราะโดยที่สุดแล้ว เมื่อธรรมาธิปไตยสามารถน ามาเป็นฐานที่มั่นคงของ
ระบอบประชาธิปไตยของไทย ก็จะท าให้สังคมไทยสามารถสถาปนาระบอบประชาธิปไตย ที่ท าให้
ประชาชนของประเทศนี้อยู่กันด้วยความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ตามจุดมุ่งหมายของประชาธิปไตย
อย่างแท้จริงตลอดไป๖๑ 

ในขณะเดียวกัน นักวิชาการบางท่าน ได้นิยามค าว่า ประชาธิปไตยไว้อย่างน่าฟังยิ่งว่า เมื่อพูด
ถึงประชาธิปไตย ถ้ากล่าวถึงความหมาย มีวิธีพูดง่ายๆ อย่างหนึ่งคือ ยกเอาวาทะของประธานาธิบดี 
ลินคอล์น มาอ้าง เพราะคนชอบ และรู้จักกันมาก คือวาทะที่ว่า “ประชาธิปไตยเป็นการ ปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน” วาทะนี้คนจ าได้แม่น เวลาพูดกัน คนมักมองความหมายใน
แง่ของความรู้สึกตื่นเต้นว่า ตนเองจะได้ เช่น จะได้สิทธิ ได้อ านาจ หรือ ได้ความเป็นใหญ่ในการที่จะ
เป็นผู้ปกครอง แต่อีกแง่หนึ่งที่ไม่ค่อยได้มองคือ “ความรับผิดชอบ” ดังนั้น จากวาทะลินคอล์นนั้น 
พระธรรมปิฎกมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ที่ว่า ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชนนั้น เป็นการเตือนให้รู้สึกตัวด้วยว่า คุณภาพของประชาธิปไตยอยู่ที่
                                                           

๖๑สุรพล  สุยะพรหม, ดร. “ความคิดทางการเมือง: ประชาธิปไตยตามแนวพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)”,
สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 



๕๗ 

 
คุณภาพของประชาชน เพราะว่า โดยปกติ คุณภาพของการปกครองย่อมขึ้นต่อคุณของผู้ปกครองเป็น
ส าคัญ ด้วยว่าในสมัยก่อนการ ปกครองอยู่ในก ามือของผู้ปกครองโดยตรง คุณภาพของประชาธิปไตย 
ก็วัดได้จากผู้ปกครองนั่นเอง แต่ในสมัยนี้ ในเมื่อประชาชนมาเป็นผู้ปกครอง บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร 
ประชาธิปไตยจะมีคุณภาพแค่ไหน ก็อยู่ที่คุณภาพของประชาชนเป็นส าคัญ๖๒ นอกจากนั้นยังกล่าวว่า
ประชาธิปไตยโดยให้ความส าคัญในแง่คุณภาพของประชาธิปไตยเป็นหลัก โดยเน้นว่า “ถ้าประชาชนมี
คุณภาพดี ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดีด้วย ถ้าประชาชนมีคุณภาพต่ า ประชาธิปไตยก็จะเป็น
ประชาธิปไตยอย่างเลวด้วย เพราะว่า คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นต่อคุณภาพของประชาชน  
แล้วคุณภาพของประชาชนขึ้นต่ออะไร ก็ข้ึนต่อการศึกษา”๖๓ 

ยังมบีางท่านกล่าวว่า ในฐานะท่ีเป็นระบบความคิด ยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพ และ
เชื่อในสติปัญญาของมนุษย์ในฐานะที่เป็นวิธีการด าเนินชีวิต เน้นที่การมีน้ าใจประชาธิปไตยที่ยึดหลัก
สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ส่วนในฐานะที่เป็นระบบ
การเมืองยึดหลักการว่าอธิปไตยมาจากประชาชน กล่าวคือ ถือว่าผู้ปกครองมาจากความยินยอมพร้อม
ใจกันของประชาชนและจะต้องปกครองตามความต้องการอของประชาชน และถ้าผู้ปกครองใด  
ไม่ปฏิบัติตามประชาชนมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านผู้ปกครองได้๖๔ 

นอกจากนี้ ได้มีการกล่าวถึงสิทธิกับหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยว่า สิทธิกับหน้าที่ นั้นคู่กัน 
คือ การมีสิทธิที่จะได้และเรียกร้องเอาสิ่งที่ตนพึงได้นั้น บุคคลก็มีหน้าที่ที่จะต้องท า เพ่ือเป็นส่วนร่วมที่
จะธ ารงรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาสังคมประชาธิปไตยนั้นด้วย ถ้าอยากใช้สิทธิก็ควรปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนให้ดี และเม่ือมีการท าหน้าที่ด้วยดี สังคมประชาธิปไตย ก็จะได้รับการรักษาไว้ เพ่ือให้คนมีโอกาสที่
จะใช้สิทธิได้ต่อไป๖๕ ส่วนเรื่องของเสรีภาพกับความรับผิดชอบนั้น มีนักวิชาการบางท่านเห็นว่า คู่กัน
กล่าวคือ เสรีภาพที่จะกระท าต่างๆ ตามความปรารถนาของตน บุคคลจะต้องรู้จักรับผิดชอบต่อการ
กระท าและผลการกระท าของตน และใช้เสรีภาพนั้นอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตน มีส่วนร่วม
อยู่ด้วย เพื่อความชัดเจนขึ้นในเรื่องของเสรีภาพนั้น และได้ยกตัวอย่างเรื่องเสรีภาพที่เป็นหลักการของ
ประชาธิปไตย ที่เน้นความหมายในแง่ของการที่บุคคลมีโอกาสที่จะน าเอาศักยภาพ เช่น สติปัญญา 
ความสามารถของตนออกไปเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคม ซึ่งเป็นความหมายเชิง

                                                           
๖๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนไปสู่ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓. 
๖๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔. 
๖๔กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, หลักประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หน้า ๑๑๗-๑๒๒. 
๖๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔. 



๕๘ 

 
ความร่วมมือและเอ้ือเฟ้ือต่อกัน แต่ภายใต้อิทธิพลของทุนนิยม เสรีภาพเน้นความหมายในแง่ของการ
ที่จะได้ผลประโยชน์ตามที่ตนปรารถนา ซึ่งเป็นไปในทางแบ่งแยกและแก่งแย่ง๖๖ 

จะเห็นได้ว่า ในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นการปกครองของประชาชน บทบาททาง
การเมืองของประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยจึงเป็นหัวใจของระบอบนี้ มีความเสมอ
ภาค เสรีภาพ และเข้าใจสิทธิที่จะได้และเรียกร้องเอาสิ่งที่ตนพึงได้นั้น บุคคลก็มีหน้าที่ที่จะต้องท า 
เพ่ือเป็นส่วนร่วมที่จะธ ารงรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาสังคมประชาธิปไตยนั้นด้วยการเข้ามามีส่วนร่วม 
ดังนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชนจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งและถ้า
หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และรู้จักค าว่า 
“อธิปไตย”ว่ามีความส าคัญและหลักการอย่างไร ก็จะท าให้มีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในทาง
การเมืองมีมากยิ่งข้ึนเท่านั้น 

มีการกล่าวว่า หลักการที่เกี่ยวกับ “อธิปไตย” ในทางพุทธศาสนา มีอยู่ ๓ ประการด้วยกัน 
คือ๖๗ 

๑) อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของตนเป็นใหญ่ 
เอาความทะนงตัว เอาทิฐิความเห็นความเชื่อถือส่วนตัว กระท าการด้วยการปรารภตนและสิ่งที่เนื่อง
ด้วยตนเป็นประมาณ เอาผลประโยชน์ของตนเป็นเกณฑ์ตัดสิน  

๒) โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ ถือความนิยมของชาวโลก หวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและ
สรรเสริญ กระท าด้วยปรารถนาจะเอาใจผู้คน หาความนิยม หรือหวั่นกลัวเสียงกล่าวว่าเป็นประมาณ 
จะเอาใจผู้คนหรือเอ้ือประโยชน์ตอบแทน 

๓) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักการความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม 
เหตุผลเป็นใหญ่ กระท าด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษา ตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และความเห็นที่รับฟัง
อย่างกว้างขวาง แจ้งชัด และพิจารณาอย่างดีที่สุด เต็มขีดแห่งสติปัญญา มองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์
ใจ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงามเป็นประมาณอย่างสามัญ ได้แก่ ท าการด้วยความเคารพ 
หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา 

ในขณะเดียวกัน มีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า เมื่อต้องการความดีงามและประโยชน์สุขแก่
บ้านเมือง ก็ต้องยึดถือหลักการเหล่านี้ ซึ่งเรียกด้วยค าที่สั้นที่สุดค าเดียวว่า "ธรรม" เพราะฉะนั้น 
จะต้องมีจริยธรรมส าคัญข้ันต่อไป ต่อจากความอยากท่ีถูกต้อง หรือความใฝ่ปรารถนาที่เรียกว่า ฉันทะ 
ก็คือ การที่จะต้องยึดถือธรรมเป็นใหญ่ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า ธรรมาธิปไตย ถ้าคนเรา ไม่ถือ
                                                           

๖๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, 
๒๕๓๙), หน้า ๓๓. 

๖๗พระพรหมคุณนาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: 
รัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์), (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์สวย จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า. ๗๑-๗๒. 



๕๙ 

 
ธรรมเป็นใหญ่ คือไม่ถือหลักการ ไม่เอาความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ประโยชน์สุขที่แท้เป็น
มาตรฐาน เป็นใหญ่หรือเป็นที่ยึดถือ ก็จะเอนเอียงหรือเขวออกไป กลายเป็นยึดถือเอาตัวคนเป็นใหญ่ 
เอาผลประโยชน์เป็นใหญ่ หรือเอาคะแนนนิยมเป็นใหญ่๖๘ 

ดังนั้น หากพิจารณาตามกฎธรรมนี้การยึดหลักธรรมาธิปไตยย่อมดีที่สุด คือ การถือหลักการ
ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ แทนการใช้หลักถือตนเป็นใหญ่ หรือถือความ
นิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ในการใช้อ านาจที่ดีตามแนวคิดประชาธิปไตยจึงต้องยึดหลักธรรมาธิปไตย 

นอกจากนั้น บางท่านยังได้อธิบายหลักการของธรรมาธิปไตย เพ่ิมเติมว่า ผู้เป็นนักปกครอง 
เป็นนักการเมือง เป็นนักบริหาร ต้องถือเป็นเรื่องส าคัญว่า ตอนนี้จะออกสู่ภาคปฏิบัติ ต้องตั้งหลักก่อน 
การที่จะตั้งหลักก็คือ จะต้องยึดถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักการ กฎกติกา กฎหมาย ถือความจริง 
ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผล ประโยชน์สุขที่แท้เป็นใหญ่ เป็นเกณฑ์ และเป็นมาตรฐานเมื่อถือ
ธรรมเป็นใหญ่ ก็เห็นแก่ธรรม เห็นแก่ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม และยึดถือตามหลักการ กฎ
กติกา รวมทั้งกฎหมายก็จะไม่เอนเอียงไปข้างไหน ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ไม่เห็นแก่พรรคพวก ไม่เห็น
แก่คะแนนนิยม เป็นต้น และจะมีความชัดเจนในการท างาน ซึ่งโดยที่สุดแล้ว ธรรมาธิปไตยเท่านั้นจะ
เป็นแกนจริยธรรมของระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบ๖๙ 

ผู้ วิจัย เห็นว่า แม้ว่ ารูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีประชาชนเป็นใหญ่  
โดยประชาชนมีอ านาจและใช้อ านาจตามหลักการที่เน้นปัจเจกชนนิยม หลักเสรีภาพและความเสมอ
ภาค ในขณะที่ธรรมาธิปไตย มีธรรมเป็นใหญ่ในการใช้อ านาจเป็นไปตามหลักการธรรมฐิติ ผู้ปกครอง
ต้องทรงธรรม ระบบหรือกระบวนการต้องเป็นธรรม โดยยึดถือหลักการ หลักเหตุผล หลักความจริง 
ความถูกต้อง ความเป็นธรรมในการบริหารจัดการต่างๆ คือจะท าอะไรก็ยึดถือธรรมเป็นหลัก ละเว้น
การยึดถือตนและกระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรม ไม่เป็นธรรม ในขณะที่บางท่านกล่าวว่า สังคม
ที่ผู้ปกครองเป็นธรรมาธิปไตย หมายถึง การที่มีการยึดถือเหตุผล ความจริง และความถูกต้องอย่ าง
เป็นธรรมในการบริหารจัดการต่างๆ และเป็นไปตามแนวคิดของ นักวิชาการบางท่านที่กล่าวสนับสนุน
ว่า เพลโตได้ให้ความหมายสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาในเรื่องอุดมรัฐ ซึ่งรัฐในอุดมคติจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อมีผู้ปกครองที่เป็นนักอุดมคติและผู้ปกครองจะด ารงอุดมคติไว้ได้ ก็ต่อเมื่อประพฤติปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญที่ตั้งตามอุดมธรรม๗๐ 
                                                           

๖๘สุรพล  สุยะพรหม, ดร., “ความคิดทางการเมือง: ประชาธิปไตยตามแนวพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)”,

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 
๖๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สลายความขัดแย้ง: นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ,

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๙๙. 
๗๐ส. ศิวรักษ์, แนวคิดทางปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

สยาม,๒๕๔๓), หน้า ๑๗. 



๖๐ 

 
อย่างไรก็ตาม การมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติดีย่อมเป็นแบบอย่างที่ดี มีอิทธิพลต่อ

การพัฒนาทั้งสองฝ่าย คือทั้งผู้ปกครอง และผู้ตามให้มีการเรียนรู้ทางด้านการประพฤติปฏิบัติในทาง
ธรรมให้ถูกต้องสอดคล้องกับการเมืองการปกครอง และต้องมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองด้วย ถ้าเป็น
เช่นนี้การเมืองไม่ว่าจะปกครองในระบอบใดก็ย่อมเป็นการเมืองที่ดีทั้งนั้น ดังนั้น ผู้วิจัยเห็น
ความส าคัญในส่วนนี้ที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ที่อาจเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นลักษณะของ
พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยพลเมืองดีต้องมีหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเสมือน
ภูมิปัญญาอันเป็นทุนทางสังคม ดังนั้นการน าประโยชน์จากทุนทางสังคมมาใช้ในการพัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งได้มีบางท่านกล่าวว่า ทุนทางสังคมถือเป็นสิ่งที่ดีงามในสังคม เป็นสิ่งซึ่งก่อเกิด
และสั่งสม อยู่ในสังคมมาเป็นเวลานาน๗๑ กล่าวคือ ควรมีธรรมในตนเองคือเป็นผู้ที่มีธรรมเป็นเครื่อง
ชี้น าในการด าเนินชีวิตนั่นเอง ซึ่งมีประเด็นหลักการสอนส าคัญ ที่ผู้วิจัย น ามาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้
คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดังนี้ 

นักวิชาการบางท่านกล่าวไว้ว่า สัปปุริสธรรม เป็นธรรมที่ท าให้คนเป็นคนสมบูรณ์แบบ 
คุณสมบัติของการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ๗ ประการ คือ ๑) ธัมมัญญุตารู้
หลักหรือรู้จักเหตุ ๒) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้เหตุผล ๓) อัตตัญญุตา รู้จักตน ๔) มัตตัญญุตา 
รู้จักประมาณ ๕) กาลัญญุตา รู้จักกาลเวลา ๖) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน สังคม๗) ปุคคสัญญุญา รู้จัก
บุคคล  ซึ่งมีคุณสมบัติทั้ง ๗ ประการนี้ เป็นองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันอย่างสมบูรณ์ ที่จะ
ท าให้ผู้น าไปปฏิบัติ สามารถน าบุคคลนั้นไปสู่ความมีคุณค่าอย่างแท้จริง เป็นผู้สร้างความสุขให้เกิดขึ้น
ในสังคม เรียกได้ว่าเป็นคนสมบูรณ์แบบนั่นเอง๗๒ และมีการกล่าวว่า สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรม
ของสัตตุบุรุษ ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนด ีธรรมของผู้ดี ประกอบด้วย๗๓ 

๑. ธัมมัญญุตา คือ ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือรู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ  
รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล 

๒. อัตถัญญุตา คือ ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย คือ รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่ง
หมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระท าหรือความเป็นไปตามหลัก 

                                                           
๗๑ชนันภรณ์ อารีกุล, “ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”, มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๒๔๙. 
๗๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สลายความขัดแย้ง: นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, 

หน้า ๑๙๙. 
๗๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔; ๔๓๙/๓๑๒ 



๖๑ 

 
๓. อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน คือ รู้ว่าเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ 

ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร และประพฤติให้เหมาะสม และรู้
ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

๔. มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและ
บริโภคปัจจัยสี่  คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์  พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณในการ
ลงทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี เป็นต้น 

๕. กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ใน
การประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะ
เวลา เป็นต้น 

๖. ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติ
ต่อชุมชนนั้นๆ ว่าชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา  จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควร
สงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น 

๗. ปุคคลัญญุตา คือ ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคล
ว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ  และคุณธรรม  เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติ
ต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้ จะต าหนิ ยกย่อง และแนะน าสั่งสอนอย่างไร 

สรุปได้ว่า หลักสัปปุริสธรรม  ๗  เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่มีการกล่าวถึงคุณสมบัติ
ส าหรับสัปปุริสชน หรือคนดี, หรือ ธรรมของผู้ดี  ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่ควรน ามาปฏิบัติ  เป็นคุณธรรม
ส าคัญที่สมบูรณ์แบบด้วย คุณธรรมทั้ง ๗ ประการ หากบุคคลใดน าไปปฏิบัติ ย่อมน าบุคคลนั้นไปสู่
ความมีคุณค่าอย่างแท้จริง เรียกได้ว่าเป็นคนสมบูรณ์แบบนั่นเอง 
 กล่าวโดยสรุป หลักสัปปุริสธรรม ๗ เท่าที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนามีจ านวนมาก  
ซึ่งล้วนแต่เป็นคุณธรรมส าหรับคนดี และในขณะเดียวกันก็เป็นคุณธรรมที่ส าคัญของการเป็นผู้ที่มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี กล่าวคือ ถ้าใครมีคุณธรรมของมนุษย์และสามารถประพฤติได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการเหล่านี้โดยสมบูรณ์แล้วผู้นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็น “สัตบุรุษ” หรือ 
“คนดีแท้” หรือ “มนุษย์โดยสมบูรณ์” นั่นเอง การกระท าหรือพฤติกรรมของเขาย่อมเหมาะสม
ถูกต้องปราศจากความผิดพลาด น าประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยส่วนรวม นั่นคือใน
ระบอบประชาธิปไตย พลเมืองที่เป็นผู้น าที่ดี ก็ควรมีธรรมในตนเองด้วย ผู้วิจัย จึงสามารถสรุปได้ว่า
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมบุคคลที่เป็นคนดี มีจริยธรรม มีคุณธรรม ซึ่ งเป็น
หลกการที่มีความส าคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตย นั่นเอง 

ผู้วิจัย จึงได้น าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้ คือหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ คือ  (๑) ธัมมัญญุตา การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ (๒) อัตถัญญุตา การเป็นผู้รู้จักผล รู้จัก
เป้าหมาย (๓) อัตตัญญุตา การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร (๔) มัตตัญญุตา การรู้จัก



๖๒ 

 
ประมาณ รู้จักความพอดี (๕) กาลัญญุตา การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม (๖) ปริสัญญุตา การรู้จัก
ชุมชน รู้จักระเบียบในสังคมและ (๗) ปุคคสัญญุญา การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและ
อารมณ์ของผู้อ่ืน เพราะผู้วิจัยเห็นว่า เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องเสริมสร้างคุณสมบัติของบุคคลให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้  ไปพร้อมการมีวิสัยทัศน์ 
อุดมการณ์ และการมองโลกในแง่ดี รวมทั้งมีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนในเวลา
เดียวกันด้วย ซึ่งผู้วิจัย ได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
ส าหรับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย สามารถสรุปได้ ตามตารางท่ี ๒.๖ 
 

ตารางท่ี  ๒.๖  สรุปความหมายของหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา หลักสัปปุริสธรรม ๗ 

  นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๙๙) 

๑) ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จักเหตุ คือการเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย 
๒) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้เหตุผล คือ การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ 
๓) อัตตัญญุตา รู้จักตน การเป็นบุคคลที่รู้จักตน คือ รู้จักว่าตนเป็นใคร 
๔) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ คือ การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี 
๕) กาลัญญุตา รู้จักกาลเวลา คือ การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม 
๖) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน สังคม คือ การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม   
๗) ปุคคสัญญุญา รู้จักบุคคล คือการรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจ
คอและอารมณ์ของผู้อื่น 

 

กล่าวโดยรวมแล้ว จากแนวคิดของนักวิชาการแต่ละท่าน ดังกล่าวตั้งแต่ต้นนั้น ความเป็น
พลเมือง (Citizenship) ที่ดีในระบอบประชาธิปไตย คือ ต้องเป็นคนที่มีความจงรักภักดี (Allegiance) 
ต่อรัฐ ประชาธิปไตย ให้ความส าคัญกับการมีอิสรภาพ มีสิทธิ มีความรักในเสรีภาพ ออกความเห็น  
ไม่ใช้ความรุนแรง ยึดมั่นในหลักสันติวิธี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตนเอง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็นหลัก เคารพความแตกต่าง  
เคารพหลักความเสมอภาค การเคารพสิทธิผู้อ่ืน เคารพกติกาบ้านเมือง การมีส่วนร่วมในความเป็น
พลเมือง การเข้ามีส่วนร่วมในชุมชนการเมือง มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ยึดถือ
ค่านิยมเฉพาะและอุดมคติ   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง จิตส านึกเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมทางสังคม มีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความเข้าใจเรื่องหลัก
สิทธิมนุษยชน เคารพกฎหมาย ยึดหลักนิติรัฐ มีวินัย ความอดทน รู้จักประหยัดและอดออม  และการ
มีน้ าใจเป็นนักกีฬา จากแนวคิดเกี่ยวกับ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยดังกล่าวข้างต้น  
มาบูรณาการกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ส าหรับประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย มาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตย
โดยรวม ดังต่อไปนี้ 



๖๓ 

 
ตารางท่ี  ๒.๗ สังเคราะห์กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

นักวิชาการ 
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๑.  ด้ านการยึ ดถื อ ค่ านิ ยม
พื้ นฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย  

         

๒. ด้านการกล่อมเกลาเรียนรู้
ทางการเมือง 

         

๓. ด้านการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง  

         

๔. ด้านการมีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย  

         

๕. ด้านการยึดมั่นในหลักธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา   

         

 
จากตารางที่ ๒.๗ ผู้วิจัย ได้สรุปกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในการส่งเสริม

ประชาธิปไตย ๕ ประการ โดยสังเคราะห์ จากแนวคิดของนักวิชาการแต่ละท่าน ดังกล่าวข้างต้นนั้น 
เห็นว่า ในการก าหนดความเป็นพลเมืองเป็นสิ่งจ าเป็นในการส่งเสริมประชาธิปไตย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาที่ต้องท าให้เกิดการส่งเสริมหรือการพัฒนาประชาธิปไตย ให้เห็นลักษณะความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยชัดเจนมากข้ึน ผู้วิจัย จึงได้สรุป ลักษณะกระบวนการที่สามารถน ามา
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยได้ ๕ ด้าน มาพิจารณาดังนี้  
(๑) ด้านการพ่ึงตนเอง การเคารพสิทธิผู้อ่ืน การเคารพความแตกต่าง การเคารพความเสมอภาค  
การเคารพกติกาและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะพิจารณาแนวคิดการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย (๒) ด้านความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต้องมี เพ่ือการท าสัญญาร่วมกัน 
ต้องอาศัยความสามารถ สติปัญญา ความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จะพิจารณาแนวคิด
ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยผ่านการกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมือง (๓) ด้านการ
เข้าร่วมในการอภิปรายถกเถียงและรับผิดชอบสังคม เพื่อยึดหลักความมีเสรีภาพ เสมอภาพ การเอาใจ
ใส่บ้านเมืองในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ จะพิจารณาแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง (๔) ด้านความ
ประพฤติปฏิบัติเพ่ิอบรรลุเป้าหมายในทางความดีงาม เพ่ือเป็นคนที่มีเหตผล มีศีลธรรม มีความดีงาม 
มีการยอมรับ จิตใจกว้าง เป็นต้น จะพิจารณาแนวคิดการมีบุคลิกประชาธิปไตย และ (๕) ในด้านการ



๖๔ 

 
ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยเห็นความส าคัญในส่วนนี้  
ที่เก่ียวกับการด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ควรมีธรรมใน
ตนเอง คือ เป็นผู้ที่มีธรรมเป็นเครื่องชี้น าในการด าเนินชีวิต โดยได้น าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
มาประพฤติปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับแนวคิดวิถีชีวิตประชาธิปไตย  โดยน าเอาหลักสัปปุริสธรรม ๗ มา
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ครั้งนี้ เพ่ือความสมบูรณ์ของงานวิจัยชิ้นนี้  

โดยทั้ง ๕ ด้านนี้ถือเป็นคุณลักษณะ (Characteristics) ที่ส าคัญของความเป็นพลเมืองเพ่ือ
การส่งเสริมประชาธิปไตย เพราะเม่ือบุคคลปฏิสัมพันธ์กัน บุคคลก็จะเกิดความเชื่อมโยงเกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับทัศนคติ ค่านิยม ตลอดรวมถึงบรรทัดฐาน และพฤติกรรมทางสังคมแก่กันและกัน อันจะเป็น
การผดุงสถานภาพเดิมให้คงอยู่ อีกท้ังยังท าให้ระบบสังคมมีแบบแผนที่มั่นคง 
 

๒.๔  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในท้องถิ่นนั้น ได้มีผู้สนใจท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควร ซึ่งแต่ละท่าน ก็ได้ศึกษาใน
ประเด็นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๒.๔.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับพลเมือง 
ผู้วิจัย ได้ท าการรวบรวมงานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับพลเมือง ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา

ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ในด้านลักษณะความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
 อนุรักษ์  เก่งเรียน๗๔ ได้วิจัยเรื่อง การก่อตัวของธรรมาธิปไตยกับการเมืองภาคพลเมืองใน
สังคมไทย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๗ ผลการวิจัยพบว่า การก่อตัวและการพัฒนาการของ
ธรรมาธิปไตยกับการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทยช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๗ สาเหตุจากสภาพ
ปัญหาการเมืองแบบประชาธิปไตยในสังคมไทย  เกิดความขัดแย้งระหว่า งฝ่ายรัฐบาลและกลุ่ม
ผลประโยชน์ โดยมีการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการบรรลุถึงเป้าหมาย มีการขยายความจาก
ประเด็นส่วนตัวกลายเป็นประเด็นสาธารณะจนเกิดกระแสการตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
ซึ่งความขัดแย้งนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการระดมรวมตัวเคลื่อนไหวของกลุ่ม เกิดกลุ่มทางสังคมเพ่ือ
เคลื่อนไหวทางการเมืองหลายกลุ่ม  จากนั้นก็ได้มีการพัฒนารวมกลุ่มกันจนเป็นกลุ่มใหญ่ภายใต้การ
น าของตัวแทนแต่ละกลุ่ม  เกิดปรากฎการณ์การเมืองภาคพลเมืองที่เคร่งเครียด  มีการจัดตั้งเวที
เสวนาและการระดมทุนของกลุ่ม  ตลอดจนมีการใช้สื่อต่างๆ ในการส่งสารแก่บุคคลภายนอกกลุ่มและ
ยังพบว่า ประชาธิปไตยโดยศีลธรรม  เป็นรูปแบบการปกครองที่มีผู้น าแบบธรรมาธิปไตยน าการ
                                                           

๗๔อนุรักษ์  เก่งเรียน, “การก่อตัวของธรรมาธิปไตยกับการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย ช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๔๗-๒๕๕๗”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๘).   



๖๕ 

 
บริหาร เน้นผู้น าคุณธรรมมากกว่ากระบวนการสรรหาในระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่
ประชาธิปไตยแบบทุนนิยม  เป็นรูปแบบการปกครองที่ใช้กระบวนการนิติรัฐ  นิติธรรม เป็นกลไกใน
การบริหารประเทศ  สนับสนุนการเมืองแนวราบที่เลือกตัวผู้น าจากภาคประชาชน 

ปราณี จันทร์ดี๗๕ ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และนโยบายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า (๑)สภาพการจัดกิจกรรมผู้ เรียนมีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับสู ง  
(๒) พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (๓) ปัจจัยกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสามารถท านายพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีของนักเรียนในภาพรวมได้ (๔) การประเมินกลยุทธ์
ในประเด็นของความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ภัสยกร เลาสวัสดิกุล๗๖ ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็น
พลเมืองของนิสิตนักศึกษา  พบว่า  ๑) สภาพปัจจุบันของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความ
เป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ๒) จุดแข็งของการบริหารสถาบัน
อุดม ศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษา คือ มีส่วนร่วมในประชาธิปไตยและมีความ
รอบรู้ ในประชาธิปไตย ส่วนจุดอ่อนคือมีทักษะทางประชาธิปไตย โอกาสของการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษา คือ สภาพเทคโนโลยี ส่วนภาวะ
คุกคาม คือ นโยบายของรัฐ  สภาพเศรษฐกิจ  และสภาพสั งคม  ๓) กลยุทธ์การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษามี ๓ กลยุทธ์หลัก คือ (๑) ปฏิรูปการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสร้างทักษะทางประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษา (๒) ปฏิรูปการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษา (๓) ปฏิรูปการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความรอบรู้ในประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษา 

จากการทบทวนงานวิจัย สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พลเมือง ที่สอดคล้องได้แก่
ลักษณะการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทยเกิดกระแสการตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การ
เกิดความขัดแย้งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการระดมรวมตัวเคลื่อนไหวของกลุ่ม เกิดปรากฎการณ์
การเมืองภาคพลเมืองที่เคร่งเครียด ในขณะที่พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีและการสร้างความเป็น
พลเมืองได้มีการน ามาศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวาง 

                                                           
๗๕ปราณี จันทร์ดี, “กลยุทธ์การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง

ดีตามอุดมการณ์และนโยบายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (การบริหารการศึกษาและผู้น าการเปลี่ยนแปลง: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ๒๕๕๗). 

๗๖ภัสยกร เลาสวัสดิกุล, “กลยุทธ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิต
นักศึกษา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๖๖ 

 
๒.๔.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ผู้วิจัย ได้ท าการรวบรวมงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมประชาธิปไตย ในการน าไป

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ในด้านการยึดถือ
ค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ด้านการมีความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และด้านการมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยที่เหมาะสม ดังนี้ 

สุภาพร ชัยฤกษ์๗๗ ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย: ศึกษาผลการ
ด าเนินงาน  โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล”  ศึกษาผลการด าเนินงาน  โครงการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล” พบว่า ปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ประชาชนมีวิธีคิด
และวิถีการด าเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย คือ การที่สังคมไทยมีค่านิยมบางประการ
ไม่เอ้ืออ านวยต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  ได้แก่  ลักษณะโครงสร้างของสังคมไทย  
ค่านิยม  จารีตประเพณี  ความเชื่อ  ศาสนา  และระบบอุปถัมภ์ที่ยึดความสัมพันธ์แบบส่วนตัว ท าให้
การปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยให้กับประชาชนจนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาจึงเป็นไปได้ ยาก  
เพราะประชาชนยังคงเชื่อว่าความเป็นธรรมในสังคมไทยไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงหากคนไทยยังคงให้
คุณค่ากับความมั่นคงปลอดภัยที่อยู่ภายใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรของผู้มีอ านาจ จึงยินดีที่จะสยบยอมต่อผู้มี
อ านาจเหนือกว่า เพราะอ านาจเหล่านั้นสามารถให้คุณให้โทษต่อเราได้ โดยมีข้อแลกเปลี่ยนกับความ
จงรักภักดีและอภิสิทธิ์ของผู้มีอ านาจ ในบางเรื่องจึงไม่จ าเป็นต้องเดือดเนื้อร้อนใจประการใด  
เพราะเป็นได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่มีลักษณะไม่เท่าเทียมอยู่แล้ว ซึ่งวิธีคิดที่บ่มเพราะต่อกัน
นานเหล่านี้ท าให้สังคมไทยมองไม่เห็นว่าอะไรที่เท่าเทียมหรือเสมอภาคกัน และให้ความสัมพันธ์
ส่วนตัวมากกว่าเรื่องของส่วนรวมจนท าให้เกิดความเคยชินกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า   
ซึ่งมีหน้าที่เชื่อฟังค าสั่งของผู้ปกครองหรือเจ้านายเพียงอย่างเดียว  ไม่จ าเป็นต้องรับรู้เรื่องใดทั้งสิ้น  
ประชาชนจึงมีทัศนคติทางการเมืองในทางลบ  เช่น  การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองไม่เกี่ยวอะไร
กับประชาชน  การเมืองเป็นสิ่งสกปรกที่ควรหลีกเลี่ยง และไม่เชื่อว่าตัวเองจะมีความสามารถ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้  เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนถูกลด
ระดับให้ เหลือเพียงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง  ประชาชนจึงไม่ให้ความส าคัญกับระบอบ
ประชาธิปไตย  ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อการเลือกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน   
เพราะประชาชนไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น  วิพากษ์  วิจารณ์  หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย  
ซึ่งขัดต่อหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่ให้ความส าคัญต่อสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคและ

                                                           
๗๗สุภาพร  ชัยฤกษ์, “การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย: ศึกษาผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล”. รัฐสภาสาร, ปีท่ี ๕๘ ฉบับท่ี ๗ (๒๕๕๓): ๑๑๒-๑๓๖.  



๖๗ 

 
การท าให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นของประชาชนจึงไม่ได้อยู่ที่การร่างรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งและ
ระบบรัฐสภา ฯลฯ แต่อยู่ที่การเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ 

ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ๗๘ ได้วิจัยเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  พบว่า ๑) นักศึกษามีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ในภาพรวมที่ระดับค่อนข้างสูง  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่านักศึกษามีความเป็นพลเมืองด้านการ
เคารพกติกาสูงที่สุด  รองลงมาคือด้านการเคารพสิทธิ ผู้ อ่ืนและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
๒) ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมของนักศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เมื่อจ าแนกตามเพศ ภูมิล าเนา ผลการเรียน คณะ ชั้นปี และการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยโดยมีข้อเสนอแนะคือ ๑) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑  และ ๒) ควรจัดให้มีการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา 

วลัยพร พรพงศ์๗๙ ได้วิจัยเรื่อง วิธีการพัฒนาประชาธิปไตยแก่เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า  
๑) วิธีการพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษาในภาพรวมพบว่า ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นตรงกัน 
วิธีการพัฒนาประชาธิปไตยโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยตามหลักสูตรมีมากกว่าการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
ซึ่งสภาพปัจจุบันพบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับการจัดกิจกรรมมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ส าหรับผู้บริหารศึกษาและบุคลากรทางการเมืองฯ มีความคิดเห็นว่าการพัฒนา
ประชาธิปไตยในสถานศึกษาจะต้องท าเป็นนโยบายระดับชาติ โดยผู้บริหารศึกษาต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย ครูผู้สอนต้องเข้ามาดูและให้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริงและ
ต้องเน้นที่การพัฒนานักเรียนเป็นส าคัญ ๒) ปัญหาในการพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา ครูและ
นักเรียนมีความคิดเห็นตรงกันว่า กิจกรรมตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรที่จัดน้อย คือ กิจกรรมด้าน
ปัญญาธรรมส าหรับในด้านคารวะธรรม  เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรในด้าน
เดียวกัน พบว่า ครูจัดกิจกรรมในชั้นเรียนด้านเน้นให้นักเรียนแสดงออกตามศักยภาพน้อยกว่ากิจกรรม
อ่ืน ในด้านสามัคคีธรรมพบว่าครูจัดกิจกรรมในชั้นเรียนด้านปฏิบัติจริงน้อยกว่ากิจกรรมอ่ืน ในส่วน

                                                           
๗๘ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ, “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา”, รายงานการวิจัย, 

(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๖), หน้า ๓๔. 
๗๙วลั ยพร  พรพงศ์ , “ วิ ธี ก ารพัฒนาประชาธิป ไตยแก่ เด็ กและ เยาวชนในสถานศึ กษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาเฉพาะกรณีสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ”, วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีท่ี ๓๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ๒์๕๕๖): ๖๗-๗๕. 



๖๘ 

 
ของการจัดกิจรรมเสริมหลักสูตรในด้านคารวะธรรม ครูไม่ค่อยฝึกให้นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ในด้านปัญญาธรรมครูจัดกิจกรรมด้านโต้วาที ด้านเวทีประชาธิปไตยและด้านสถานการณ์จ าลอง
น้อย และในด้านสามัคคีธรรมครูจัดกิจกรรมด้านค่ายประชาธิปไตยน้อยกว่ากิจกรรมอ่ืน ส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการเมืองฯ มีความคิดเห็นว่าปัญหาในการพัฒนาประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา เกิดจากความไม่ใส่ใจของครูอาจารย์เอง ครูเป็นเผด็จการ นักเรียนไม่มีวุฒิภาวะและ
นโยบายของกระทรวงฯ ก็ไม่ได้เน้นในเรื่องประชาธิปไตยแต่อย่างใด 

ธีรพงศ์  ชื่นชอบ๘๐ ได้วิจัยเรื่อง การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองและการพัฒนา
วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ผลของการศึกษา พบว่า กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองในวัยเด็ก มีประเด็นที่อาจไม่สอด
รับกับวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย เช่น ประเด็นของระบบอาวุโสหรือการปกครองภายใต้
สภาพที่ถูกบังคับ อาจเป็นที่มาของปัญหาพื้นฐานบางปัญหาในการพัฒนาทางการเมืองของประเทศ 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, วิยุทธ์ จ ารัสพันธุ์ และนัฏฐพงศ์ ดวงมนตรี๘๑ ได้วิจัยเรื่อง การปลูกฝัง
บุคลิกภาพประชาธิปไตยในครอบครัว จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่มีการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและส่วนน้อยรับราชการ รายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 
๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบใช้เหตุผลอยู่ในระดับมาก การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบ
ใช้อ านาจควบคุมมีอยู่ระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดับมาก  
เป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่และลูกมีการตัดสินใจร่วมกันมากที่สุด บุคลิกภาพประชาธิปไตยของบิดา
มารดาอยู่ในระดับปานกลาง ครอบครัวมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับเป็นประจ า การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองอยู่ในระดับมาก ครอบครัวส่วนใหญ่มีการปลูกฝังบุคลิกภาพประชาธิปไตยอยู่ใน
ระดับมาก และบุคลิกภาพประชาธิปไตยของบุตรอยู่ระดับปานกลาง  และผลการศึกษาพบว่า 
ความสัมพันธ์ของสมาขิกในครอบครัว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของครอบครัว การอบรม
เลี้ยงดูบุตรแบบใช้เหตุผล การมีส่วนร่วมทางการเมืองของครอบครัว และรายได้ของครอบครัว  
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการปลูกฝังบุคลิกภาพประชาธิปไตยในครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบ
ใช้อ านาจควบคุม ส่วนบุคลิกภาพประชาธิปไตยของบิดามารดามีอิทธิพลเชิงลบต่อการปลูกฝัง
บุคลิกภาพประชาธิปไตยในครอบครัว 

                                                           
๘๐ธีรพงศ์  ช่ืนชอบ, “การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองและการพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”,  การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ ๔๘, (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
๒๕๕๕): ๒๑-๒๘. 

๘๑สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, วิยุทธ์ จ ารัสพันธุ์ และนัฏฐพงศ์ ดวงมนตรี, “การปลูกฝังบุคลิกภาพประชาธิปไตย
ในครอบครัว จังหวัดขอนแก่น”, วารสารวิจัย มข.,  ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๓๕๙. 



๖๙ 

 
ชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง๘๒ ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ของเทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านบทบาทในสังคมที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ท่านช่วยแก้ไข
ปัญหาของชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ร้อยละ ๘๗.๘ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้านความเชื่อถือศรัทธาที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ท่านเชื่อว่านโยบายการ
สร้างชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล เป็นนโยบายที่สร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านจิตส านึกต่อการรักชุมชน ที่ตอบว่า
เห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ ท่านคิดว่าการท าให้ชุมชนเข้มแข็งตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล จะท าให้ชุมชน
พ่ึงตนเองได้ ร้อยละ ๑๐๐ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม  ที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สร้างชุมชนเข้มแข็งก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการการท าแผนพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ ร้อยละ ๙๖.๕  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาล
นครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ เรื่องชุมชนมีความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ที่ดี ร้อยละ ๗๓.๕ 

วรรณมาฆะ เกสรดอกไม้ และธนวัฒน์ พิมลจินดา๘๓ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง: ปัญหาและความต่อเนื่อง พบว่า จากการวิเคราะห์ พบว่ามี ๕ ประเด็นส าคัญที่เป็น
อุปสรรคต่อการบริหารจัดการกลุ่มชุมชน ซึ่งท าให้เกิดการขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมการ
พัฒนา ประกอบด้วย (๑) การขาดการสื่อสารท าความเข้าใจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้าน (๒) การขาดการวิเคราะห์วิถีชีวิตและบริบทของชุมชนเพ่ือการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาที่
เหมาะสมกับวิถีชีวิต (๓) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ต่อเนื่องและไม่
สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน (๔) ภารกิจของภาครัฐยังไม่ครอบคลุมการให้ความรู้  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาอย่างชัดเจน และ (๕) วิถีชีวิตของชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการรับวัฒนธรรมความเจริญจากชุมชนเมือง 

เอ้ืออารี เศรษฐวานิช๘๔ ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีส่วน

                                                           
๘๒ชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี”,  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๑๕-๑๑๖. 
๘๓วรรณมาฆะ เกสรดอกไม้ และธนวัฒน์ พิมลจินดา,  “การการบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: 

ปัญหาและความต่อเนื่อง”,  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๐๗. 
๘๔เอื้ออารี เศรษฐวานิช, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี”, วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓ (๒๕๕๔): ๑๑๑ 



๗๐ 

 
ใหญ่มีส่วนร่วมทางการเมืองเองนานๆ ครั้ง ในด้านการเลือกตั้ง ด้านการแสดงความคิดเห็น และไม่เคย
มีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านการชุมนุม ด้านการร้องเรียนและตรวจสอบ ส่วนการทดสอบความ
แตกต่างของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาที่มีผลต่อการเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็น 
การชุมนุม และการร้องเรียน 

จากการทบทวนงานวิจัย สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมประชาธิปไตยที่
สอดคล้อง ได้แก่ ลักษณะค่านิยมบางประการไม่เอ้ืออ านวยต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
การตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง
ในวัยเด็ก การสื่อสารท าความเข้าใจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน และด้านการมีอิทธิพล
ต่อการปลูกฝังบุคลิกภาพประชาธิปไตย 
 

๒.๔.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง ความเป็นพลเมืองว่า มีลักษณะเป็นผู้ที่ดีควรมี

หลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต  ที่สอดคล้องกับประชาธิปไตย คือหลักสัปปุริสธรรม ๗  
อันประกอบด้วย (๑) ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จักเหตุ  (๒) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้เหตุผล  
(๓) อัตตัญญุตา รู้จักตน (๔) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ (๕) กาลัญญุตา รู้จักกาลเวลา (๖) ปริสัญญุตา 
รู้จักชุมชน สังคม และ(๗) ปุคคสัญญุญา รู้จักบุคคล ซึ่งผู้วิจัย ได้ท าการรวบรวมงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสัปปุริสธรรม ๗  ทั้ง ๗ ข้อ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
 สมโพชน์ กวักหิรัญ๘๕ ได้วิจัยเรื่องบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด้วยหลักสัปปุริสธรรม ๗ ผลการวิจัยพบว่า ๑. ด้านการบริหารงานบุคคล บูรณาการด้วยหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ข้อที่ว่าด้วยการรู้จักเหตุ รู้จักผล การรู้จักตน และการรู้จักบุคคล ท าให้มีการวางแผนงานที่ดี
มีระบบในการด าเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายยิ่งขึ้น สามารถท าให้เกิดความเป็นธรรม ลดปัญหาความ
ขัดแย้ง ลดภาวะความเสียหาย ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดผลดีขึ้น การด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ๒. ด้านการศึกษา บูรณาการด้วยหลักสัปปุริสธรรม ๗ ข้อที่ว่าด้วย การรู้จักเหตุ  
การรู้จักผล และการรู้จักประมาณ ท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการด าเนินงาน ตรงตาม
เป้าหมายยิ่งขึ้น ลดภาวการณ์ด้อยประสิทธิภาพการบริหาร ลดการเสียหายการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานมีผลส าเร็จดีขึ้น ๓. ด้านการบริหารงบประมาณ บูรณาการ
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ข้อที่ว่าด้วย การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักประมาณ และการรู้จักชุมชน  

                                                           

 
๘๕สมโพชน์ กวักหิรัญ, “บูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลด้วยหลักสปัปุริสธรรม ๗”, 

รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๕๐. 



๗๑ 

 
ท าให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่า เกิดความเป็นธรรม ลดปัญหาความ
ขัดแย้ง ความไม่เสมอภาค เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔. ด้านสาธารณะสุข บูรณาการด้วย
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ข้อที่ว่าด้วยการรู้จักเหตุและการรู้จักกาล ท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
ด้านสุขภาพและจิตใจ และการลดภาวะความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ การด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ๕. ด้านการบริการสาธารณะ บูรณาการด้วยหลักสัปปุริสธรรม ๗ ข้อที่ว่าด้วย การรู้จัก
เหตุ การรู้จักประมาณ การรู้จักชุมชน และการรู้จักบุคคล ท าให้มีการวางแผนงานที่มีระบบในการ
ด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ ตรงตามเป้าหมายยิ่งขึ้น ลดภาวะความเสียหาย เสียเวลา  
ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท าให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและได้รับ
ความพึงพอใจ 
 ปกรณ์ มหากันธา๘๖ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณการ ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมในการบริหารองค์กรตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา คือ อธิปไตย ๓ อคต ิ๔ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ อปริหานิยธรรม ๗ 
สัปปุริสธรรม ๗ หลักราชธรรม ๑๐ หรือทศพิธราชธรรม และหลักจักรวรรดิวัตร การบริหารองค์กร
ส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามหลักพุทธธรรมและหลักธรรมาภิบาล กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบ และกระบวนการบริหารองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณการ ระดับเกณฑ์
ประเมิน อยู่ในระดับมากทุกรายการ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักอิทธิบาท๔ หลักสังคห
วัตถุ๔ หลักพรหมวิหาร๔หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลัก
ความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และน้อยที่สุด คือ หลักความโปร่งใส 
 ธัญญา ศรี สมพร ๘๗ ได้ วิ จั ย เ รื่ อ ง  กา ร ใช้ ภ าวะผู้ น า แนว พุทธของหั วหน้ าภ าค  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้าภาควิชา
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครมีการใช้ภาวะผู้น าแนวพุทธในการ
ท างานอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาวะผู้น าแนวพุทธมีผลต่อความส าเร็จในงานของ
หัวหน้าภาควิชาในระดับมาก และในการจัดอันดับความคิดเห็นภาวะผู้น าตามแนวพุทธแต่ละข้อที่มีผล
ต่อความส าเร็จในการท างานพบว่า  หลักธัมมัญญุตาหรือรู้หลักการในเรื่องสัปปุริสธรรม  ๗  
มีความส าคัญต่อความส าเร็จของงานมากเป็นอันดับหนึ่งและเห็นว่าหลั กอาชชวะตามหลัก
ทศพิธราชธรรม ๑๐ มีความส าคัญน้อยที่สุดในบรรดาหลักธรรมทั้ง ๑๗ ข้อ 

                                                           
๘๖ปกรณ์ มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณการ” 

รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๓๓. 
๘๗ธัญญา ศรีสมพร, “การใช้ภาวะผู้น าแนวพุทธของหัวหน้าภาควิชาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๑), หน้า ๗๐. 



๗๒ 

 
พระธนันต์ ชยานนฺโท (ประเสริฐศิลป์)๘๘ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พบว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ก าธร มิตรเปรียญ๘๙ ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมกับการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขต ๑๒ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติตามสัปปุริส
ธรรม ๗ และการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขต ๑๒ อยู่ในระดับมาก  
 พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโ  (เรืองผา)๙๐ ได้วิจัยเรื่อง การน าหลักสัปปุริสธรรม ๗  
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบว่า การน าหลักสัปปุริสธรรม๗มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง ๗ ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 อภิชาติ พานสุวรรณ๙๑ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรที่เป็นสมาชิก
ชุมชนในเขตเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า หลักพุทธธรรม ทฤษฎีผู้น า ทฤษฎีการ
พัฒนาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้น า
ชุมชนควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยเฉพาะ ๓ ด้าน คือ ๑) มัตตัญญุตาหรือรู้ตน คือ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณ์เชื่อมั่นในตนเอง มีความกระตือรือร้น ขยันอดทน อุทิศเวลาให้แก่งาน 
พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ยอมรับความผิดพลาด มีวินัยในตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ชุมชน ๒) ปุคคลปโรปรัญญุตาหรือรู้จักบุคคล คือรู้จักเลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน สนับสนุนส่งเสริม
การมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความ สามารถใน
การจูงใจคน สร้างขวัญก าลังใจให้เพ่ือนร่วมงาน ๓) ปริสัญญุตาหรือรู้ชุมชน คือ มีความรักในชุมชนที่

                                                           
๘๘พระธนันต์ ชยานนฺโท (ประเสริฐศิลป์), “การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตามหลักสัปปุริสธรรม๗”, บทความทางวิชาการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๓). 

๘๙ก าธร มิตรเปรียญ,“ความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารของ
หัวหน้าสถานีอนามัยในเขต ๑๒”, บทความทางวิชาการ, ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนสงขลา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๑). 

๙๐พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโ , “การน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น: กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลในอ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี”, บทความทางวิชาการ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 

๙๑อภิชาติ พานสุวรรณ, “การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๗๓ 

 
อาศัย รู้ความต้องการของคนในชุมชน รู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าในการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชุมชน เป็นผู้น าในการสร้างอาชีพ  
 จากการทบทวนงานวิจัย สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธ 
ศาสนา ที่สอดคล้องได้แก่หลักสัปปุริสธรรม ๗ อันประกอบด้วย (๑) ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จักเหตุ  
(๒) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้เหตุผล (๓) อัตตัญญุตา รู้จักตน (๔) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ  
(๕) กาลัญญุตา รู้จักกาลเวลา (๖) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน สังคม และ (๗) ปุคคสัญญุญา รู้จักบุคคล 
 จากงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัย ได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลัก ความเป็น
พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในทัองถิ่น โดยมีหลักแนวคิดที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้  

ตารางที่ ๒.๘  สรุปประเด็นหลักที่นักวิชาการท าการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็น 
    พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
อนุรักษ์  เก่งเรียน.  
(๒๕๕๘)  

๑. การตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๒. เกิดปรากฎการณ์การเมืองภาคพลเมือง 
๓. ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการระดมรวมตัวเคลื่อนไหวของกลุ่ม 
๔. เกิดกลุ่มทางสังคม 

ปราณี จันทร์ดี.  
(๒๕๕๗)  

๑. การจัดกิจกรรมผู้เรียน 
๒. พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี 

ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล.  
(๒๕๕๗) 

๑. ความรอบรู้ในประชาธิปไตย 
๒. สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 
๓. จุดแข็งของการบริหารเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
๔. กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 

สุภาพร ชัยฤกษ์.  
(๒๕๕๓) 

ค่านิยมบางประการไม่เอ้ืออ านวยต่อวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย  ได้แก่  ระบบอุปถัมภ์ที่ยึดความสัมพันธ์
แบบส่วนตัว ให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าเรื่องของส่วนรวม
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนถูกลดระดับให้
เหลือเพียงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ธัญธัช วภิัติภูมิประเทศ.  
(๒๕๕๖) 

๑. ความเป็นพลเมืองด้านการเคารพกติกา 
๒. ความเป็นพลเมืองด้านการเคารพสิทธิผู้อ่ืน 
๓. ความเป็นพลเมืองด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
๔. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 



๗๔ 

 
ตารางที่ ๒.๘  สรุปประเด็นหลักที่นักวิชาการท าการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็น  
          พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น (ต่อ) 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
วลัยพร พรพงศ์.  
(๒๕๕๖) 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒. ผู้บริหารศึกษาต้องตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ประชาธิปไตย 
๓. ต้องมีการบ ารุงขวัญและก าลังใจรวมทั้งสนับสนุนในเรื่อง
งบประมาณ   

ธีรพงศ์  ชื่นชอบ.  
(๒๕๕๕)  

กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองในวัยเด็ก มีประเด็น
ที่อาจไม่สอดรับกับวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย เช่น 
ประเด็นของระบบอาวุโสหรือการปกครองภายใต้สภาพที่ถูก
บังคบั 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,  
วิยุทธ์ จ ารัสพันธุ์  
และนัฏฐพงศ์ ดวงมนตรี.  
(๒๕๕๘)  

ความสัมพันธ์ของสมาขิกในครอบครัว, การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมืองของครอบครัว, การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบใช้
เหตุผล, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของครอบครัว และรายได้
ของครอบครัว มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการปลูกฝังบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย 

ชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง.  
(๒๕๕๙) 

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านบทบาทในสังคม 
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความเชื่อถือศรัทธา 
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านจิตส านึกต่อการรักชุมชน  
๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกระบวนการเรียนรู้การมี
ส่วนร่วม 

วรรณมาฆะ เกสรดอกไม้  
และธนวัฒน์ พิมลจินดา.  
(๒๕๕๙) 

๑. การสื่อสารท าความเข้าใจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้าน 
๒. วิถีชีวิตและบริบทของชุมชนเพ่ือการออกแบบกิจกรรมการ
พัฒนา 

เอ้ืออารี เศรษฐวานิช.  
(๒๕๕๔) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในด้านการเลือกตั้ง, ด้านการแสดง
ความคิดเห็น, ด้านการชุมนุม, ด้านการร้องเรียนและตรวจสอบ, 
ด้านการแสดงความคิดเห็น, ด้านการชุมนุม และด้านการ
ร้องเรียน 



๗๕ 

 
ตารางท่ี ๒.๘  สรุปประเด็นหลักท่ีนักวิชาการท าการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็น 
          พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น (ต่อ) 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
พระธนันต์ ชยานนโท  
(ประเสริฐศิลป์).  
(๒๕๕๓) 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัยตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 

ปกรณ์ มหากันธา.  
(๒๕๕๗) 

หลั ก พุทธธรรมในการบริ หารองค์ กรตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา คือหลักสัปปุริสธรรม ๗, หลักคุณธรรม, 
หลักนิติธรรม, หลักความคุ้มค่า, หลักความรับผิดชอบ, 
หลักการมีส่วนร่วมและหลักความโปร่งใส 

สมโพชน์ กวักหิรัญ.  
(๒๕๕๓)  

๑. ด้านการบริหารงานบุคคล บูรณาการด้วยหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ข้อที่ว่าด้วยการรู้จักเหตุ รู้จักผล การรู้จักตน และ
การรู้จักบุคคล 
๒. ด้านการศึกษา บูรณาการด้วยหลักสัปปุริสธรรม ๗ ข้อ
ที่ว่าด้วย การรู้จักเหตุ การรู้จักผล และการรู้จักประมาณ 
๓. ด้านการบริหารงบประมาณ บูรณาการหลักสัปปุริสธรรม 
๗ ข้อที่ว่าด้วย การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักประมาณ 
และการรู้จักชุมชน 
๔. ด้านสาธารณะสุข บูรณาการด้วยหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ข้อที่ว่าด้วยการรู้จักเหตุและการรู้จักกาล 
๕. ด้านการบริการสาธารณะ บูรณาการด้วยหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ข้อที่ว่าด้วย การรู้จักเหตุ การรู้จักประมาณ  
การรู้จักชุมชน และการรู้จักบุคคล 

ธัญญา ศรีสมพร.  
(๒๕๕๑) 

หลักธัมมัญญุตาหรือรู้หลักการในเรื่องสัปปุริสธรรม ๗ มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของงาน 

ก าธร มิตรเปรียญ.  
(๒๕๕๑) 

ระดับการปฏิบัติตามสัปปุริสธรรม ๗ และการปฏิบัติงาน
กระบวนการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก 

พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโ  
(เรืองผา).  
(๒๕๕๒) 

การน าหลักสัปปุริสธรรม๗มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง ๗ 
ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 



๗๖ 

 
ตารางท่ี ๒.๘  สรุปประเด็นหลักท่ีนักวิชาการท าการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็น 
          พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น (ต่อ) 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
อภิชาติ พานสุวรรณ.  
(๒๕๕๘) 

๑. มัตตัญญุตา/รู้ตน คือมีคุณธรรม จริยธรรมมีอุดมการณ์
เชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบ ยอมรับความผิดพลาด 
มีวินัยในตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 
๒. ปุคคลปโรปรัญญุตาหรือรู้จักบุคคล คือรู้จักเลือกใช้คนให้
เหมาะกับงาน สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ เป็นกัลยาณมิตรต่อเ พ่ือนร่วมงาน  
สร้างขวัญก าลังใจให้เพ่ือนร่วมงาน  
๓. ปริสัญญุตาหรือรู้ชุมชน คือ มีความรักในชุมชนที่อาศัย  
รู้ความต้องการของคนในชุมชน รู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

๒.๕  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 

 

 

 
บทท่ี ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษา “ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและเพ่ือน าเสนอการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยเป็นการศึกษาวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งในการศึกษา
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะอาศัยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีการ
ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เป็นการวิเคราะห์โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยต่างๆ แล้วน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นองค์ความรู้ก าหนดความ
เป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดในการวิจัยดังนี้ 
 

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๓.๒.๑ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
(๑) ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนในจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการศึกษา ที่เป็น

กลุ่มผู้น าท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้น าชุมชนและ
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๒) ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ โดยด าเนินการคัดเลือกผู้น าท้องถิ่นในเทศบาลกลุ่ม
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและผู้น าชุมชน จ านวน ๘ คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ดังนี้ ด้านนักวิชาการที่มีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเป็น
พลเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตย ๕ คน  พระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักพุทธ
ธรรมส าหรับความเป็นพลเมือง ๒ รูปและบุคลากรที่เกี่ยวกับข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ปลัดเทศบาล ๗ คน รวมทั้งหมด ๒๒ รูปหรือคน 

 



๗๙ 

๓.๒.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
(๑) ประชากรที่ศึกษา ประชากรที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนใน

เขตเทศบาลของจังหวัดตรัง จ านวน ๑๗๐,๘๔๘ คน๑ 
(๒) กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เป็นผู้มีสิทธ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลของจังหวัดตรัง 

จ านวน ๑๗๐,๘๔๘ คน ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตามสูตรที่ได้จากการค านวณตามตารางด้วย
ตารางส าเร็จรูปของ ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 
๙๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อความคลาดเคลื่อน (Standard Deviation) เป็น +๕ เปอร์เซ็นต์๒ จากจ านวน
ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลของจังหวัดตรัง จ านวน ๑๗๐,๘๔๘ คน เมื่อค านวณตามตารางแล้ว
จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

สูตรการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
n =       N 
  1 + N (e)1 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ 
N = ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการวิจัย

ครั้งนี้ ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ ๕ หรือ ๐.๐๕ 
แทนค่าในสูตร 
n =  170,848 
  1 + 170,848 (0.05)2 

n =  170,848 
  1 + 170,848 (0.0025) 

n =  170,848 
           1 + 427.12 

n = 399.0657 
ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง ๓๙๙ กลุ่มตัวอย่าง โดยมีเทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง

การวิจัยในครั้งนี้  ดังนี้ 

                                                           
๑ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๙, ข้อมูลประชำกร บ้ำน ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังประจ ำเดือนมิถุนำยน ๒๕๕๘, 

[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.bora.dopa.go.th/Region9/index.php/2013-05-30-09-58-25/2013-05-
30-09-59-52/495-14-07-2558-24[๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙]. 

๒พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (เชียงใหม่: บริษัทประชากร
ธุรกิจ จ ากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๑๗๔. 

http://www.bora.dopa.go.th/Region9/index.php/2013-05-30-09-58-25/2013-05-30-09-59-52/495-14-07-2558-24
http://www.bora.dopa.go.th/Region9/index.php/2013-05-30-09-58-25/2013-05-30-09-59-52/495-14-07-2558-24


๘๐ 

ตำรำงท่ี ๓.๑  แสดงที่มาของกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละเทศบาลตามสัดส่วนของประชากร๓ 

ล ำดับที่ รำยช่ือเทศบำล ประชำกร 
(คน) 

สูตร  n =   n๑ x N๑ 
          N 

กลุ่มตัวอย่ำง 
(คน) 

๑ เทศบาลนครตรัง ๖๓,๔๓๓ ๓๙๙ x ๖๓,๔๓๓ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๑๔๙ 

๒ เทศบาลเมืองกันตัง ๑๓,๖๕๖ ๓๙๙ x ๑๓,๖๕๖ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๓๒ 

๓ เทศบาลต าบลคลองเต็ง ๓,๖๙๔ ๓๙๙ x ๓,๖๙๔ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๙ 

๔ เทศบาลต าบลโคกหล่อ ๑๒,๒๓๑ ๓๙๙ x ๑๒,๒๓๑ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๒๙ 

๕ เทศบาลต าบลนาตาล่วง ๖,๕๙๖ ๓๙๙ x ๖,๕๙๖ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๑๕ 

๖ เทศบาลต าบลนาโยงเหนือ ๓,๗๔๘ ๓๙๙ x ๓,๗๔๘ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๙ 

๗ เทศบาลต าบลท่าข้าม ๑,๕๙๙ ๓๙๙ x ๑,๕๙๙ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๔ 

๘ เทศบาลต าบลทุ่งยาว ๒,๓๙๐ ๓๙๙ x ๒,๓๙๐ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๖ 

๙ เทศบาลต าบลท่าพญา ๓,๔๖๘ ๓๙๙ x ๓,๔๖๘ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๘ 

๑๐ เทศบาลต าบลย่านตาขาว ๗,๖๑๗ ๓๙๙ x ๗,๖๑๗ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๑๘ 

๑๑ เทศบาลต าบลทุ่งกระบือ ๘,๒๑๕ ๓๙๙ x ๘,๒๑๕ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๑๙ 

                                                           
๓กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.dla.go.th/work/abt/[๒๑ มนีาคม ๒๕๕๙]. 

http://www.dla.go.th/work/abt/


๘๑ 

ตำรำงท่ี ๓.๑  แสดงที่มาของกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละเทศบาลตามสัดส่วนของประชากร (ต่อ) 

ล ำดับที่ รำยช่ือเทศบำล ประชำกร 
(คน) 

สูตร n = n๑ x N๑ 
N 

กลุ่มตัวอย่ำง 
(คน) 

๑๒ เทศบาลต าบลควนโพธิ์
(ย่านตาขาว) 

๓,๘๔๘ ๓๙๙ x ๓,๘๔๘ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๙ 

๑๓ เทศบาลต าบลคลองปาง ๒,๓๒๙ ๓๙๙ x ๒,๓๒๙ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๕ 

๑๔ เทศบาลต าบลวังวิเศษ ๓,๐๓๕ ๓๙๙ x ๓,๐๓๕ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๗ 

๑๕ เทศบาลต าบลควนกุน ๒,๑๒๘ ๓๙๙ x ๒,๑๒๘ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๕ 

๑๖ เทศบาลต าบลสิเกา ๑,๓๖๐ ๓๙๙ x ๑,๓๖๐ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๓ 

๑๗ เทศบาลต าบลนาเมือง
เพชร 

๕,๑๖๑ ๓๙๙ x ๕,๑๖๑ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๑๒ 

๑๘ เทศบาลต าบลนาวง ๓,๗๗๐ ๓๙๙ x ๓,๗๗๐ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๙ 

๑๙ เทศบาลต าบลห้วยนาง ๕,๙๖๐ ๓๙๙ x ๕,๙๖๐ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๑๔ 

๒๐ เทศบาลต าบลล าภูรา ๓,๔๙๓ ๓๙๙ x ๓,๔๙๓ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๘ 

๒๑ เทศบาลต าบลห้วยยอด ๘,๓๒๐ ๓๙๙ x ๘,๓๒๐ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๑๙ 

๒๒ เทศบาลต าบลท่างิ้ว ๔,๗๙๗ ๓๙๙ x ๔,๗๙๗ 
๑๗๐,๘๔๘ 

๑๑ 

รวม ๑๗๐,๘๔๘ กลุ่มตัวอย่ำง ๓๙๙ 

 



๘๒ 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
๓.๓.๑ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับแนวคิด ลักษณะ
และแนวทางการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยจากผู้น าท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ 

กำรทดสอบควำมแม่นตรงของเครื่องมือ 
เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูล จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็น

พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยแล้ว ก็น ามา
ก าหนดขอบเขตและนิยามค าศัพท์แต่ละตัวแปรที่จะศึกษาว่า มีความหมายอย่างไร วัดจาก
องค์ประกอบอะไรบ้าง ให้กระจ่างชัดเพ่ือให้ครอบคลุมและง่ายต่อการสร้างค าถามแบบสัมภาษณ์  
แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเนื้อหาและความถูกต้องในการใช้ภาษาให้ตรงความหมาย 
จ านวน ๕ ท่าน โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ ดังนี้  (๑) พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ , รศ.  
(๒) พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ดร. (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  
(๔) อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต และ (๕) อาจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมของข้อค าถามแบบสัมภาษณ์ และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและปรับปรุงอีกครั้งเพ่ือ
น าไปสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิที่ก าหนดต่อไป 

 

๓.๓.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
ผู้วิจัย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการวิจัย จะประกอบด้วย ๓ ตอน ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งมีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และเติมค า 
ส่วนที่๒ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประกอบด้วย ๓ ด้าน ดังนี้ (๑) ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมือง  
มีค าถาม ๗ ข้อ (เชิงบวก ๔ ข้อ เชิงลบ ๓ ข้อ) (๒) ด้านการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง มีค าถาม 
๗ ข้อ (เชิงบวก ๕ ข้อ เชิงลบ ๒ ข้อ) (๓) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีค าถาม ๗ ข้อ (เชิงบวก ๔ ข้อ 
เชิงลบ ๓ ข้อ) (๔) ด้านการมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยมีค าถาม๗ ข้อ (เชิงบวก ๕ ข้อ เชิงลบ ๒ ข้อ) และ 
(๕) ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองตามหลัก 
สัปปุริสธรรม ๗  มีค าถาม  ๗  ข้อ (เชิงบวก ๗ ข้อ เชิงลบ ๐ ข้อ) รวมทั้งหมด ๓๕ ข้อ  

ในการประเมินความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น เป็นการน า
มาตรวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ในการก าหนดระดับมาตราส่วน ๕ ระดับ ได้แก่  
จริงมากที่สุด จริงมาก จริงครึ่งหนึ่ง จริงน้อยและไม่จริงเลย โดยในการสร้างข้อความค าถามนั้นจะ
ประกอบไปด้วยข้อความในเชิงบวก (Positively Worked Question) และข้อความในเชิงลบ 



๘๓ 

(Negatively Worked Question) คละเคล้ากันไป โดยก าหนดระดับมาตราส่วนที่เป็นข้อความให้เป็นค่า
น้ าหนักตัวเลข เพ่ือประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดค่า
น้ าหนัก ในส่วนนี้ ผู้วิจัย ได้น ามาตรวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ในการก าหนดระดับ
มาตราส่วน ๕ ระดับ มาใช้วัดเกี่ยวกับความคิดเห็น๔ 

จากข้อค าถาม ที่เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ผู้วิจัย มีความจ าเป็นที่
จะต้องก าหนดระดับมาตราส่วน ที่เป็นข้อความทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ให้เป็นค่าน้ าหนักตัวเลข  
เพ่ือประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดค่าน้ าหนักตาม
วิธีการของลิเคร์ท (Likert) ดังนี้๕ 

การให้คะแนนค่าน้ าหนักตัวเลขส าหรับการตอบแบบสอบถามของข้อความในเชิงบวกดัง
ตารางที่ ๓.๒ 
ตำรำงท่ี ๓.๒ คะแนนค่าน้ าหนักตัวเลขส าหรับการตอบแบบสอบถามของข้อความในเชิงบวก 

ระดับควำมคิดเห็น ค่ำน้ ำหนักของตัวเลือก 
จริงมากท่ีสุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ ๕ 

จริงมาก ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ ๔ 
จริงครึ่งหนึ่ง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ ๓ 

จริงน้อย ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ ๒ 
ไม่จริงเลย ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ ๑ 

 

การให้คะแนนค่าน้ าหนักตัวเลขส าหรับการตอบแบบสอบถามของข้อความในเชิงลบดัง
ตารางที่ ๓.๓ 
ตำรำงท่ี ๓.๓ คะแนนค่าน้ าหนักตัวเลขส าหรับการตอบแบบสอบถามของข้อความในเชิงลบ 

ระดับควำมคิดเห็น ค่ำน้ ำหนักของตัวเลือก 
จริงมากท่ีสุด ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ ๑ 

จริงมาก ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ ๒ 
จริงครึ่งหนึ่ง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ ๓ 

จริงน้อย ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ ๔ 
ไม่จริงเลย ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ ๕ 

 

                                                           
๔พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์, หน้า ๑๘๗-๑๘๙. 
๕ธานินทร์ ศิลป์จารุ  อ้างใน พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ , ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์,

(เชียงใหม่: บริษัทประชากรธุรกิจ จ ากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๑๘๘. 



๘๔ 

จากนั้น น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์  โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย โดยการหา
ค่าอันตรภาคชั้นเพื่อจัดระดับช่วงของการหาค่าเฉลี่ย 
 

  อันตรภาคชั้น = ค่าคะแนนสูงที่สุด – ค่าคะแนนต่ าที่สุด 
           จ านวนระดับ 
    = ๕ – ๑ 
        ๕ 
    = ๐.๘ 

จากนั้น สามารถจัดแบ่งการแปลความของความเป็นพลเมืองเ พ่ือการส่ง เสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นในแต่ละด้าน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดระดับของการมีความเป็นพลเมือง
เพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นในแต่ละด้าน ออกเป็น ๕ ระดับ โดยการแบ่งช่วงค่าคะแนน 
เท่าๆ กัน ดังนี้ 

๑) มีความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นมากที่สุด ซึ่งมีค่า
คะแนน ๔.๒๑-๕.๐๐ คะแนน 

๒) มีความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นระดับมาก ซึ่งมีค่า
คะแนน ๓.๔๑-๔.๒๐ คะแนน 

๓) มีความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นระดับปานกลาง ซึ่งมี
ค่าคะแนน ๒.๖๑-๓.๔๐ คะแนน 

๔) มีความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นระดับน้อย ซึ่งมีค่า
คะแนน ๑.๘๑-๒.๖๐ คะแนน 

๕) มีความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นระดับน้อยที่สุด ซึ่งมี
ค่าคะแนน ๑.๐๐-๑.๘๐ คะแนน 

ส่วนที่  ๓  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ ยวกับปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

๓.๓.๒.๑ กำรทดสอบควำมแม่นตรงของเครื่องมือ 
เมื่อผู้วิจัย ได้สร้างแบบสอบถามดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ได้ด าเนินการดังนี้ 
๑) น าแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

ท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะน าเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษา
และตัดข้อความที่สื่อความหมายไม่จ าเป็นออกไป เพ่ือให้ได้ข้อความที่สื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 



๘๕ 

๒) น าแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ตรวจสอบ มาปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๓) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ คน 
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 
คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาและ
ทางด้านเครื่องมือวิจัยเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นการตรวจสอบเนื้อหาความชัดเจนของแบบสอบถาม และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ดีขึ้น โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ดังนี้ 

(๑) พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺญฺโญ, รศ. 
(๒) พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญโฺญ,ดร. 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 
(๔) อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต 
(๕) อาจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ 

๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
๕) น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญมา

ค านวณหาค่าของความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร๖ ดังนี้ คือ 

 

  IOC = 
∑ 

 
 

เมื่อ  IOC = ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ 

∑  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

โดยที่ +๑ = แน่ใจว่าสอดคล้อง 
   ๐ = ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 

-๑ = แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเรื่อง “ความเป็นพลเมืองเพ่ือการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น” ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้องแบบ IOC 
ที่มีค่าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป จ านวน ๓๕ ข้อ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ค าถามแต่ละข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา และ
สามารถน าแบบทดสอบนี้ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Try Out) ได ้ 

                                                           
๖พิษณุ ผ่องศรี, วิจัยทำงกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พร็อพเพอร์ตี้พริ้นท์, 

๒๕๕๐), หน้า ๑๓๙. 



๘๖ 

๓.๓.๒.๒ กำรหำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม (Reliability) 
ผู้วิจัย น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไขแล้ว

น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง ต่อจากนั้น น าแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ “ครอนบาค” (Cronbach’s Alpha Coefficient)๗ ดังนี้ คือ 

 

      = [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ] 

 

เมื่อ   = ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

   = จ านวนข้อค าถามของเครื่องมือ 

 ∑  
  = ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละข้อ 

   
  = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 

 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ (๑) ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย เท่ากับ ๐.๙๐๓ (๒) ด้านการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองเท่ากับ ๐.๘๙๘  
(๓) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองเท่ากับ ๐.๙๓๕ (๔) ด้านการมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยเท่ากับ 
๐.๙๐๕ และ (๕) ด้านการยึดมัน่ในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ เท่ากับ ๐.๘๘๐ ซ่ึงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม “มีค่ามากกว่า ๐.๖” 
จากค าถามที่อยู่ในเกณฑ์ จ านวน ๓๕ ข้อ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังกล่าว
มีค่ามากกว่า ๐.๖ ทุกข้อ จึงเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสม มีคุณภาพและมีความเชื่อถือได้สูง 
สามารถน าไปใช้วัดความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นได้ ต่อจากนั้นน า
แบบสอบถามมาจัดพิมพ์ แล้วน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 
 
 
 

                                                           
๗Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3nded., (New York: Harper & Row 

Publishers, 1974), p. 161. 



๘๗ 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๔.๑ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

ผู้วิจัย ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ทุกระยะ ได้เตรียม
ความพร้อมก่อนการท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

(๑)  ขั้นเตรียมการ 
(๑.๑)  การประสานงานและขอหนังสือในด้านต่างๆ ดังนี้ 

(๑.๑.๑) ติดต่อประสานงานผู้เชี่ยวชาญ ๒๒ รูป/คน เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการสัมภาษณ์ พร้อมชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการ สถานที่ และวัน 
เวลา ในการสัมภาษณ์ 

(๑ .๑.๒) ขอหนั งสือ ขอความอนุ เคราะห์ เป็นผู้ เชี่ ยวชาญจาก
ผู้อ านวยการโครงการปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(วังน้อย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพ่ือแจ้งขอความ
อนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล 

(๑.๒)  การเตรียมตัวผู้วิจัยในด้านต่างๆ ดังนี้ 
(๑.๒.๑) การเตรียมเอกสารความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ความเป็นพลเมือง

เพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยการศึกษา วิเคราะห์เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์เจาะลึก และเพ่ือปรับปรุงแนวทางการสร้างความเป็น
พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น แล้วรับการพิจารณายืนยันจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาต่อไป 

(๑.๒.๒) การเตรียมความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการ
สัมภาษณ์เจาะลึก การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดเพ่ือน าไปปฏิบัติจริง 

(๑.๒.๓) การเตรียมตัวด้านเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาเทคนิค 
วิธีการจากต ารา เอกสาร งานวิจัย ทั้งเทคนิคการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกต และการจดบันทึก 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน และสามารถปฏิบัติจริงได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจ 

(๒) ขั้นด าเนินการ 
(๒.๑) การสร้างสัมพันธภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์

เจาะลึก ผู้วิจัย ได้สร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ถูกสัมภาษณ์ แนะน าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลพูดคุยอย่างเป็นกันเองแล้วสอบถามตามแบบสัมภาษณ์ที่เตรียมไว้ ขออนุญาต
บันทึกเสียงเพ่ือให้ได้รับข้อมูลครบถ้วน มีการจดบันทึกในประเด็นส าคัญควบคู่กันไป สัมภาษณ์จนได้
ข้อมูลทุกข้อ ขอบคุณ และลากลับ 



๘๘ 

(๒.๒) การพิทักษ์สิทธิ์และจรรยาบรรณนักวิจัย เนื่องจากการสัมภาษณ์เจาะลึก
กระทบต่อความคิดเห็นที่เป็นส่วนตัว หรือบางเรื่องไม่ต้องการเปิดเผยผู้ให้ข้อมูล ประเด็นค าถามอาจ
ท าให้รู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล ผู้วิจัย จึงได้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของนักวิจัยและการพิทักษ์
สิทธิ์ ดังนี้ 

(๒.๒.๑) ผู้วิจัย แนะน าตัวเอง อธิบายวัตถุประสงค์ ขอความร่วมมือใน
การให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับลักษณะ แนวทางในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ แต่ถ้าไม่พร้อมในการให้ข้อมูล สามารถปฏิเสธได้โดยไม่มี
ผลกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างสายงานบริการและสายงานวิชาการหรือผู้ให้ข้อมูล 

(๒.๒.๒) อธิบายให้ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจว่า การสัมภาษณ์เจาะลึก จ าเป็นต้อง
ใช้เทปบันทึกเสียงประกอบทุกครั้งเพ่ือความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนของข้อมูล ผู้วิจั ย พูดคุย
เจาะลึกข้อมูลลงไปเรื่อยๆ อย่างสะดวก ไม่เป็นอุปสรรคระหว่างการสนทนา ผู้วิจัย ขออนุญาตผู้ให้
ข้อมูลก่อนการบันทึกเทป และเก็บเทปบันทึกเสียงไว้เป็นความลับ น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยเท่านั้น 

(๒.๒.๓) แจ้งผู้ให้ข้อมูลรับทราบในการเสนอข้อมูล ผู้วิจัย จะอ้างถึงผู้ให้
ข้อมูลพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาในการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจัย  จะพยายามรักษาเวลา  
ไม่รบกวนผู้ให้ข้อมูล 

(๒.๓) เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
(๒.๓.๑) การสัมภาษณ์เจาะลึก โดยสัมภาษณ์เมื่อผู้ให้ข้อมูลมีความ

พร้อม อยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสม มีความเป็นส่วนตัว เริ่มต้นด้วยการพูดคุยเรื่องทั่วไป จนผู้ให้ข้อมูล
รู้สึกผ่อนคลายจึงถามด้วยแนวค าถามที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะ แนวทางใน
การสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น จ านวน ๗ ข้อ ผู้วิจัย เป็นเพียงผู้
กระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์อย่างเต็มที่ ครอบคลุมประเด็นดังกล่าวอย่าง
อิสระ ก าหนดระยะเวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง 

(๒.๓.๒) การสังเกตพฤติกรรม ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) ผู้วิจัย จะสังเกตสีหน้า ท่าทาง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ถูก
สัมภาษณ์ โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรมของความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยเป็น
แนวทางในการสังเกต เพื่อให้การสังเกตได้ประสิทธิผลตรงกับพฤติกรรมการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ 
จริงที่สุด ผู้ถูกสัมภาษณ์จะไม่รู้สึกว่ามีการสังเกตพฤติกรรมในทุกกิจกรรม 

(๒.๓.๓) การจดบันทึก ผู้วิจัย ใช้วิธีการจดบันทึกแบบย่อเฉพาะประเด็น
ที่ส าคัญ ขณะสัมภาษณ์เจาะลึกและสังเกตได้ แล้วน ามาเขียนรายละเอียดของข้อมูลและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลทันทีที่เสร็จภารกิจการสัมภาษณ์เจาะลึก  



๘๙ 

(๒.๓.๔) การบันทึกเทป ผู้วิจัย เริ่มด าเนินการบันทึกเพ่ือสอบถาม
ประเด็น โดยผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลก่อนบันทึกเทปทุกครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วน และ
เป็นการยืนยันข้อมูลที่ตรงกันทั้งการจดบันทึกและการบันทึกเทป 

(๒.๔) การแปลผลข้อมูล  หลักจากการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก 
โดยการถอดเทปบันทึกข้อความเชิงบรรยาย เพ่ือบันทึกสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

(๒.๔.๑) บันทึกข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระเบียบหลังการสัมภาษณ์เจาะลึก 
โดยการถอดเทปบันทึกข้อความเชิงบรรยายเพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

(๒.๔.๒) อ่านข้อความจากการถอดเทปทั้งหมด ท าการเลือกข้อความที่เป็น
ค าบรรยายเกี่ยวกับ ลักษณะ แนวทางในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นและการท าการตรวจสอบข้อความที่ยังไม่ชัดเจนและครบถ้วนร่วมกับการจดบันทึก 

(๒.๕) การตรวจสอบข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัย จะด าเนินการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่า
ข้อมูลที่ได้ถกูต้อง ครบถ้วน โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๒.๕.๑) การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัย น าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การจดบันทึก และการถอดเทปบันทึก มาเขียนอย่างละเอียด และข้อมูลทุกส่วน
จะต้องตรงกัน เป็นการยืนยันความตรงของเนื้อหา 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ จากการสัมภาษณ์เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มผู้น าท้องถิ่น คือ 
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลของจังหวัด
ตรัง และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ดังนี้ ด้านนักวิชาการที่มีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ความเป็นพลเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตย  พระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักพุทธ
ธรรมส าหรับความเป็นพลเมืองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ และบุคลากรที่เกี่ยวกับข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจ านวน ๒๒ รูปหรือคน ประกอบด้วยรายชื่อในตารางที่ ๓.๔ 
 

ตำรำงท่ี ๓.๔ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์ 

คนที่ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
๑ พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโ , รศ. 

 
อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , 
ดร. 

อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน นักวิชาการอิสระ 
๔ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 
 



๙๐ 

ตำรำงท่ี ๓.๔ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์ (ต่อ) 

คนที่ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
๕ อาจารย์พลเอก ดร. เกษมชาติ  

นเรศเสนีย์   
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
วไลยอลงกรณ์ 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต   
จันทร์โรจนกิจ  

อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา   
ชุ่มนาเสียว  

อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

๘ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๙ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์     ท้องถิ่นจังหวัดตรัง 

๑๐ นายส าราญ  เก้าเอ้ียน   นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ
พิเศษ  จังหวัดตรัง 

๑๑ นายสมศักดิ์  มากนคร   นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ 
๑๒ นายณัฐพงษ์  เนียมสม   นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง 
๑๓ นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์   รองนายกเทศมนตรีนครตรัง 
๑๔ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์   ประธานสภาเทศบาลสิเกา 
๑๕ นายปิ่น  ฝันนิมิตร   ประธานสภาเทศบาลโคกหล่อ 
๑๖ นางไพลิน  เขื่อนทา  ปลัดเทศบาลนครตรัง 
๑๗ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์  ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน 
๑๘ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่   ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ 
๑๙ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง  ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา 
๒๐ นายประเวช  ไกรเทพ   สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง 
๒๑ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์   ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง 
๒๒ นายพิน  แก้วส่งแสง  ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง 

 

๓.๔.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
(๑) น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการโครงการ

ปริญญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพ่ือแจ้งขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 



๙๑ 

(๒) ผู้วิจัย ประสานงานกับทางนายกเทศมนตรีหรือผู้แทนจากเทศบาลแต่ละแห่งใน
จังหวัดตรัง เพ่ือเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากเทศบาลต่างๆ ในพ้ืนที่  เพ่ือนัดหมายวันเวลาในการแจก
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยและทีมงานได้ลงเก็บข้อมูลภาคสนามในแต่ละเทศบาล 

(๓) ผู้วิจัย น าแบบสอบถามที่ได้ตามจ านวนที่ก าหนด มาตรวจความเรียบร้อยของ
การกรอกข้อมูลและลงรหัส เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๓.๕.๑ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

ผู้วิจัย ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) หลังจากได้ข้อมูลจาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสอบถามปลายเปิด การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้๘ 

(๑) จ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) เป็นการน าข้อมูลที่
ได้ น ามาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ เช่น ข้อมูลด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทาง
การเมือง ด้านการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการมี
บุคลิกภาพประชาธิปไตยและ ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นต้น 

(๒) วิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์เพ่ือหาบทสรุปร่วมกันของเรื่องนั้นๆ 

(๓) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็นการน าข้อมูลที่ได้ 
มาท าการวิเคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วนๆ เช่น ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมือง, ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในท้องถิ่นด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

(๔) การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เป็นการน าข้อมูลที่
ได้ ให้เห็นว่าจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นย้อนกลับมาให้เห็นว่าเกิดมาจากเหตุปัจจัย
ใดบ้าง หรือวิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์จากเหตุไปหาผล หมายถึง วิเคราะห์ให้เห็นว่าเมื่อเหตุ
นี้เกิดข้ึน ได้น าไปสู่ผลที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง 

(๕) การสร้างจินตนาการเชิงสังคมวิทยา (Sociology Imaginary) เป็นการน าข้อมูล
ที่ได้มา วิเคราะห์โดยเปลี่ยนมุมมองการวิเคราะห์ไปยังมุมมองอ่ืนๆ เพ่ือดูผลการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นว่า
เป็นเช่นใด 

 

                                                           
๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒๗-๒๒๘. 



๙๒ 

๓.๕.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
(๑) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ

เดือนจะวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) เป็นหลัก 
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

ประกอบด้วย (๑) ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมือง (๒) ด้านการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการ
เมือง (๓) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง (๔) ด้านการมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยและ (๕) ด้านการ
ยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
จะมีลักษณะการวัดในระดับนามมาตราทั้งหมด เป็นการให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบว่า จริงมาก
ที่สุด จริงมาก จริงครึ่งหนึ่ง จริงน้อยและไม่จริงเลย โดยจะใช้วิธีการแจกแจงความถี่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
(Percentage) 
 

๓.๖ แผนปฏิบัติกำรวิจัย 
๓.๖.๑ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ ได้ท าการศึกษา โดยได้เข้าไปด าเนินการศึกษาวิจัยระหว่างเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

๓.๖.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ มีระยะเวลาในการวิจัย ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี  ๓.๕  แผนปฏิบัติการในการวิจัย 
เดือน (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

กิจกรรม 
ระยะเวลำในกำรวิจัย 

พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม 

๑. การศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

๒. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
๓. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล 
๕. การเขียนผลการวิเคราะห์ 
๖. น าผลการศึกษาไป

ประกอบการวิจัยคุณภาพ 

      

 



 

 

 
บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น” ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษามีวัตถุประสงค์  
(๑) เพ่ือศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น (๒) เพ่ือศึกษาการบูรณาการ
หลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและ 
(๓) เพ่ือน าเสนอการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะด าเนินการศึกษา โดยอาศัย
การสัมภาษณ์เจาะลึก ผ่านความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ านวน  ๒๒ รูปหรือคน  
ส่วนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิเคราะห์โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น ๓๙๙ ชุด ทั้งนี้ ผู้วิจัย ได้เก็บข้อมูลท าการ
วิเคราะห์และประมวลผลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) พร้อมกับการศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยต่างๆ แล้วน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็น
องค์ความรู้ เพ่ือหาข้อสรุป แนวทางการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นท่ีเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัย ได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย ดังนี้ 

๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
๔.๑.๑ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
๔.๑.๒ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
๔.๒.๓ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

๔.๓ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย

๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นในครั้งนี้ 
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพ่ือศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
เพ่ือตอบโจทก์ปัญหาที่ต้องการทราบในประเด็นความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน



๙๔ 
 

ท้องถิ่นด้านต่างๆ ในปัจจุบัน มีลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
มีรายละเอียดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดังนี้ 
 

 วิเคราะห์ประเด็นที่ ๑: ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้าน
การยึดถือค่านิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ถือว่า เป็นพลเมืองที่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะที่จะน าประเทศ
ไปสู่สันติสุขด้วยวิถีประชาธิปไตย กล่าวคือ บุคคลในสังคมนั้นควรจะมีแนวทางประพฤติ ปฏิบัติในการ
ยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั่นเอง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า บนฐานคิดของความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นควรขึ้นอยู่กับการกระท าของบุคคลนั้น ด้วยส านึกของความเป็น
พลเมืองที่จะสามารถใช้สติปัญญาในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดคุณสมบัติใน
การยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย (๑) การพ่ึงตนเอง
(๒) การเคารพสิทธิผู้อ่ืน (๓) การเคารพความแตกต่าง (๔) การเคารพความเสมอภาค (๕) การเคารพ
กติกาและ (๖) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 

 

 ๑) การพึ่งตนเอง 
ลักษณะการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  การพ่ึงตนเอง มีการกล่าวว่า ยังขาดความ

เป็นตัวของตัวเอง ยังโดนกลุ่มใหญ่ชี้น า ชักน า การพ่ึงตนเองยังค่อนข้างน้อย ยังยึดถือตัวบุคคล ฉะนั้น
ควรหันมาพึ่งตนเองบ้าง ด้วยการกล้าแสดงออก กล้าน าเสนอกล้าคิดด้วยตนเอง๑ บางท่านกล่าวว่าคน
แต่ละคนมีความสามารถที่จะก าหนดชะตาชีวิตของตนเองได้ โดยไม่ต้องให้บุคคลอ่ืนมาก าหนด๒ 
นอกจากนั้น บางท่านยังกล่าวว่า ควรพึ่งตนเองก่อน หากไม่ได้ค่อยขอพ่ึงคนอ่ืน๓ การพ่ึงตนเองภายใต้
ระบบประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดประเทศ ประชาชนจึงเป็น
เจ้าของชีวิต และมีสิทธิเสรีภาพในท้องถิ่นของตน ท านองเดียวกับเจ้าของบ้านมีสิทธิเสรีภาพในบ้าน
ของตนเอง เกิดหลักเสรีธรรม อิสรภาพ เป็นเจ้าของชีวิตตนเองที่รับผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้๔ 
ในขณะที่บางท่านกล่าวว่า การพ่ึงตนเองต้องไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของระบบอุปถัมภ์๕ ประชาชน
ควรอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่ปราศจากระบบอุปถัมภ์  คุณลักษณะของพลเมืองในระบอบ

                                                           
๑สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์ พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ จังหวัดตรัง, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๔สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๙๕ 
 

ประชาธิปไตย คือ ไม่ใช่ระบอบที่มีลูกพ่ีหรือผู้มีอิทธิพลคอยอุปถัมภ์๖ ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าหรือ
ความอุปถัมภ์ของใคร ในขณะที่ตนเองเป็นเจ้าของท้องถิ่นแล้วต้องพ่ึงตนเองได้ ๗ ควรมีความ
รับผิดชอบในตนเอง  ไม่พ่ึงพารัฐสวัสดิการมากจนเกินไป๘ การพ่ึงตนเองต้องยึดหลักการมีเหตุผลเป็น
พ้ืนฐาน ควรเป็นตัวของตัวเองในการพิจารณาทางด้านการเมืองว่าอย่างไรควรหรือไม่ควร๙ ในฐานะ
พลเมืองกรณีมีเหตุการณ์บ้านเมืองใดๆ เกิดขึ้นสามารถตัดสินใจและช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องรอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ของบ้านเมืองในสิ่งที่ตนเองท าได้ในขอบเขตของ
กฎหมายและฐานะนั้นๆ ของตนเอง๑๐ พลเมืองซึ่งถือเป็นพละก าลังของบ้านเมือง กรณีมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ตนเองสามารถกระท าได้เพ่ือประโยชน์ของบ้านเมือง  ก็ควรลงมือท าโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือ
จากใคร๑๑ ไม่ควรพ่ึงพาโดยใช้ระบบอุปถัมภ์๑๒ ควรพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานของ
ความพอเพียง๑๓ ต้องด ารงชีวิตด้วยความพอเพียง เลี้ยงชีพโดยสุจริต พ่ึงพาตนเองได้และแบ่งปัน
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนตามความเหมาะสม๑๔ ต้องเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท าให้ทุกคนสามารถ
พ่ึงตนเอง แต่ให้ช่วยทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้ บางครั้งคนด้อยโอกาสทางสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ 
การเมือง มีมากมาย ท าไม่ได้ ต้องพ่ึงพาคนอ่ืนด้วย๑๕ ตามสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ๑๖ 
 สรุปผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
พ่ึงตนเอง โดยผู้วิจัยสามารถอธิบายสรุปได้ว่า การยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยด้านการพึ่งตนเองพบว่ามีลักษณะความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดว่าไม่ควรมีการชี้น า 
ชักน า มีการพ่ึงตนเองมากขึ้น ไม่ยึดถือตัวบุคคล ยึดหลักการมีเหตุผลเป็นพ้ืนฐาน กล้าแสดงออก  

                                                           
๖สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปฺญโญ, รศ., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘สัมภาษณ์ นางไพลิน เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



๙๖ 
 

กล้าน าเสนอ  กล้าคิดด้วยตนเอง มีความสามารถท่ีจะก าหนดชะตาชีวิตของตนเองได้  ไม่ต้องไห้บุคคล
อ่ืนมาก าหนดควรพ่ึงตนเองก่อน หากไม่ได้ค่อยขอพ่ึงคนอ่ืน การพ่ึงตนเองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบที่ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดประเทศ  ประชาชนจึงเป็นเจ้าของ
ชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพในท้องถิ่นของตน  ท านองเดียวกับเจ้าของบ้านมีสิทธิเสรีภาพในการบ้านของ
ตนเอง  มีหลักเสรีธรรม  มีอิสรภาพ  เป็นเจ้าของชีวิตตนเองที่รับผิดชอบตนเอง ไม่อยู่ภายใต้การ
ครอบง าหรือความอุปถัมภ์ของใคร มีความรับผิดชอบในตนเอง  ไม่พ่ึงพารัฐสวัสดิการมากจนเกินไป
เป็นตัวของตัวเองในการพิจารณาทางด้านการเมืองว่าอย่างไรควรหรือไม่ควรกรณีมี เหตุการณ์
บ้านเมืองใดๆ เกิดขึ้น สามารถตัดสินใจและช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานของรัฐ  กรณีมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนเองสามารถกระท าได้เพ่ือประโยชน์ของบ้านเมือง  ก็ลงมือ
ท าโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใคร มีการพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานของความ
พอเพียงต้องด ารงชีวิตด้วยความพอเพียง  เลี้ยงชีพโดยสุจริต  พ่ึงพาตนเองได้และแบ่งปันช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนตามความเหมาะสม มีการด าเนินชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรู้สิทธิและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 

 ๒) การเคารพสิทธิผู้อื่น 
ในการเคารพสิทธิผู้อ่ืน ในระบอบประชาธิปไตยนั้น มีการกล่าวว่า ประชาชนเป็นเจ้าของ

ท้องถิ่นของตนเอง มีสิทธิเสรีภาพแต่ถ้าหากประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพโดยค านึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว
หรือเอาแต่ความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ค านึงถึงผู้อ่ืนย่อมท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาจนท าให้ไม่
สามารถอยู่ร่วมกันได้๑๗ บางท่านกล่าวว่า การเคารพสิทธิผู้อ่ืนมีความส าคัญต่อการเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันเนื่องจากทุกคนมีสิทธิเท่ากันในการใช้สิทธิของตนเองแต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบ
ต่อสิทธิของผู้อื่น๑๘ นอกจากนั้นบางท่านยังกล่าวว่า ในสังคมประชาธิปไตย การปลูกฝังการเคารพสิทธิ
ของกันและกัน ยอมรับผู้อ่ืน ต้องเป็นหัวใจหลัก พลเมืองในท้องถิ่นหรือสังคมเมืองจะต้องมีลักษณะ
ความเป็นอยู่ในสังคมด้วยการไม่เบียดเบียน ไม่ข่มเหง  ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน๑๙ ถือเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญที่สุดในสังคมประชาธิปไตย๒๐ การเคารพสิทธิผู้อ่ืนในหลักการที่ถูกต้องและมีเหตุผลถือว่า
เป็นสิ่งที่ควรกระท า๒๑ ทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงขอบเขตหรือระดับการเคารพสิทธิผู้อ่ืนเลย คิดว่า

                                                           
๑๗สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปฺญโญ, รศ., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



๙๗ 
 

สิทธิของตนเหนือกว่าผู้อ่ืน ดังนั้นต้องชัดเจน๒๒ คนแต่ละคนมีสิทธิเสรีภาพ มีศักดิ์ศรีในความเป็น
มนุษย์เหมือนกัน ความเลวร้ายมักจะเป็นผลมาจากสิทธิของคนถูกละเมิด จึงควรเคารพในสิทธิซึ่งกัน
และกัน๒๓ บางท่านกล่าว่าไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน๒๔ อีกท่านก็กล่าว
เช่นกันว่า ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนหรือผู้อ่ืน๒๕ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
ป้องกันสิทธิของตนเอง มิให้ผู้อ่ืนกระทบสิทธิของตน๒๖ และอีกท่านก็กล่าวด้วยว่าไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อ่ืน๒๗ ในขณะที่บางท่านกล่าวว่าถ้าเราต้องการให้ผู้อ่ืนเคารพสิทธิของเรา เราต้องเคารพสิทธิของ
ผู้อ่ืนก่อน๒๘ ควรเคารพสิทธิผู้อ่ืน ให้ผู้อ่ืนได้ใช้สิทธิของเขาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม๒๙ เคารพความ
คิดเห็นที่แตกต่าง๓๐ ควรให้เกียรติและยินดีในการเคารพสิทธิของแต่ละคนหรือในองค์กรต่างๆ เป็นคน
ที่ต้องเคารพกฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมืองและจารีตประเพณี๓๑ ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันถือหลัก
เคารพผู้อื่นก่อนและต้องมีเหตุผลและความเป็นจริงยึดถือกฎเกณฑ์เป็นที่ตั้งและบ้านเมืองจะสงบสุข๓๒ 
ควรเคารพสิทธิผู้ อ่ืน ไม่ก้าวล่วง๓๓ คนทุกคนในสังคมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการด ารงชีวิตในสังคม  
แต่จะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในสังคม๓๔ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
เคารพสิทธิผู้ อ่ืน โดยผู้วิจัยสามารถอธิบายสรุปได้ว่า การยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยด้านการเคารพสิทธิผู้อ่ืนพบว่าประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของตนเอง  
มีลักษณะที่รู้ว่ามีสิทธิเสรีภาพและคิดว่าถ้าหากใช้สิทธิเสรีภาพโดยค านึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวหรือ

                                                           
๒๒สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๙๘ 
 

เอาแต่ความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ค านึงถึงผู้อ่ืนย่อมจะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาจนท าให้ 
ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ และเห็นว่าควรมีการปลูกฝังการเคารพสิทธิของกันและกัน ยอมรับผู้อ่ืน  
ไม่เบียดเบียน ไม่ข่มเหง  ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันต้องรู้ถึงขอบเขตหรือระดับการเคารพสิทธิผู้อ่ืน  
ไม่คิดว่าสิทธิของตนเหนือกว่าผู้อื่น คนแต่ละคนมีสิทธิเสรีภาพ มีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เหมือนกัน 
ควรเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน และควร
ป้องกันสิทธิของตนเองด้วย มิให้ผู้อ่ืนกระทบสิทธิของตน แต่ถ้าเราต้องการให้ผู้อ่ืนเคารพสิทธิของเรา 
เราต้องเคารพสิทธิของผู้อ่ืนก่อน  ให้ผู้อ่ืนได้ใช้สิทธิของเขาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เคารพความ
คิดเห็นที่แตกต่าง ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันและต้องมีเหตุผล และความเป็นจริงยึดถือกฎเกณฑ์เป็น
ที่ตั้งและต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในสังคม  

 

 ๓) การเคารพความแตกต่าง 
 ในการเคารพความแตกต่าง มีการกล่าวว่า เมื่อระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนมีเสรีภาพ
ยอมรับความหลากหลายของประชาชน  ประชาชนจึงมีความแตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองเพ่ือไม่ให้เกิดความแตกต่าง  น ามาซึ่งความแตกแยกในบางครั้งทาง
รัฐเองจะต้องยอมรับและเคารพความแตกต่างไปจากที่รัฐมี ๓๕ บางท่านกล่าวว่า ในระบอบ
ประชาธิปไตย  ทุกคนต้องมีความเสมอภาค เท่าเทียมกันโดยเฉพาะการได้รับการดูแลจากรัฐ   
ต้องได้รับอย่างเป็นธรรม๓๖ ในขณะที่บางท่านกล่าวว่า ธรรมดาของสังคมย่อมมีความแตกต่าง 
เนื่องจากความเป็นอิสรเสรีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  เพราะฉะนั้นพลเมืองพึงรู้และ
ยอมรับว่าสังคมมีความแตกต่างซึ่งจะบังคับหรือปฏิเสธไม่ได้๓๗ และอีกท่านกล่าวว่า การเคารพความ
แตกต่างนั้น ซ่ึงควรอยู่ในเหตุผลและความถูกต้องเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตย๓๘ 

นอกจากนั้นบางท่านยังกล่าวว่า คนเราต่างก็มีความรู้มีประสบการณ์แตกต่างกันไป แนวคิด 
มุมมองจึงย่อมจะแตกต่างกันไปด้วย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าที่คนอ่ืนคิดไม่ เหมือนเรานั้นผิด ก็ไม่ใช่ 
แต่อาจจะมาจากมุมมองที่แตกต่างเท่านั้น๓๙ บางท่านก็กล่าวว่าการเรียนรู้ ท าความเข้าใจ ในความ
เหมือนความแตกต่าง และยอมรับกับความต่างและช่วยกันเติมเต็มความแตกต่าง โดยใช้ความเสมอ
ภาคและเป็นธรรม๔๐ ยอมรับความแตกต่างและเคารพผู้อ่ืนที่แตกต่างจากตนเอง เพราะคนเราเป็นคน
                                                           

๓๕สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปฺญโญ, รศ., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๘สัมภาษณ์นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๙๙ 
 

แต่ไม่เหมือนกัน๔๑ ที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ๔๒ ยอมรับในความแตกต่างของผู้อ่ืน  
ทั้งในด้านคุณลักษณะนิสัยส่วนตัว ประสบการณ์ต่างกันย่อมท าให้แสดงพฤติกรรมไม่เหมือนกัน๔๓

ในขณะที่บางท่านกล่าวว่า เราอาจมีความคิดแตกต่างได้แต่ต้องไม่แตกแยกและถือประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลัก และต้องเคารพในหลักความคิดซึ่งกันและกัน จึงสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้และ
สงบสุข๔๔ ต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เพราะเขาอาจมีเหตุผลของเขา๔๕ ให้ความเคารพในการ
มีเหตุผลของบุคคลอื่นที่มีความเห็นต่างให้ความเคารพแม้กระทั่งความเห็นต่างทางศาสนา๔๖ คนไทยมี
ความแตกต่างทั้งด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ภาษา  การด าเนินชีวิต ฯลฯ ซึ่งควรมีการเคารพในความ
แตกต่างดังกล่าว  ดังค าว่า  “แตกต่างแต่ไม่แตกแยก”๔๗ และบางท่านได้กล่าวว่า คนเราซึ่งแตกต่าง
กันได้โดยไม่จ าเป็นต้องแตกแยก ดอกไม้หลากสีสามารถงอกงามเติบโตไปด้วยกันได้๔๘ เคารพความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน๔๙ เคารพความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน มีทักษะในการรับฟัง๕๐ เป็นเรื่องยากหากความ
แตกต่างนั้นเป็นปมด้อย คนที่สูงกว่า เหนือกว่าหลายด้าน จะดูถูก เหยียดหยามและไม่ได้รับการ
เคารพเท่าท่ีควร ความเป็นผู้ดี เข้าใจยาก ท ายาก ยอมรับยาก ท าให้เกิดอิจฉาริษยาแทน๕๑ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
เคารพความแตกต่าง โดยผู้วิจัยสามารถอธิบายสรุปได้ว่า การยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยด้านการเคารพความแตกต่าง พบว่า ประชาชนรู้ว่าแม้มีเสรีภาพก็ต้องมีลักษณะที่
ยอมรับความหลากหลาย มีความแตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมือง ต่างก็มีความรู้มีประสบการณ์แตกต่างกันไป แนวคิด มุมมองย่อมจะแตกต่างกันไปด้วย และเห็น
ว่าเพ่ือไม่ให้เกิดความแตกแยกจะต้องยอมรับและเคารพความแตกต่าง ยอมรับความแตกต่างและ

                                                           
๔๑สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๕สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง , ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๖สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๗สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๘สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๙สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๐สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๑สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๐ 
 

เคารพผู้อ่ืนที่แตกต่างจากตนเอง คิดว่าต้องไม่แตกแยกและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักและ
ต้องเคารพในหลักความคิดซึ่งกันและกัน ต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และเห็นว่าควรเรียนรู้ 
ท าความเข้าใจ ในความเหมือนความแตกต่าง 
 

 ๔) การเคารพความเสมอภาค 
มีการกล่าวว่า การเคารพความเสมอภาค (Equality) มีความส าคัญเพราะการเคารพความ

เสมอภาคเป็นรากฐานของหลักประชาธิปไตย  รวมถึงแนวคิด  Rule of Law, การเคารพหลักสิทธิ
มนุษยชนซึ่งจะขยายไปถึงหลักการอ่ืนๆ  เช่น  หลักขันติธรรม (Tolerance) และยังรวมถึงหลักการ
อ่ืนๆ๕๒ อีกท่านกล่าวว่า ควรมองว่าประชาชนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันทั้งในแง่ของ
กฎหมาย สังคมและการเมือง เช่น คนในสังคมไม่ว่าจะมั่งคั่งหรือยากไร้ มาจากชนชั้นสูงหรือชนชั้น
รากหญ้า ถ้าท าผิดกฎหมายก็ต้องได้รับโทษเหมือนๆ กัน๕๓ ในขณะที่บางท่านกล่าวว่า โลกความเป็น
จริงไม่มีความเสมอภาค  แม้แต่สังคมเราย่อมไม่เท่ากันแต่สังคมต้องก าหนดกฎติกาให้ชัดเจน  
โดยเฉพาะการใช้สิทธิตามประชาธิปไตย  เช่น  จังหวัดใหญ่มีผู้แทนได้มากกว่าจังหวัดเล็ก ความเสมอ
ภาค ซึ่งเป็นเรื่องยาก เราก าลังคุยในเรื่องเดียวกันที่ต่างกัน๕๔ และบางท่านกล่าวว่า ประชาธิปไตย
ปกครองด้วยกฎหมายที่ใช้กับสมาชิกในสังคมด้วยความเท่าเทียม  เสมอภาค  การสนับสนุนให้
พลเมือง  เคารพกฎหมาย  หรือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  เป็นการเคารพความเสมอ
ภาค๕๕ เคารพความเสมอภาค เห็นคนเป็นแนวราบไม่ใช่แนวดิ่ง๕๖ ให้ความส าคัญกับประชาชนทุกคน  
ไม่เว้นว่าคนมีฐานะหรือไม่มีฐานะ มีต าแหน่งหรือไม่มีต าแหน่ง  แต่ต้องให้ความเสมอภาคตาม
กฎหมาย จารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม๕๗ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความเท่าเทียมกัน โดยค านึงถึง
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์๕๘ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ๕๙ ยึดความเสมอภาคเท่าเทียม

                                                           
๕๒สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๓สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๔สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๕สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๖สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๗สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๘สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๙สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๑ 
 

กัน๖๐ ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่าเทียมกัน๖๑ เคารพความเท่าเทียมกันของคนในแนวระนาบ 
ไม่ใช่แนวดิ่ง เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน๖๒ เคารพความเสมอภาคผู้อ่ืน เห็นอกเห็นใจคน
รอบข้างให้ความเสมอภาคกับทุกคน ค านึงถึงศักดิ์ศรีของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน๖๓ เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น๖๔ นอกจากนั้นบางท่านยังกล่าวว่าประชาชนไม่ว่าจะเป็นใคร ไม่ว่าจะร่ ารวย
หรือยากจน มีการศึกษาหรือไม่จะอาชีพอะไรสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นพียงความแตกต่างและในทางปฏิบัติ
คือ ทุกคนเท่าเทียมกัน๖๕ หลักความเสมอภาคและเท่าเทียม ต้องเคารพกัน มีเหตุผล ไม่เอนเอียง ไม่มี
มาตรฐาน ใช้หลักเท่าเทียม ยุติธรรม๖๖เคารพการตัดสินใจในกรณีต่างๆ มีความเสมอภาคในสังคม  
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน๖๗ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
เคารพความเสมอภาค โดยผู้วิจัยสามารถอธิบายสรุปได้ว่า การยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยด้านการเคารพความเสมอภาคพบว่าประชาชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการ
เคารพความเสมอภาคว่าเป็นรากฐานของหลักประชาธิปไตย  และมีลักษณะการเคารพหลักสิทธิ
มนุษยชน มองไปถึงหลักการอ่ืนๆ  เช่น  หลักขันติธรรม (Tolerance) ในขณะที่บางท่านมองว่า
ประชาชนควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันทั้งในแง่ของกฎหมาย สังคมและการเมือง แต่ถ้า
ท าผิดกฎหมายก็ต้องได้รับโทษเหมือนๆ กันแม้บางครั้งในโลกความเป็นจริงไม่มีความเสมอภาค   
แต่เมื่อสังคมต้องก าหนดกฎติกาเพ่ือความเสมอภาค  เราควรเคารพกฎหมาย  การเคารพความเสมอ
ภาค ในขณะที่รัฐควรให้ความส าคัญกับประชาชนทุกคน  ไม่เว้นว่าคนมีฐานะหรือไม่มีฐานะ  
มีต าแหน่งหรือไม่มีต าแหน่ง มีการศึกษาหรือไม่ จะอาชีพอะไร ต้องให้ความเสมอภาคตามกฎหมาย 
ทั้งจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม “ไมเ่บียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะประชาชนมีความเท่าเทียม
กัน มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญเท่าเทียมกัน ในการเคารพความเท่าเทียมกันควรปฎิบัติ
ในแนวระนาบ ไม่ใช่แนวดิ่ง 
 
 

                                                           
๖๐สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ จังหวัดตรัง, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๑สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๒สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๓สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๔สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๕สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๖สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๗สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๒ 
 

 ๕) การเคารพกติกา 
ในการเคารพกติกา กล่าวว่า กติกาของบ้านเมืองหรือกฎหมาย เป็นข้อก าหนดที่รัฐใช้เป็น

เครื่องมือในการก ากับควบคุมพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความเสียหายขึ้นกับ
สาธารณชน ประชาชนจึงควรเคารพกฎหมายเพื่อส่วนรวม๖๘ เคารพและปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
และข้อบังคับของท้องถิ่น๖๙ อีกท่านกล่าวว่าทุกคนควรเคารพในกติกาบ้านเมือง  จึงจะอยู่ได้อย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค เท่าเทียมและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกติกาต่างๆ ที่ได้ตั้งเอาไว้๗๐ ยึดถือกติกาของ
สังคมเป็นหลัก ให้ความส าคัญของกติกาในการอยู่ร่วมกัน การเป็นคนไม่ละเมิดกติกาของสังคมที่ทุก
คนต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันทุกคน๗๑ ใช้กติกาในการแก้ไขปัญหา๗๒ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ น าไปใช้
ถูกต้องและเป็นธรรม๗๓ เคารพกฎกติกาของบ้านเมืองที่บัญญัติขึ้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของสังคม
โดยรวม๗๔ และบางท่านยังกล่าวว่า การเคารพกติกาจ าเป็นมาก แต่ทุกคนมักเอากฎกติกามาเป็น
เครื่องมือเป็นยังประโยชน์กับตนและพวกคนเป็นที่ตั้งก่อนคนอ่ืน/พรรคอ่ืน แต่ถ้าเราเคารพกติกา  
เป็นการท าได้เยี่ยมมากจะเป็นสังคมคุณภาพ๗๕ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า ควรมีการปลูกฝังให้พลเมืองที่อยู่เป็นสังคม เรียนรู้ 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และให้ยึดถือปฏิบัติต่อกันในสังคมด้วยความเคร่งครัด๗๖ 
เป็นการเคารพหลักนิติรัฐ นิติธรรมและธรรมาภิบาล๗๗ นิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การเสมอ
ภาคต่อหน้ากฎหมาย ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์เหนือคนอ่ืน หลักเสรีภาพ (Freedom of Expression) ในการ
แสดงความคิดเห็น๗๘ บางท่านกล่าวว่า การเคารพกติกาถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่สุดในสังคม

                                                           
๖๘สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๙สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จิตนุพงศ์, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๐สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๑สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๒สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๓สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๔สัมภาษณ์นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๕สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๖สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๗สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๘สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๓ 
 

ประชาธิปไตย๗๙ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กติกาทางสังคม๘๐ กติกาจะช่วยให้เราอยู่กันได้อย่าง
เป็นธรรม๘๑ ใช้กติกาในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช้ก าลังตัดสินปัญหา ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท า
ละเมิดหรือความผิดทางกฎหมายอ่ืนๆ๘๒ ประชาชนในสังคมต้องมีการเคารพกติกาในสังคมที่ถูกต้อง 
เพ่ือไม่ให้เกิดความวุ่นวายของบ้านเมือง๘๓ ยอมรับกติกาของสังคม๘๔ ใช้หลักกติกา หรือกฎหมายใน
การบริหารจัดการไม่ใช่ใช้อ าเภอใจของผู้บริหารอย่างเดียว และในขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องเคารพ
กฎกติกาด้วยกัน ถ้าหากมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดข้ึนก็ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยและใช้กติกาใน
การแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ก าลังความรุนแรง๘๕ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
เคารพกติกา โดยผู้วิจัยสามารถอธิบายสรุปได้ว่า การยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยด้านการเคารพกติกาพบว่าประชาชนทราบกติกาของบ้านเมือง กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ว่าเป็นข้อก าหนดที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับควบคุมพฤติกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความเสียหายขึ้นกับสาธารณชน ประชาชนมีลักษณะเคารพกฎหมายและ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับของท้องถิ่น เพ่ือส่วนรวม เป็นการเคารพหลักนิติรัฐ  
นิติธรรมและธรรมาภิบาล และต้องปฏิบัติใด้ควรยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลัก ให้ความส าคัญของ
กติกาในการอยู่ร่วมกัน ใช้กติกาในการแก้ไขปัญหา ถ้าหากมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ต้องใช้
วิถีทางประชาธิปไตยและใช้กติกาในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ก าลังความรุนแรง จึงควร เรียนรู้  
ท าความเข้าใจกติกาสังคมและน าไปใช้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม อย่าเอากฎกติกามาเป็นเครื่องมือ
เป็นยังประโยชน์กับตนและพวกถ้าเราท าได้จะเป็นสังคมคุณภาพ เพราะกติกาจะช่วยให้เราอยู่กันได้
อย่างเป็นธรรม จึงจะอยู่ได้อย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาค เท่าเทียม 

 

๖) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการกล่าวว่า เนื่องจากคนเราไม่สามารถอยู่โดยล าพังได้ 

เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และบ้านของเราเองด้วย หมั่นเข้าไป

                                                           
๗๙สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๐สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๑สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๒สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๓สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๔สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง , ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๕สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๔ 
 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตามโอกาส๘๖ อีกท่านกล่าวว่า ทุกคนต้องตระหนักว่าตนเป็นสมาชิกที่
ส าคัญคนหนึ่งของชุมชน ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพตามอ าเภอใจ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา๘๗ และอีก
ท่านกล่าวว่า หลักการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Participation) จะท าให้ระบอบการเมืองมีความชอบ
ธรรม หลักการปกครองโดยความยินยอม (Consent) ของประชาชน๘๘ คนแต่ละคนควรระลึก 
ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กระตือรือร้น ที่จะรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหา
สังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง๘๙ ต้องตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือน าพาชุมชนไปสู่การ
เกิดการพัฒนาในทางที่ดีที่เหมาะสม๙๐ ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน๙๑ทุกคน
ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือความสงบสุขของสังคม๙๒ 

นอกจากนั้น ยังมีการกล่าวว่า พลเมืองในสังคมมีการอยู่การใช้ทรัพยากร ต้นทุนของส่วนรวม
ของสังคมในทุกด้าน ทั้งสิ่งของและจิตใจ หากพลเมืองในสังคมไม่รู้จักรับผิดชอบต่อกัน สังคมก็จะเกิด
ปัญหาวุ่นวาย ปกครองไม่ได้๙๓ ควรปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือให้เกิดความสงบสุขของประชาชนและสังคม๙๔ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ รับผิดชอบงานในหน้าที่ ประกอบความดี  มีคุณธรรม๙๕ ไม่นิ่งดูดาย  
ชอบช่วยเหลือสังคม ไม่ดูหมิ่น ดูแคลน ไม่ชักช้าที่จะช่วยเหลือและรับผิดชอบกับสังคมที่เราอยู่
บ้านเมืองจึงจะพัฒนาไม่ได้รวดเร็ว๙๖ เราอยู่ในสังคมจึงต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม 
 

                                                           
๘๖สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๗สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๘สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๙สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๐สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๑สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๒สัมภาษณ์นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๓สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๔สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๕สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๖สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๕ 
 

ส่วนรวม๙๗ ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม๙๘ ต้องรับผิดชอบต่อสังคม๙๙ รู้จักหน้าที่และให้ความส าคัญใน
หน้าที่ทั้งหมดของตนเองและของบุคคลอ่ืนไม่เป็นคนละเลย เฉยเมยต่อสังคม โดยเข้าใจว่ามิใช่หน้าที่
ของตนเอง๑๐๐ 

ในขณะเดียวกันบางท่านกล่าวว่า ควรส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านึกใน
การเป็นเจ้าของพ้ืนที่และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการคิดแก้ไข ลงมือ
ปฏิบัติและร่วมติดตามผลด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ๑๐๑ แม้เป็นเรื่องไกลตัว แต่เพ่ือประโยชน์
ประเทศชาติ ซ่ึงต้องสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวให้ได้ก่อน แล้วจะขยายไปสู่สังคม
ประเทศชาติในที่สุด๑๐๒ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้วิจัยสามารถอธิบายสรุปได้ว่า การยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมพบว่าประชาชนคิดว่าคนเราไม่สามารถอยู่โดย
ล าพังได้ เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ทุกคนควรมีลักษณะทีม่ีความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกคนตระหนัก
ว่าตนเป็นสมาชิกที่ส าคัญคนหนึ่งของชุมชน มีการพึงระลึกและตระหนักอยู่เสมอว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม ตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม กระตือรือร้น ที่จะรับผิดชอบและร่วมแก้ไข
ปัญหาสังคม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยเริ่มต้นที่ตนเอง ให้มองผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนเพราะหากพลเมืองในสังคมไม่รู้จักรับผิดชอบต่อกัน สังคมก็จะเกิดปัญหาวุ่นวาย 
ปกครองไม่ได้ควรปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ รับผิดชอบงานในหน้าที่ 
ประกอบความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคม ไม่ดูหมิ่น ดูแคลน ไม่ชักช้าที่จะช่วยเหลือและ
รับผิดชอบต่อสังคมที่เราอยู่ ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม โดยไม่มองว่ามิใช่หน้าที่ของตนเองมีจิตส านึกใน
การเป็นเจ้าของพ้ืนที่และเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการคิดแก้ไขปัญหาเริ่มต้น 

ผู้วิจัยจึงท าตารางที่ ๔.๑ แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านต่างๆ เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่
ในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 

                                                           
๙๗สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๘สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๙สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๐สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๑สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๒สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๖ 
 

ตารางที่  ๔.๑  แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ  
            ประชาธิปไตยทีส่อดคล้องกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ข้อ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑ การพ่ึงตนเอง ๑๕ ๑,๓,๔,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖,๑๗,๑๙, 

๒๐,๒๑,๒๒ 
๒ การเคารพสิทธิผู้อื่น ๑๘ ๑,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๖,๑๗, 

๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
๓ การเคารพความแตกต่าง ๑๗ ๑,๓,๔,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๖,๑๗, 

๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
๔ การเคารพความเสมอภาค ๑๖ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๖,๑๗, 

๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
๕ การเคารพกติกา ๑๘ ๓,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๖,๑๗, 

๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
๖ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ๑๗ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๖,๑๗, 

๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
 

 วิเคราะห์ประเด็นที่ ๒: ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้าน
การกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมือง 
 การส่ ง เสริมประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ ในสังคม จะต้องมีการกล่อมเกลาเรียนรู้ 
(Socialization) ให้มีวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยนั่นเอง กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า
กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง (Political Socialization) โดยเฉพาะการเรียนรู้ให้มี
ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
รูปแบบหนึ่งที่มุ่งให้สมาชิกในสังคมทีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ บรรทัดฐาน ค่านิยมและ
อุดมการณ์ทางด้านการเมืองเป็นไปตามที่รัฐหรือผู้น าทางการเมืองปรารถนา โดยผ่านทางสื่อกลาง
ต่างๆ ของสังคม สื่อกลางเหล่านี้รวมถึง สิ่งแวดล้อมทั่วๆไป ซึ่งผู้วิจัยได้น าสื่อกลางกระบวนการกล่อม
เกลาเรียนรู้ทางการเมืองมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย (๑) สถาบันครอบครัว คือ การเลี้ยงดูของพ่อแม่ใน
วัยเด็ก (๒) สื่อสารมวลชนต่างๆ คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง (๓) รู้จักวิพากษ์ คือ การมี
โอกาสพูดคุยแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น (๔)  มีส่ วนร่ วมในกิจกรรมทางการเมืองการ คือ  
การเข้าร่วมท ากิจกรรมทางการเมืองกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
 
 



๑๐๗ 
 

๑) การเลี้ยงดูของพ่อแม่ในวัยเด็ก 
จากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในวัยเด็ก มีการกล่าวว่า ในปัจจุบันครอบครัวในสังคมไทยมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากครอบครัวขยายไปสู่ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น  สิ่งที่ครอบครัวควรจะต้องปลูกฝัง 
คือ มีการ Share ความคิดกันภายในครอบครัว  เปิดโอกาสให้พ่อแม่ลูกได้มีโอกาสพูดคุยรับฟังความ
คิดเห็น  ไม่บีบบังคับลูกให้ท าในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ๑๐๓ บางท่านกล่าวว่า พ่อแม่ควรให้เหตุผลกับลูก  
ไม่ควรใช้วิธีการบังคับในการให้ลูกกระท าหรือไม่กระท าการใดๆ๑๐๔ ควรสอนให้รู้จักความรับผิดชอบ
ในหน้าที่เล็กๆ น้อยๆ ในหมู่บ้าน ในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้มีความตระหนักถึงความผูกพันต่อท้องถิ่น๑๐๕ 
บางท่านกล่าวอีกว่า พ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้บุคคลในครอบครัวทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น  
รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นของทุกคนในครอบครัว ใช้เหตุผลเป็นส าคัญในการแก้ไขปัญหาใน
ครอบครัว ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกๆ ทุกคน๑๐๖  

นอกจากนั้นบางท่านกล่าวว่า พ่อแม่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับลูก  
ดังนั้น  การส่งเสริมประชาธิปไตยในอนาคต  ต้องเริ่มในครอบครัวด้วยการฝึกให้เด็กมีส่วนในการออก
ความเห็นและท าตามเสียงข้างมากในครอบครัว๑๐๗ เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น, ฟังเสียงข้าง
มากและให้ความเคารพความเห็นของเสียงข้างน้อยของความเห็นต่างๆ ฝึกให้คนในครอบครัวเคารพ
สิทธิของแต่ละคนตามบริบทต่างๆ ส่งเสริมความเสมอภาคในครอบครัว๑๐๘ ต้องมีเหตุผล รู้จักการให้ 
เสียสละเมื่อผิดก็ต้องขอโทษ ค านึงถึงส่วนรวม๑๐๙ พ่อแม่ต้องยอมรับฟังความเห็นความต้องการของ
ลูก ตัดสินปัญหาต่างๆ ในครอบครัวโดยใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์๑๑๐ ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดง
ความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน  รวมทั้งการให้เหตุผลในสิ่งที่เขาต้องการจะท า 
ในส่วนของพ่อแม่ควรให้ความเห็นในเชิงการอธิบายเหตุและผลในสิ่งที่สั่งสอนหรือให้ค าแนะน าในการ
ประพฤติตัวของเด็กด้วย มิใช่สั่งห้ามหรือบังคับเพียงอย่างเดียว๑๑๑ พ่อแม่ควรปลูกฝังการแบ่งปัน  
                                                           

๑๐๓สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๐๔สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๕สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ, อาจารย์ประจ าคณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๖สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๑สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๘สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๙สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๐สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๑สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๘ 
 

มีน้ าใจให้ลูกๆ๑๑๒ พ่อแม่ควรรับฟังความคิดเห็นของบุคคลในครอบครัว  แม้จะเห็นแตกต่างจากตนเอง
เพราะเป็นความคิดเห็นของเขา๑๑๓ พ่อแม่ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่บุตรหลาน  โดยใช้หลักการทาง
ประชาธิปไตยเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต๑๑๔ ท าตัวอย่างการเป็นประชาธิปไตย ให้ลูกๆ เห็น ตั้งแต่
การเปิดโอกาสให้ลูกๆ พูดหรือแสดงความคิดเห็น๑๑๕ 

ในขณะเดียวกันบางท่านกล่าวว่า ควรส่งเสริมให้มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่
เด็ก พ่อแม่ต้องปลูกฝังความคิดของลูกตนเองให้รู้จักการยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและท างาน
แบบเป็นทีมหรือหมู่คณะได้ ทั้งนี้ให้ตั้งอยู่บนความถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
งาม๑๑๖ สร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในครอบครัว โดยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
เปิดโอกาสให้แสดงความเห็นร่วมกัน พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี อบรมลูกในสิ่งที่ถูกต้อง๑๑๗ 
พ่อแม่ต้องมีส านึก วิจารณญาณ เข้าใจในประชาธิปไตยในสาระก่อน พ่อแม่ควรมี Socialization 
ขบวนการถ่ายทอดทางสังคม/ปลูกฝังให้ลูกทุกช่วงวัย ตลอดเวลาต่อเพ่ือน๑๑๘ พ่อแม่ควรให้การ
ส่งเสริมในระบอบประชาธิปไตยให้ลูกๆ ให้เห็นถึงความส าคัญ  เพราะครอบครัวมีส่วนอย่างมากที่จะ
ท าให้คนเข้าใจและมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อประเทศและชุมชน๑๑๙ เพราะการปลูกฝังใดๆ ให้กับ
เด็กย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโตและทัศนคติในการใช้ชีวิต พ่อแม่ย่อมเป็นแบบอย่างให้กับลูกได้เป็น
อย่างดี การเลี้ยงดูแบบไหนก็จะได้เยาวชนที่เติบโตมาในแบบนั้น  ถ้าต้องการให้ลูกยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตยก็ควรเริ่มสอนตั้งแต่ในครอบครัว๑๒๐ และยังมีบางท่านกล่าวว่า ควรจัดอบรมให้ความรู้
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เหมาะสม โดยเริ่ม
ตั้งแต่ครอบครัว สอนให้รู้จักกับระบบประชาธิปไตยแบบง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงดูลูก เช่น  
ให้ครอบครัว มีความรักใคร่ปรองดองกัน ลูกรู้จักเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ เป็นต้น๑๒๑ 

                                                           
๑๑๒สัมภาษณ์ นายปิ่น  ฝันนิมิต, ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๓สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง , ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๔สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๕สัมภาษณ์ พลเอก ดร. เกษมชาติ  นเรศเสรีย์, ประธานหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตและ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๖สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๗สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๘สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๙สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๐สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๑สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๙ 
 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยง
ดูของพ่อแม่ในครอบครัวโดยผู้วิจัยสามารถอธิบายสรุปได้ว่า การกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมือง
จากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในครอบครัวพบว่ามีการส่งเสริมให้มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
ตั้งแต่เด็กในครอบครัว พ่อแม่มีลักษณะเป็นแบบอย่างที่ดี อบรมลูกในสิ่งที่ถูกต้อง พ่อแม่มีส านึก 
วิจารณญาณ เข้าใจในประชาธิปไตย พ่อแม่มี Socialization ขบวนการถ่ายทอดทางสังคม/ปลูกฝังให้
ลูกทุกช่วงวัยตลอดเวลาต่อเพ่ือน มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อประเทศและชุมชน เห็นว่าพ่อแม่ย่อม
เป็นแบบอย่างให้กับลูกได้เป็นอย่างดี พ่อแม่ปลูกฝังความคิดของลูกตนเองให้รู้จักการยอมรับความ
คิดเห็นของบุคคลอ่ืนและท างานแบบเป็นทีมหรือหมู่คณะได้ เพราะการปลูกฝังใดๆ ให้กับเด็กย่อมมี
ผลต่อการเจริญเติบโตและทัศนคติในการใช้ชีวิต ทั้งนี้ให้ตั้งอยู่บนความถูกต้องตามระเบียบข้อ
กฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม สร้างประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในครอบครัว โดยการเคารพความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้แสดงความเห็นร่วมกัน  

มีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสม สอนให้รู้จักกับระบบประชาธิปไตยแบบง่ายๆ ที่เกิดข้ึนในการเลี้ยงดูลูก 
รู้จักการ share ความคิดกันภายในครอบครัว ไม่บีบบังคับลูก พ่อแม่ให้เหตุผลกับลูก สอนให้รู้จัก
ความรับผิดชอบในหน้าที่  รู้ว่าทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นของ
ทุกคนในครอบครัว แม้จะเห็นแตกต่างจากตนเอง ใช้เหตุผลเป็นส าคัญในการแก้ไขปัญหา พ่อแม่มีการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก ฟังเสียงข้างมากและให้ความเคารพความเห็นของเสียงข้างน้อย 
เคารพสิทธิของแต่ละคน ส่งเสริมความเสมอภาคในครอบครัว มีเหตุผล รู้จักการให้  เสียสละ  
เมื่อผิดก็ต้องขอโทษ ค านึงถึงส่วนรวม พ่อแม่ยอมรับฟังความเห็นความต้องการของลูก ตัดสินปัญหา
โดยใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์  ได้แสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน  
การให้เหตุผลในสิ่งที่เขาต้องการจะท า พ่อแม่ให้ความเห็นในเชิงการอธิบายเหตุและผล พ่อแม่ปลูกฝัง
การแบ่งปัน มีน้ าใจให้ลูก มีการใช้หลักการทางประชาธิปไตยเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
  

๒) จากการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 
จากการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง มีการกล่าวว่า ประชาชนควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยอยู่เป็นประจ า๑๒๒ บางท่านกล่าวว่า โลกข้อมูลข่าวสารปัจจุบันเปิดกว้างมาก การรับรู้
ข่าวสารมีทุกด้าน ผู้รับรู้ข่าวสารมีอิสระทั้งการรับรู้และความคิด การส่งเสริมให้รับรู้ข่าวสารควรให้มี
การวิเคราะห์ข้อมูลในหลายๆ ด้าน เพ่ือเปรียบเทียบความจริงแต่ละด้าน๑๒๓ ประชาชนสามารถรับรู้
ข้อมูลได้จากหลายๆ สื่อ  ช่องทางมีมากมายจึงควรติดตาม รับรู้และวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ได้มีความ

                                                           
๑๒๒สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๓สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๐ 
 

น่าเชื่อถือแค่ไหน สามารถส่งเสริมและบอกกล่าวในชุมชนต่อไปได้ว่าเรื่องราวไปถึงไหนบ้างแล้วใน
เรื่องของกฎหมายต่างๆ๑๒๔ ท้องถิ่นและประชาชนควรรู้จักกรองข่าวสาร (ใช้ความรู้), ประชาชนมี
เหตุผลในการรับข่าวสาร, เลือกที่เหมาะสมและมีประโยชน์, น ามาใช้ประโยชน์๑๒๕ ท้องถิ่นควรเน้น
การกระจายข่าวสารสู่ชุมขน โดยเฉพาะด้านนโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชน๑๒๖ ควรวิเคราะห์ข่าวสารต่ างๆ ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ๑๒๗ จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๒๘ นอกจากนั้นยังมีบางท่านกล่าวว่า ควรให้
ประชาชนรับรู้ข่าวสารจากช่องทางการสื่อสารที่น่าเชื่อถือได้ถูกต้องตามกฎหมาย๑๒๙ ควรสอดแทรก
เรื่องของประชาธิปไตยไว้ในสื่อออนไลน์ต่างๆ ตลอดจนหน้าละครที่มีกลุ่มผู้ชมมากๆ ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่๑๓๐ หรือสื่อที่มีการแนะน าสิ่งที่ถูกต้อง๑๓๑ให้มีการรับรู้ข่าวสารอย่างเสรีบนพ้ืนฐานของความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือของข่าว๑๓๒ จากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และอ่ืนๆ ให้รับรู้
แล้วก็สอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์จากข่าวสารที่ได้รับรู้ ให้รู้จักการพิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่ ให้ได้ใช้
ปัญญาคิด ไม่ควรเชื่อจากสื่อโดยทันทีที่รับทราบข่าวสารนั้นๆ๑๓๓ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า ควรเปิดโอกาสหรือชี้แนะให้รับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆ 
รอบตัวอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจที่ต้องเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน  
ซึ่งจะมีส่วนท าให้มีความรอบรู้มากขึ้น๑๓๔ เลือกสื่อที่เหมาะสมให้ลูกๆ หนังสือพิมพ์ที่ดีเป็นกลางทาง
ความคิด โทรทัศน์ที่มีรายการที่ดีและเหมาะสม น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไม่บิดเบือน๑๓๕ 

                                                           
๑๒๔สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๕สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๖สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๗สัมภาษณ์ นายปิ่น  ฝันนิมิต, ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๘สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๙สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๐สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๑สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง , ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๒สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๓สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๔สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๕สัมภาษณ์ พลเอก ดร. เกษมชาติ  นเรศเสรีย์, ประธานหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตและ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๑ 
 

นอกจากสื่อปกติ/สื่อ Social Media แล้ว สิ่งหนึ่งที่จะท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เจาะสังคมใน
ท้องถิ่น คือ หอกระจายเสียง/ข่าวในชุมชน จะต้องก าหนดเนื้อหาสาระและช่วงเวลาในการให้ข้อมูล 
ข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมือง, การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง๑๓๖ ใช้สื่อมวลชน  
ทั้งสื่อโทรทัศน์  วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ์  อินเตอร์เน็ตในการรณรงค์สร้างความรู้และความตื่นตัวในระบอบ
ประชาธิปไตย๑๓๗ ในขณะที่สื่อสารมวลชนทุกแขนงก็ควรมีจิตส านึกความรับผิดชอบไปในแนวทาง
สร้างสรรค์๑๓๘ จัดกิจกรรมเผยแพร่อบรมคนในชุมชนให้เข้าใจหลักการทางประชาธิปไตยใน
ชีวิตประจ าวัน  การเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารชนิดต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ฯลฯ๑๓๙

ควรยกตัวอย่างชุมชนที่มีบทบาทส าคัญๆ หรือประสบความส าเร็จของชุมชนในการพัฒนา
ประชาธิปไตย๑๔๐ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
รับรู้ข่าวสารจากที่ต่างๆ โดยผู้วิจัยสามารถอธิบายสรุปได้ว่า การกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมือง
จากการรับรู้ข่าวสารจากที่ต่างๆ พบว่า ประชาชนมีลักษณะที่สนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยอยู่เป็นประจ า ทราบว่าข้อมูลข่าวสารปัจจุบันเปิดกว้างมาก มีการรับรู้ข่าวสารทุกด้าน  
รัฐควรส่งเสริมให้มีการรับรู้ข่าวสาร โดยประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลได้จากหลายๆ สื่อ  และสามารถ
รับรู้และวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน  ควรมีเหตุผลในการรับข่าวสาร เลือกรับข่าวที่
เหมาะสมและมีประโยชน์ น ามาใช้ประโยชน์ได้ท้องถิ่นควรเน้นการกระจายข่าวสารสู่ชุม ชน 
โดยเฉพาะด้านนโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและควรวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆ 
ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนะน าให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารจากช่องทางการสื่อสารที่น่าเชื่อถือได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นหนังสือพิมพ์  วิทยุ โทรทัศน์   อินเตอร์เน็ตและควรมีหอกระจายเสียง/ข่าวในชุมชนอ่ืนๆ  
ควรยกตัวอย่างชุมชนที่มีบทบาทส าคัญๆ หรือประสบความส าเร็จของชุมชนในการพัฒนา
ประชาธิปไตย เมื่อรับรู้แล้วก็สอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์จากข่าวสารที่ได้รับรู้  ให้รู้จักการพิจารณาว่า

                                                           
๑๓๖สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๗สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๘สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๙สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๐สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ, อาจารย์ประจ าคณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๒ 
 

เป็นไปได้หรือไม่  ให้ได้ใช้ปัญญาคิด  ไม่ควรเชื่อจากสื่อโดยทันทีที่รับทราบข่าวสารนั้นๆ ในขณะที่
สื่อสารมวลชนทุกแขนงซึ่งก็ควรมีจิตส านึกความรับผิดชอบไปในแนวทางสร้างสรรค์ 
  

๓) จากการมีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็น 
ในการแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็น มีการกล่าวว่า เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน๑๔๑ ควรยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง๑๔๒ รับฟังความ
คิดเห็นของทุกคน การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล๑๔๓ และบางท่านยังกล่าวว่า การพูดคุยจะต้องมี
การพูดคุยแบบสร้างสรรค์ และรับฟังเหตุผลของแต่ละคน จากนั้นให้น าเอาหลักความถูกต้อง  
สมเหตุสมผลมาพิจารณาเพ่ือสรุปสิ่งที่พูดคุยกัน๑๔๔ นอกจากนั้นบางท่านกล่าวว่า ควรเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ควรเป็นไปด้วยเหตุผล  ลดการโต้แย้งโดยใช้อารมณ์  และเปิดโอกาสให้สา
มารพน าข้อมูลมากล่าวอ้างได้๑๔๕ ควรส่งเสริมการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทัศนคติกับผู้ อ่ืน๑๔๖   
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  บอกความต้องการทีแท้จริง๑๔๗ เราจะเห็นว่า
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท าให้เกิดประเด็นต่างๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย  ท าให้เกิดความคิด
หลากหลายและสามารถที่จะน าไปจ าแนกเป็นประเด็นๆ และต้องมีเหตุผลและความจริง  และถูกต้อง
ตามกฎหมายต่างๆ ด้วย๑๔๘ และบางท่านยังกล่าวต่อไปอีกว่า ต้องเปิดใจกว้างเพ่ือรับความคิดเห็นของ
บุคคลอื่นด้วย  คิดอย่างมีเหตุมีผล  ไม่ดึงดันด้วยอาศัยเอาความคิดของตนเองเป็นส าคัญ  ควรเข้าร่วม
ท างาน  ร่วมกับกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน๑๔๙ น าประเด็นจากการพูดคุย
ถึงความคิดเห็นในสิ่ งที่ถูกต้องก่อนที่ จะเล่ าสู่ประชาชน ๑๕๐ พยายามหาเหตุผลตัดสินใจ   
การแลกเปลี่ยนเฉพาะที่เหมาะสม ควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเป็นประจ า๑๕๑ 

                                                           
๑๔๑สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๒สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ จังหวัดตรัง, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๓สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๔สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๕สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๖สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๗สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๘สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๙สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๐สัมภาษณ์ นายปิ่น  ฝันนิมิต, ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๑สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จิตนุพงศ์, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๓ 
 

ในขณะเดียวกันบางท่านกล่าวว่า ควรเริ่มจากในครัวเรือนหรือครอบครัว  เป็นสิ่งแรกเริ่ม
ที่ส าคัญ ชุมชน-หมู่บ้าน-สังคมโดยเฉพาะสู่สังคมประเทศชาติ๑๕๒ เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
ทัศนะในระหว่างประชาชนในชุมชน เช่น จัดตั้งสภากาแฟ เป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นเรื่อง
บ้านเมือง๑๕๓ ควรจัดสภากาแฟในหมู่บ้าน เพ่ือแลกเปลี่ยน สื่อสารข้อมูลต่างๆ๑๕๔ กล่าวคือ “สภา
กาแฟ” เป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเล็กๆ ในชุมชน การจัดพ้ืนที่สาธารณะในการท า
กิจกรรมต่างๆ มีกระดานบอร์ดติดข้อมูลข่าวสารให้เป็นจุดเดียวเบ็ดเสร็จ๑๕๕ หรือส่งเสริมให้มีการจัด
เวทีประชาคมแล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการน ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเอง ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของ
ชุมชน๑๕๖ เวทีประชาคมหรือในที่ประชุมโอกาสต่างๆ๑๕๗ จัดอบรมเสวนาส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจ
หลักการของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย๑๕๘ ส่งเสริมการแสดงความเห็นของประชาชน
อย่างทั่วถึง  เพ่ือจะได้ข้อมูลจากการปฏิบัติจริงของประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง 
เพ่ือการแสดงความเห็นที่ไม่บิดเบือน๑๕๙ มีการเชิดชูบุคคลที่ดี มีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
อย่างแท้จริงและการต้องสื่อสารที่ถูกต้อง มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยมิได้หมายถึงเพียงการเลือกตั้ง
อย่างเดียว แต่ประชาธิปไตยยังมีความหมายถึงวิถีชีวิตและความคิดที่เป็นประชาธิปไตยด้วย๑๖๐ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
แลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็น โดยผู้วิจัยสามารถอธิบายสรุปได้ว่า การกล่อมเกลาการเรียนรู้ทาง
การเมืองจากการแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็นพบว่ามีการแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็น  
มีลักษณะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  มีการการแลกเปลี่ยนความ
                                                           

๑๕๒สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๓สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๔สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ, อาจารย์ประจ าคณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๕สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๖สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๗สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๘สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๙สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๐สัมภาษณ์ พลเอก ดร. เกษมชาติ  นเรศเสรีย์, ประธานหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตและ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙.  



๑๑๔ 
 

คิดเห็นเป็นไปด้วยเหตุผลเพ่ือลดการโต้แย้งโดยใช้อารมณ์  และพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลทัศนคติกับ
ผู้อ่ืน บอกความต้องการทีแท้จริง เพราะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท าให้เกิดประเด็นต่างๆ ใหม่ๆ 
เกิดข้ึนมากมาย  ท าให้เกิดความคิดหลากหลายมีเหตุผลและความจริง  ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ดึงดัน
ด้วยอาศัยเอาความคิดของตนเองเป็นส าคัญ  แล้วน าประเด็นจากการพูดคุยถึงความคิดเห็นในสิ่งที่
ถูกต้องก่อนที่จะเล่าสู่ประชาชน มีแนวคิดว่าควรเริ่มจากในครัวเรือน ครอบครัว ชุมชน-หมู่บ้านสังคม
โดยเฉพาะสู่สังคมประเทศชาติควรจัดสภากาแฟในหมู่บ้าน เพ่ือแลกเปลี่ยน สื่อสารข้อมูลต่างๆ  
เพราะสภากาแฟ ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเล็กๆ ในชุมชน  และควรจัดกระดาน บอร์ดติด
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือส่งเสริมให้มีการจัดเวทีประชาคมแล้วเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชน  หรือจัด
อบรมเสวนาส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในหลักการของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพ่ือจะ
ได้ข้อมูลจากการปฏิบัติจริงของประชาชนและให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือที่ไม่บิดเบือน 

๔) จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มต่างๆ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มต่างๆ มีการกล่าวว่า เป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยเทศบาลควรจะให้
ความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ผู้ประกอบการ หรือประชาชนเป็นส าคัญในการ
พัฒนาต าบลและเห็นว่าบ่อยครั้งทางเทศบาลได้เชิญกลุ่มต่างๆ มาให้แสดงความคิดเห็นในส่วนที่
เกิดผลกระทบโดยตรง๑๖๑ ในขณะที่บางท่านกล่าวว่า ประชาชนต้องมีเหตุผลในการเข้าร่วม มิใช่
เป็นไปโดยความพอใจ หรือถูกข่มขู่โดยอิทธิพล หรอืการว่าจ้างให้ไปร่วมกิจการนั้น และพึงให้ตระหนัก
ว่าต้องใช้เหตุผล  มีวิจารณญาณฯ ที่ดีในการรับฟังการปราศรัยต่างๆ  และที่ส าคัญ คือ ต้องค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนร่วมและไม่รบกวนสิทธิของผู้อ่ืนด้วย๑๖๒ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีเหตุผล คิดถึงผลได้  
ผลเสีย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น๑๖๓ ควรรู้จักเลือกสรร, น ามาเฉพาะที่เป็นประโยชน์ ดัดแปลง 
บูรณาการในสิ่งที่เหมาะสม  และควรเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นประจ า๑๖๔ ควรพิจารณาความ
เหมาะสมและรักษาระยะห่างทางการเมืองด้วย๑๖๕ นอกจากนั้นบางคนยังกล่าวว่า จากแนวคิดการ

                                                           
๑๖๑สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๒สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๓สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง , ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๔สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๕สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ, อาจารย์ประจ าคณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๕ 
 

ปฏิบัติของกลุ่ มทางการเมืองต่ างๆ อาจจะมีสิ่ งที่ ต่ างกัน  แต่ เป้ าหมายก็คือให้ ได้มาซึ่ ง
ประชาธิปไตย๑๖๖ ท าให้ได้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจทางการเมืองอย่างแท้จริง  และคิดตามการท างาน
และนโยบายต่างๆ ทางการเมืองที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและชุมชนต่อไป๑๖๗ และบางท่าน
ยังกล่าวว่า ควรสนับสนุนการเข้าร่วม กับกลุ่มการเมืองต่างๆ เพราะกลุ่มการเมืองมีวิธีการ แนวทาง 
ความคิดให้ศึกษามากมายจากสมาชิกกลุ่ม แต่ต้องให้การตระหนึกถึงการรับรู้และกลั่นกรองข้อมูล 
สารชักน าต่างๆ อาจท าให้การตัดสินใจผิดพลาดได้๑๖๘  

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า กลุ่มการเมืองต่างๆ จะต้องมีการให้ความรู้เรื่องของ
แก่นแท้ของระบอบอประชาธิปไตยแก่ผู้เข้าร่วม เพ่ือเป็นหลักในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง   
โดยไม่ใช่มุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว๑๖๙ ควรเปิดโอกาสเสรีมากกว่าจ ากัดเสรี  
สิทธิการมีส่วนร่วมแต่ต้องมีการคัดกรองหรือกลั่นกรองซึ่งต้องสร้างจิตส านึกพร้อมกับการให้โอกาสมี
ส่วนร่วมทางการเมือง๑๗๐ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม/องค์กร เพ่ือเป็นเครื่องมือให้
สมาชิกเข้าไปมีบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มได้๑๗๑ ชักชวนหรือสนับสนุนคนดีมี
ความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน๑๗๒ ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ในสถานศึกษา กล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม๑๗๓ และบาง
ท่านยังกล่าวว่า ผู้น าท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจที่เป็นกลาง  รวมทั้งบอกถึงข้อกฎหมาย การชุมนุมหรือร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับคนในชุมนุมได้รับทราบด้วย๑๗๔ สนับสนุนให้มีกิจกรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์ซึ่งจะท าให้เกิด
ความอยากเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ถูกบังคับหรือสร้างกระแสทางการเมืองเพ่ือจ้างเพียงคะแนนเสียงใน
การเลือกตั้งเท่านั้น กิจกรรมของกลุ่มต่างๆ การส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ประชาชนใน
พฤติกรรมในทางที่จะเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน๑๗๕ ควรติดตามข่าวสารและ
                                                           

๑๖๖สัมภาษณ์ นายปิ่น  ฝันนิมิต, ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๗สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๘สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๙สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๐สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๑สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๒สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๓สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๔สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๕สัมภาษณ์ พลเอก ดร. เกษมชาติ  นเรศเสรีย์, ประธานหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตและ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๖ 
 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การเคารพกฎหมายและระเบียบสังคม กล้าเสนอความคิดต่อส่วนรวม 
ยอมรับในเสียงข้างมากและเคารพในเสียงข้างน้อย๑๗๖ นอกจากนั้นยังมีบางท่านกล่าวอีกว่า 
นักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้น าชุมชน  ต้องลงพ้ืนที่ให้สัมผัสกับปัญหาของประชาชน  เพ่ือให้เกิดทัศนคติ
ที่ดี๑๗๗ ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงปัญหา ความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขของประชาชน๑๗๘ 
ควรจัดกิจกรรมทางการเมืองภาคประชาชน กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของกลุ่มต่างๆ ควรให้เข้าร่วมพบปะอยู่เสมอๆ เมื่อมีกิจกรรมทางการเมือง๑๗๙ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มต่างๆ โดยผู้วิจัยสามารถอธิบายสรุปได้ว่า การกล่อมเกลาการ
เรียนรู้ทางการเมืองจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มต่างๆพบว่าลักษณะของประชาชนมี
เหตุผลในการเข้าร่วม  มิใช่เป็นไปโดยความพอใจ หรือถูกข่มขู่โดยอิทธิพล หรือการว่าจ้างให้ไปร่วม
กิจการนั้น  มีวิจารณญาณที่ดี และที่ส าคัญ คือ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและไม่รบกวนสิทธิของ
ผู้อื่นด้วย คิดถึงผลได้  ผลเสีย  และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รู้จักเลือกสรร น ามาเฉพาะที่เป็นประโยชน์ 
ดัดแปลง บูรณาการในสิ่งที่เหมาะสม  และมีแนวคิดว่าควรเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นประจ า 
เพ่ือท าให้ได้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจทางการเมืองอย่างแท้จริง  แต่เป้าหมายก็คือให้ได้มา  
ซึ่งประชาธิปไตย ควรเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลใดเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนรัฐควรสนับสนุนการเข้าร่วม กับกลุ่มการเมืองต่างๆ เพราะกลุ่มการเมืองมีวิธีการ  
แนวทาง  ความคิดให้ศึกษามากมาย แต่ต้องให้การตระหนึกถึงการรับรู้ข้อมูล  ข่าวสารชักน าต่างๆ 
อาจท าให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ควรเปิดโอกาส สิทธิการมีส่วนร่วมแต่ควรมีการคัดกรองกลุ่ม  
ชักชวนหรือสนับสนุนคนดีมีความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองหรือ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนเพ่ือการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มได้ ผู้น าท้องถิ่นต้องมี
บทบาทในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  รวมทั้งบอกถึงข้อกฎหมาย  เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจที่เป็นกลาง ในการชุมนุม ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ในสถานศึกษาและควรติดตามข่าวสาร
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพร้อมกับการเคารพกฎหมายและระเบียบสังคม กล้าเสนอความคิดต่อ
ส่วนรวม ยอมรับในเสียงข้างมากและเคารพในเสียงข้างน้อยและควรจัดกิจกรรมทางการเมืองภาค
ประชาชน  การเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ ให้เข้าร่วมพบปะอยู่เสมอๆ เมื่อมี
กิจกรรมทางการเมือง 

                                                           
๑๗๖สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๗สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๘สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๙สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๗ 
 

ผู้วิจัยจึงท าตารางที่ ๔.๒ แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านต่างๆ เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  ๔.๒ แสดงความถี่เก่ียวกับความเห็นด้านการกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมืองที่สอดคล้อง  
          กับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ข้อ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑ จากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ใน

วัยเด็ก 
๑๙ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗, 

๑๘,๒๐,๒๑,๒๒ 
๒ จากการรับรู้ข่าวสารทาง

การเมือง 
๑๙ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗, 

๑๘,๒๐,๒๑,๒๒ 
๓ จากการมีโอกาส

แลกเปลี่ยนพูดคุยความ
คิดเห็น 

๒๐ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗, 
๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

๔ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองกับกลุ่มต่าง ๆ 

๑๙ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗, 
๑๘,๒๐,๒๑,๒๒ 

 
วิเคราะห์ประเด็นที่ ๓: ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ในสังคม บุคคลในสังคมนั้น

ต้องมีส่วนร่วมในทางการเมือง หรือการมีพันธะพลเมืองนั่นเอง การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น
กิจกรรม ซึ่งระดับของกิจกรรมที่แต่ละบุคคลได้ปฏิบัติตามระบบการเมือง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ส าคัญซึ่งมีนัยหมายถึง การสนใจ ใส่ใจในสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะ มิได้เป็นเพียงแค่
การปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งผู้วิจัยได้น ากิจกรรมส าหรับการมีส่วนร่วมในทางการเมืองมา
วิเคราะห์ ประกอบด้วย (๑) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คือการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (๒) การติดตาม
ข่าวสาร คือ การติดตามข่าวสารทางการเมือง (๓) การเข้าร่วมชุมนุมหรือร่วมการรณรงค์คือการร่วม
ชุมนุมทางการเมือง ดังนี้ 
 

๑) การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีการกล่าวว่า การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่มี

สิทธิเลือกตั้ง  เพียงแต่ว่าบางครั้งเขาคงจะลืมหน้าที่ของตัวเอง  ควรจะชี้แนะว่า การที่ไปใช้สิทธิว่า



๑๑๘ 
 

เป็นอย่างไร๑๘๐ บางท่านกล่าวว่า ผู้น าชุมชนต้องสื่อสารกับหัวหน้าครอบครัวให้เข้าใจถึงเนื้อหาและ
กระบวนการของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไปหรือไม่ไปใช้สิทธิใน
การเลือกตั้ง เพ่ือให้หัวหน้าครอบครัวน าไปเผยแพร่ต่อให้กับคนในครอบครัวทั้งที่อยู่ปัจจุบันและอยู่
ต่างถ่ินได้ทราบ๑๘๑ นอกจากนั้นบางท่านกล่าวว่า ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิมีหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง๑๘๒ ให้ข่าวอย่างต่อเนื่องถึงก าหนดวันเวลา โดยชี้แจงในการประชุมหมู่บ้าน เพ่ือให้ทราบ
ถึงความเก่ียวเนื่องในการเลือกตั้งกับการพัฒนาท้องถิ่น ให้ข้อมูลผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านหรือ
เสียงตามสายและรายการวิทยุท้องถิ่น๑๘๓ ให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านการรณรงค์และการลงพ้ืนที่ได้
ข้อมูล  เพ่ือเล็งเห็นถึงความส าคัญในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และบางท่านยังกล่าวอีกว่า ผู้น าท้องถิ่น
หรือข้าราชการ ต้องเป็นแบบอย่างในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สอดส่อง ดูแลมิให้มีการใช้อ านาจโดยมิ
ชอบกับประชาชนในช่วงของการเลือกตั้ง๑๘๔ มีการจัดเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกไป
สิทธิเลือกตั้ง เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น รถประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาล ทางเฟสบุ๊คเทศบาล เป็นต้น๑๘๕ ควรให้มีการ
รณรงค์ในระดับหมู่บ้านเป็นหลัก โดยผู้ใหญ่บ้านต้องร่วมกับชาวบ้าน เพ่ือให้ชาวบ้านได้เห็นถึง
ความส าคัญของการเมืองท้องถิ่น การท ากิจกรรมทุกอย่างในท้องถิ่น การประกาศหรือมีหนังสือเชิญ
ชวนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นได้๑๘๖ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็น
ความส าคัญของการเลือกตั้งนั้นๆ เพ่ือมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงและควรจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเลือกตั้งให้เหมาะสม ตั้งแต่ที่จอดรด พนักงานต้อนรับ ระบบการดูรายชื่อต้องง่าย 
เจ้าหน้าที่ต้องสุภาพให้เกียรติประชาชนที่มาใช้สิทธิ ท าให้ประชาชนเห็นว่าการมาลงคะแนนเพ่ือใช้
สิทธินั้นเป็นหน้าที่อันมีเกียรติของประชาชน๑๘๗ รณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและ

                                                           
๑๘๐สัมภาษณ์ นายปิ่น  ฝันนิมิต, ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๑สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๒สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๓สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๔สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๕สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๖สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๗สัมภาษณ์ พลเอก ดร. เกษมชาติ  นเรศเสรีย,์ ประธานหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตและ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๑๙ 
 

ผลกระทบจากการไปหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกระดับ๑๘๘ ในขณะที่บางท่านกล่าวว่า 
ควรมีการให้ความรู้ถึงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับชั้น เพราะการเมืองการ
ปกครองจะอยู่ควบคู่ไปกับพ่ีน้องประชาชน รวมถึงปากท้องและเป็นนโยบายต่างๆ ที่รัฐจะจัดสรรให้
ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไว้๑๘๙ การที่จะท าให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการใช้สิทธิ ต้องให้
ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงบทบาทของนักการเมืองว่า นักการเมืองเมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้า
ไปแล้วมีหน้าที่อะไรบ้าง  เงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์เป็นของประชาชน  นักการเมืองดีหรือไม่ดี
ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง๑๙๐ เพราะการให้ความรู้และตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเลือกตั้ง และวิธีการกลั่นกรองผู้สมัคร เพ่ือให้สามารถเลือกคนดีที่สุด๑๙๑ จังหวัดควรจัด
ประกวดและให้รางวัลท้องถิ่นที่ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูง ให้ท้องถิ่นให้ความส าคัญในการจัดคูหา
เลือกตั้งและประชาสัมพันธ์๑๙๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านการพูดคุยในโอกาสต่างๆ สร้างจิตส านึกว่าคุณ คือ 
พลังบริสุทธิ์ที่ควรออกไปใช้สิทธิ  เ พ่ือสกัดกั้นการซื้อสิทธิขายเสียงให้มีพลังอ่อนแอลง๑๙๓ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิ หน้าที่ และความส าคัญในการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือ  
ให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้เห็นถึงความส าคัญของการเลือกตั้ง๑๙๔ และบางท่านยังกล่าวอีกว่า 
ต้องท าให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย สร้างความรู้ ความเข้าใจ
และท าให้ประชนเกิดความรู้สึกว่าบ้านเมืองเป็นของเราทุกคน จึงย่อมมีสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การก าหนดชะตาชีวิตของสังคมของเราได้ วิธีหนึ่งก็คือผ่านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑๙๕ ให้ความรู้กับ
ประชาชนถึงความส าคัญในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เชิญชวนภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ร่วมรณรงค์ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีส่วนร่วมทางการเมือง๑๙๖ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ ข้อดีของการไปใช้
สิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท าหน้าที่และ
ความส าคัญของตัวแทนที่เราไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากประชาชนเห็นความส าคัญ เห็นประโยชน์ก็จะมี
ความสนใจ  มีแรงจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว๑๙๗ 
                                                           

๑๘๘สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘๙สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๐สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๑สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๒สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๓สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๔สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๕สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๖สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๗สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๐ 
 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดท่ีเหมาะสมส าหรับการไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยผู้วิจัยสามารถอธิบายสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งพบว่าลักษณะของประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
มีความรู้ ความเข้าใจและท าให้คนอ่ืนเกิดความรู้สึกว่าบ้านเมืองเป็นของเราทุกคน และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ เลือกตั้ง 
เพียงแต่ว่าบางครั้งเขาคงจะลืมหน้าที่ของตัวเอง ผู้น าชุมชนต้องสื่อสารกับประชาชน หรือหัวหน้า
ครอบครัวให้เข้าใจถึงเนื้อหา กระบวนการของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการไปหรือไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เพ่ือให้ประชาชนหรือหัวหน้าครอบครัวได้ทราบถึงสิทธิ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ควรให้มีการรณรงค์ในระดับหมู่บ้านเป็นหลัก ทุกหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านต้อง
ร่วมกับชาวบ้าน เพ่ือให้ชาวบ้านได้เห็นถึงความส าคัญของการเมืองท้องถิ่น ให้ร่วมท ากิจกรรมทุกอย่าง
ในท้องถิ่น รู้ถึงผลกระทบจากการไปหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกระดับ เมื่อมีการ
เลือกตั้งควรให้ข่าวอย่างต่อเนื่องถึงก าหนดวันเวลา ชี้แจงในการประชุมหมู่บ้าน ผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
รถประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ทางเฟสบุ๊ค เพ่ือให้ทราบถึงความเกี่ยวเนื่องในการเลือกตั้งกับ
การพัฒนาท้องถิ่น หรือให้ข้อมูลผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน เสียงตามสายและรายการวิทยุ
ท้องถิ่น ในขณะที่ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ต้องเป็นแบบอย่างในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดควรจัด
ประกวดและให้รางวัลท้องถิ่นที่ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูง เพ่ือให้ท้องถิ่นมาให้ความส าคัญในการ
จัดคูหาเลือกตั้งและประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านการพูดคุยในโอกาสต่างๆ หรือประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิ หน้าที่   
 

๒) การติดตามข่าวสารทางการเมือง 
ในการติดตามข่าวสารทางการเมือง มีการกล่าวว่า จะท าให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและพ่ี

น้องประชาชน  เนื่องจากจะได้ทราบว่ารัฐบาลได้ท าอะไรให้ประชาชนบ้าง  มีโครงการหรือนโยบาย
อะไรบ้าง  และติดตามตรวจสอบการท างานของรัฐบาลหรือท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น๑๙๘ บางท่านกล่าวว่า ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญกับการรับรู้ข่าวสาร   
โดยชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เก่ียวกับบ้านเมืองและการใช้ชีวิตของประชาชน๑๙๙ ต้องสร้างจิตส านึกให้เกิด
ขึ้นกับประชาชนว่า การเมืองจะข้องเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของคนทุกคน เราจึงจ าเป็นต้องติดตาม
ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองตลอด เพ่ือที่จะได้รู้ทันเหตุการณ์๒๐๐ โดยการส่งเสริมให้เห็นว่าการเมืองมี
ส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวันอย่างไร ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมีผลต่อการด าเนินชีวิต หน้าที่การงาน 

                                                           
๑๙๘สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙๙สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๐สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๑ 
 

ครอบครัวอย่างไร การไม่สนใจการเมืองจะมีผลอย่างไร๒๐๑ นอกจากนั้นมีการกล่าวอีกว่า ต้องแนะน า
ให้ติดตามข่าวสารจากทุกสื่อ  แล้วน ามาเปรียบเทียบด้านดีและด้านเสีย๒๐๒ในท้องถิ่นควรมีเสียงตาม
สายและกระจายข่าวการเมืองเป็นช่วงเวลาเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ เลือกผู้น าชุมชนเข้าร่วม
เสวนาในเรื่องการรับทราบข่าวของชาวบ้านว่า การท าอย่างไรบ้างจึงจะทราบว่าข่าวนั้นจริงหรือ
เท็จ๒๐๓ และมีการกล่าวอีกว่า อาจจัดให้มีที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน, ห้องสมุดท้องถิ่น หรือศูนย์
การเรียนรู้ท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข่าวสารทางราชการ๒๐๔ จัดให้มีห้องสมุดตามชุมชน  
จัดหอกระจายข่าวสาร มี Internet บริการ๒๐๕ การแชร์ข้อมูลในการมีส่วนร่วมทางการเมืองทาง
อินเตอร์เน็ต๒๐๖ ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เสียงตามสาย Facebook Line รายการ
วิทยุ รายการโทรทัศน์ ฯลฯ๒๐๗ ควรให้ความรู้เรื่องการเมืองในรูปแบบที่สอดแทรกไว้ในรายการทีวี
หรือละครที่ผู้คนสนใจนอกเหนือจากข่าว๒๐๘ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า นอกจากสื่อปกติหรือสื่อ Social Media แล้ว สิ่งหนึ่งที่จะ
ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เจาะสังคมในท้องถิ่น คือ หอกระจายเสียงหรือข่าวในชุมชน จะต้อง
ก าหนดเนื้อหาสาระและช่วงเวลาในการให้ข้อมูล  ข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมือง ทางการเมือง  
ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง๒๐๙ มีบางท่านกล่าวว่า จัดหาช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารทางการเมือง เช่น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน๒๑๐ และอีกท่านกล่าวว่า ควรจัดช่องทางการรับรู้
ข่าวสารทางการให้แก่ประชาชน มีการสรุปเนื้อหา และจัดน าเสนอโดยการใช้ภาษาและรูปแบบที่
ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย๒๑๑ อีกท้ังองค์การสื่อมวลชนก็ต้องสร้างสามัญส านึก คิดและเสนอสิ่ง

                                                           
๒๐๑สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๒สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง , ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๓สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๔สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ, อาจารย์ประจ าคณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๕สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๖สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๗สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๘สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐๙สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๐สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๑สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๒ 
 

สร้างสรรค์ (Positive) ต้องเอาข้อมูลที่เป็นจริงมาน าเสนอ  และต้องกล้ารับผิดชอบส าลีเกิดขึ้นจาก
การกระท าของตน๒๑๒ ควรวิเคราะห์ข่าวต่างๆ ก่อนที่จะเผยแพร่โดยเฉพาะข่าวสารการเมือง๒๑๓ 
นอกจากนั้นยังมีการกล่าวอีกว่า การจัดให้มีสิ่งที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อระบอบประชาธิปไตย  
ไม่น าเสนอแต่ข้อมูลที่หวังคะแนนเสียงของเจ้าของสื่อเท่านั้น ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อ
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง๒๑๔ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
ติดตามข่าวสารทางการเมือง โดยผู้วิจัย สามารถอธิบายสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้าน
การติดตามข่าวสารทางการเมือง พบว่า ประชาชนมีลักษณะที่มีจิตส านึกว่า การเมืองจะข้องเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตของคนทุกคน เราจึงจ าเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  เพ่ือที่จะได้รู้ทัน
เหตุการณจ์ะเกิดประโยชน์กับชุมชนและพ่ีน้องประชาชน เนื่องจากจะได้ทราบว่ารัฐบาลได้ท าอะไรให้
ประชาชนบ้าง  มีโครงการหรือนโยบายอะไรบ้าง  และติดตามตรวจสอบการท างานของรัฐบาลหรือ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีแนวคิดเพ่ิมเติมว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องให้
ความส าคัญกับการรับรู้ข่าวสาร โดยชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเมืองและการใช้ชีวิตของ
ประชาชน โดยส่งเสริมให้เห็นว่าการเมืองมีส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวันอย่างไร ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองมีผลต่อการด าเนินชีวิต หน้าที่การงาน ครอบครัวอย่างไร การไม่สนใจการเมืองจะมีผล
อย่างไร และควรแนะน าให้ติดตามข่าวสารจากทุกสื่อ แล้วน้ ามาเปรียบเทียบด้านดีและด้านเสีย  
ในท้องถิ่นควรจัดหาช่องทางให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารทางการเมือง มีการเลือกผู้น าชุมชนเข้าร่วม
เสวนาในเรื่องการรับทราบข่าวของชาวบ้านว่า การท าอย่างไรบ้างจึงจะทราบว่าข่าวนั้นจริงหรือเท็จ 
ควรมีเสียงตามสายและกระจายข่าวการเมืองเป็นช่วงเวลาเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ อาจจัดให้มีที่
อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน ห้องสมุดท้องถิ่น หรือศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง
ข่าวสารทางราชการ เหตุการณ์บ้านเมือง ข่าวในชุมชน จัดหอกระจายข่าวสาร เสียงตามสาย การแชร์
ข้อมูลในการมีส่วนร่วมทางการเมืองทาง Internet, Facebook, Line และถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ โดยสรุปเนื้อหา และจัดน าเสนอโดยการใช้ภาษา
และรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งองค์การสื่อมวลชนก็ต้องสร้างสามัญส านึก 
เอาข้อมูลที่เป็นจริงมาน าเสนอเสนอสิ่งสร้างสรรค์ ต้องกล้ารับผิดชอบจากการกระท าของตนและควร
วิเคราะห์ข่าวต่างๆ ก่อนที่จะเผยแพร่โดยเฉพาะข่าวสารการเมือง 
                                                           

๒๑๒สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๓สัมภาษณ์ นายปิ่น  ฝันนิมิต, ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๔สัมภาษณ์ พลเอก ดร. เกษมชาติ  นเรศเสรีย์, ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๓ 
 

๓) การร่วมชุมนุมทางการเมือง 
ในการร่วมชุมนุมทางการเมือง มีการกล่าวว่า ประชาธิปไตยเป็นการให้สิทธิกับประชาชน

เจ้าของอ านาจอธิปไตยในการก าหนดและชี้น าทิศทางของสังคม  ผู้น าเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะ
เข้าไปใช้อ านาจทางการเมืองในนามประชาชน  แต่ขณะเดียวกันประชาชนก็อาจใช้สิทธิรวมตัวกัน
ชุมนุมทางการเมือง  เพ่ือเรียกร้องให้ผู้น าด าเนินการใดๆ ได้ในขณะเดียวกันด้วย แต่ในการนี้จะต้องไม่
ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนๆ๒๑๕ บางท่านกล่าวว่า เป็นสิทธิส่วนบุคคล  แต่ต้องมีเหตุผลและไม่ก้าว
ล่วงรบกวนสิทธิของผู้อ่ืน๒๑๖ ต้องไม่ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อนและท าให้บ้านเมืองเสียหาย ซึ่งต้องปรับที่
ตัวตน โดยมีจิตส านึก รู้วินัย รู้ผิดชอบชั่วดี เหตุการณ์ความรุนแรงการเมืองซึ่งไม่เกิดขึ้นอีก๒๑๗ และ
บางท่านยังกล่าวอีกว่า เป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งว่าเรา
สนใจการเมือง  เพราะฉะนั้นประชาชนควรจะให้เวลากับกิจกรรมทางการเมืองโดยการเข้าร่วมชุมนุม
อันเป็นแนวทางเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย๒๑๘ เป็นการร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่แสดงออก
ถึงความเป็นประชาธิปไตย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา  และร่วมมือ
ที่มีต่อรัฐบาลหรือท้องถิ่นและแสดงให้เห็นจุดยืนทางการเมืองที่เด่นชัดด้วย๒๑๙ การร่วมชุมนุมทาง
การเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่มีสิทธิชุมนุมทางการเมืองโดยที่ไม่กระท าความผิดในการ
ชุมนุม๒๒๐ ควรร่วมชุมนุมกับกลุ่มที่มีแนวทางสร้างความปรองดอง สงบ ไม่ใช้ความรุนแรง 
มีเหตุผล๒๒๑ การร่วมชุมนุมทางการเมืองต้องหาแนวร่วมในการชุมนุมและประสานความร่วมมือทั้ง
ระหว่างแกนน าชุมนุม มีการอาศัยรูปแบบการตัดสินใจและการสั่งการ มีการแบ่งหน้าที่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจต่างๆ แต่ละด้านและต้องอาศัยรูปแบบการตัดสินใจและการสั่งการซึ่งเกิดจาก
แกนน าส่วนกลาง  และในการชุมนุมแต่ละครั้งจะต้องท าความเข้าใจประเด็นปัญหาและเป้าหมายของ
การชุมนุมด้วย๒๒๒ 

 

                                                           
๒๑๕สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๖สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๗สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๘สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๙สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๐สัมภาษณ์ นายปิ่น  ฝันนิมิต, ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๑สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง , ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๒สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๔ 
 

นอกจากนั้น บางท่านกล่าวว่า ผู้น าท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์  เพ่ือประกอบการตัดสินใจที่ เป็นกลาง รวมทั้งบอกถึงข้อกฎหมายการชุมนุม 
ร่วมกิจกรรมสาธารณะให้กับคนในชุมนุมได้รับทราบด้วย๒๒๓ จัดการชุมนุมทางการเมืองแบบ
สร้างสรรค์ ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมและเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวม๒๒๔  
ให้เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่กระทบต่อองค์กรหรือเสรีภาคของบุคคลอ่ืนควร
มีการเสวนาขึ้นในท้องถิ่นอย่างน้อยเดือนละครั้งในด้านการเมือง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงในปัญหาต่างๆ๒๒๕ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า ควรส่งเสริมให้ประชาชนท ากิจกรรมร่วมกัน  
การท างานร่วมกันในชุมชน การติดต่อเจ้าหน้าที่ร่วมกับคนอ่ืนๆ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ 
ทางสังคม การรณรงค์เลือกตั้ง๒๒๖ บางท่านกล่าวว่า ควรมีการสนับสนุนให้ประชาชนให้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมทางการเมือง ตั้งแต่ในระดับต่ าๆ จนถึงระดับสูงการเสนอความคิดเห็นของตนตามช่อง
ทางการบริหารของหน่วยงานในท้องถิ่น โดยการจัดให้มีกิจกรรมเชิญประชุมรับฟังแผนงาน โครงการ
ต่างๆ ของท้องถิ่นให้ประชาชนได้มีสิทธิเสนอความคิดเห็นไปจนถึงการมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้น า
ชุมชนของตนเองในที่สุด๒๒๗ ควรพิจารณาให้ข่าวสารแก่ประชาชนรับรู้ข่าวสารให้รอบด้านก่อนเข้า
ชุมนุมทางการเมือง๒๒๘ และบางท่านยังกล่าวว่า ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในการเข้าร่วมชุมนุมอย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์ ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง มีการชุมนุมจากความคิดของประชาชนอย่าง
แท้จริง๒๒๙ อีกท่านกล่าวว่า ควรให้ความรู้กับประชาชนในการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองที่เป็นไปด้วย
ชอบตามกฎหมายและสร้างสรรค์๒๓๐ ควรมีกฎหมายและระเบียบรองรับในการเข้าร่วมชุมชนทางการ
เมืองซึ่งเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ๒๓๑ นอกจากนั้นบางท่านยังกล่าวว่า ควรคุ้มครอง

                                                           
๒๒๓สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙.  
๒๒๔สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๕สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๖สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๗สัมภาษณ์ พลเอก ดร. เกษมชาติ  นเรศเสรีย์, ประธานหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตและ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙.   
๒๒๘สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ, อาจารย์ประจ าคณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒๙สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓๐สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓๑สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๕ 
 

เสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ๒๓๒ มีระเบียบการควบคุมดูแล ณ ชุมนุม
ทางการเมือง มีบริการหากมีการชุมนุมทางการเมือง เช่น ห้องสุขา รถพยาบาล น้ าดื่ ม เป็นต้น 
ก าหนดเวลาการชุมนุมชัดเจน๒๓๓ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการร่วม
ชุมนุมทางการเมือง โดยผู้วิจัย สามารถอธิบายสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านการร่วม
ชุมนุมทางการเมือง พบว่า ในการชุมนุมแต่ละครั้งประชาชนมีลักษณะที่มีความเข้าใจประเด็นปัญหา
และเป้าหมายของการชุมนุมมีจิตส านึก มีวินัย รู้ผิดชอบชั่วดี มองว่าในการร่วมกิจกรรมทางการเมือง
เป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย เป็นการแสดงออกย่างหนึ่งว่าเราสนใจการเมืองและ
ประชาชนมีการให้เวลากับกิจกรรมทางการเมือง รู้ว่าการเข้าร่วมชุมนุมอันเป็นแนวทางเรียกร้องตาม
ระบอบประชาธิปไตย มองว่าการร่วมชุมนุมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่มีสิทธิชุมนุม
ทางการเมืองโดยที่ไม่กระท าความผิดในการชุมนุม ทราบว่าประชาธิปไตยเป็นการให้สิทธิกับ
ประชาชนเจ้าของอ านาจอธิปไตยในการก าหนดและชี้น าทิศทางของสังคม  โดยที่ผู้น าเป็นตัวแทนของ
ประชาชนที่จะเข้าไปใช้อ านาจทางการเมืองในนามประชาชน มีบทบาทในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์  เพ่ือประกอบการตัดสินใจที่เป็นกลาง รวมทั้งบอกถึงข้อกฎหมาย การชุมนุม  
ร่วมกิจกรรมสาธารณะให้กับคนในชุมนุมได้รับทราบด้วย  

มีแนวคิดเพ่ิมเติมว่า ควรพิจารณาให้ข่าวสารแก่ประชาชนรับรู้ข่าวสารให้รอบด้าน ก่อนเข้า
ชุมนุมทางการเมือง ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเข้าร่วมชุมนุมอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์  ไม่มีการ
แทรกแซงทางการเมือง โดยมีการชุมนุมที่เกิดจากความคิดของประชาชนอย่างแท้จริง ให้ความรู้กับ
ประชาชนในการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง  ที่เป็นไปด้วยชอบตามกฎหมายและสร้างสรรค์  
แต่ขณะเดียวกัน ประชาชนก็อาจใช้สิทธิรวมตัวกันชุมนุมทางการเมือง  เพ่ือเรียกร้องให้ผู้ น า
ด าเนินการใดๆ ได้ในขณะเดียวกันด้วย  แต่ในการนี้แม้เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ต้องมีเหตุผลและไม่ก้าว
ล่วงรบกวนสิทธิของผู้อ่ืน ไม่ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อน บ้านเมืองก็ไม่เสียหาย เหตุการณ์ความรุนแรง
การเมืองซึ่งไม่เกิดขึ้นอีก ควรร่วมชุมนุมกับกลุ่มที่มีแนวทางสร้างความปรองดอง สงบ ไม่ใช้ความ
รุนแรง มีเหตุผล ในการร่วมชุมนุมทางการเมือง ต้องหาแนวร่วมในการชุมนุมและประสานความ
ร่วมมือทั้งระหว่างแกนน าชุมนุม  มีการอาศัยรูปแบบการตัดสินใจและการสั่งการ  มีการแบ่งหน้าที่
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจต่างๆ แต่ละด้านและต้องอาศัยรูปแบบการตัดสินใจและการสั่งการซึ่งเกิด
จากแกนน า ควรส่งเสริมให้ประชาชนท ากิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
สร้าง ร่วมพัฒนา โดยการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่กระทบต่อองค์กรหรือเสรี
                                                           

๒๓๒สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓๓สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จิตนุพงศ์, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๖ 
 

ภาคของบุคคลอ่ืน ควรมีการเสวนาขึ้นในท้องถิ่นอย่างน้อยเดือนละครั้งในด้านการเมือง เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างทั่วถึงในปัญหาต่างๆ แสดงให้เห็นจุดยืนทางการเมืองที่เด่นชัด 
และควรมีกฎหมายและระเบียบรองรับในการเข้าร่วมชุมชนทางการเมือง ซึ่งเป็นการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ  คุ้มครองเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ มีระเบียบ
การควบคุมดูแล ณ ชุมนุมทางการเมือง และควรมีการบริการหากมีการชุมนุมทางการเมือง เช่น  
ห้องสุขา รถพยาบาล น้ าดื่ม เป็นต้น 

ผู้วิจัยจึงท าตารางที่ ๔.๓ แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านต่างๆ เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔.๓  แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สอดคล้องกับความ  
          เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ข้อ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑ การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๑๘ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔, 

๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
๒ การติดตามข่าวสารทางการเมือง ๑๗ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔, 

๑๕,๑๖,๑๗,๑๘, ๒๐,๒๑ 
๓ การร่วมชุมนุมทางการเมือง ๑๙ ๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔, 

๑๕,๑๖,๑๗,๑๘,๒๐,๒๑,๒๒ 
 
วิเคราะห์ประเด็นที่ ๔: ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้าน

บุคลิกภาพประชาธิปไตย 
ปัจจัยด้านแนวคิดบุคลิกภาพประชาธิปไตย มักเป็นที่นิยมใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยของบุคคล กล่าวคือ ถ้าบุคคลใดมีความเชื่อ 
ทัศนคติ และค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ย่อมเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพเป็น
ประชาธิปไตยนั่นเอง ซึ่งผู้วิจัย ได้น าแนวคิดบุคลิกภาพประชาธิปไตยมาวิเคราะห์ในครั้งนี้ 
ประกอบด้วย (๑) การประนีประนอมให้ความร่วมมือ (๒) การมีน้ าใจ (๓) การมีเหตุผล (๔) การมี
ความยุติธรรม และ (๕) การมีความเชื่อม่ันในตนเอง ดังนี้ 

๑) การประนีประนอมให้ความร่วมมือ 
ในการประนีประนอมให้ความร่วมมือ มีการกล่าวว่า ผู้ที่มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยต้องมี

เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดในใจด าเนินการใดๆ และต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่า



๑๒๗ 
 

ประโยชน์ส่วนตน การประนีประนอมจึงจะเกิดขึ้นได้ในชุมชนนั้นๆ๒๓๔ บางท่านกล่าวว่า ต้องรู้จัก
ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ รู้ผ่อนหนักเบา ไม่มุ่งเอาชนะคนอ่ืนเพ่ือประโยชน์เพียง
เล็กน้อย หรือประโยชน์ของตนเอง๒๓๕ และมีบางท่านยังกล่าวอีกว่า เมื่อมีปัญหาให้ใช้เหตุผลในการ
ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมกับทุกฝ่าย๒๓๖ รับฟังเหตุผลที่ถูกต้อง มีแก้ไขปัญหา๒๓๗ ไม่ใช้ความรุนแรงใน
การแก้ไขหรือตัดสินปัญหา๒๓๘ ยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเกณฑ์ ไม่ใช้ความรุนแรงในการ
แก้ไขปัญหา๒๓๙ ยอมรับความคิดความเห็นของผู้อื่น อะลุ้มอะล่วยกับทรรศนะของคนอ่ืน๒๔๐ 

นอกจากนั้น บางท่านกล่าวว่า ปัจจุบันการเมืองมีการแบ่งแยกเป็นฝ่ายๆ เพราะความคิดที่
ไม่ตรงกัน ฉะนั้นจึงเห็นควรให้มีความคิดที่จะพัฒนาประเทศจริงๆ ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน  
ควรเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  และควรสามัคคีกันให้ความร่วมมือกับรัฐถ้านโยบายดีๆ๒๔๑  
บางท่านกล่าวว่า หาบุคคลที่มีความเป็นกลางเพ่ือเป็นแบบอย่างของประชาชนในชุมชน ให้ประชาชน
ใช้เหตุผลและให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการไกล่เกลี่ยประนีประนอม๒๔๒ ถือเป็นเรื่องส าคัญจึงต้องมีตัวกลาง
ที่เป็นกลางจริงๆ ให้ข้อมูล  แนวทางปฏิบัติในชุมชน หมู่บ้าน ต าบล เช่น ๕ เสือประชาธิปไตยประจ า
หมู่บ้านต้องมีค่าตอบแทนให้พอสมควร เพราะ ๕ เสือจะได้ท างานเต็มที่ ไม่ต้องไปท างานหาเงินอ่ืนจะ
ได้มีเวลาเต็มที่๒๔๓ และนอกจากนั้นบางท่านยังกล่าวว่า นอกจากบทบาทของผู้น าท้องถิ่นแล้ว  
ควรต้องส่งเสริมบทบาทของ อกช. (อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน) ให้เป็นคนกลางในการ

                                                           
๒๓๔สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓๕สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓๖สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓๗สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง , ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓๘สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓๙สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๐สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๑สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๒สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๓สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๘ 
 

ประนีประนอม  กรณีเกิดความขัดแย้ง๒๔๔ พูดคุยในโอกาสต่างๆ ให้ทุกคนได้ตระหนักว่าไม่มีใครได้
ทั้งหมดหรือเสียทั้งหมด สังคมส่วนรวมส าคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน๒๔๕ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า ควรส่งเสริมโดยการที่จัดเวทีประชาคมเมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นกับกลุ่มบุคคล  หรือหากเกิดบุคคลใดบุคคลหนึ่งควรจะเรียกมาคุยแล้วหาแนวทางร่วมกันเพ่ือให้
ปัญหายุติโดยจะเน้นให้มีการประนีประนอมกันก่อน หากประนีประนอมไม่ได้ก็จะด าเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย๒๔๖ การยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างคนในท้องถิ่นด้วยกัน เน้นการพูดคุย
ส่งเสริมคนดีมีความรู้และสามารถเดินทางเข้าสู่การเมือง๒๔๗ กลไกทางการเมืองในท้องถิ่นต้องเป็น
แบบอย่าง๒๔๘ ส่งเสริมให้รู้จักรับฟังผู้อ่ืน  ยอมรับความเห็นต่าง เคารพกติกา ไม่ก้าวร้าวและไม่ยึดมั่น 
ถือมั่น ตัวเองเป็นใหญ่๒๔๙ และยงัมีบางท่านกล่าวว่า ควรจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กัน ของคนใน
ชุมชนเป็นประจ า ให้มีความเป็นพลเมืองทีด่ี  มีความรับผิดชอบ มีความรู้ทักษะคุณธรรมและค่านิยมที่
เหมาะสม๒๕๐ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
ประนีประนอมให้ความร่วมมือ โดยผู้วิจัย สามารถอธิบายสรุปได้ว่า การมีลักษณะบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยด้านการประนีประนอมพบว่าประชาชนมีลักษณะที่มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดใน
ใจด าเนินการใดๆ และค านึงถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  รู้จักยึดถือประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นส าคัญ รู้ผ่อนหนักเบา ไม่มุ่งเอาชนะคนอื่นเพ่ือประโยชน์เพียงเล็กน้อง หรือประโยชน์
ของตนเอง เมื่อมีปัญหาให้ใช้เหตุผลในการไกล่เกลี่ย  ประนีประนอมกับทุกฝ่าย รับฟังเหตุผลที่ถูกต้อง  
มีแก้ไขปัญหา ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขหรือตัดสินปัญหา ยอมรับความคิดความเห็นของผู้อ่ืน  
และอะลุ้มอะล่วยกับทรรศนะของคนอ่ืน การประนีประนอมจึงจะเกิดข้ึนได้ในชุมชนนั้น ๆ 

มีแนวคิดเพ่ิมเติมว่า เมื่อการเมืองมีการแบ่งแยกเป็นฝ่ายๆ เพราะความคิดที่ไม่ตรงกัน   
จึงควรหาบุคคลที่มีความเป็นกลางเพ่ือเป็นแบบอย่างของประชาชนในชุมชน ให้ประชาชนใช้เหตุผล
และให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการไกล่เกลี่ยประนีประนอม พูดคุยในโอกาสต่างๆ ให้ทุกคนได้ตระหนักว่าไม่
มีใครได้ท้ังหมดหรือเสียทั้งหมด  สังคมส่วนรวมส าคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน นอกจากบทบาทของผู้น า

                                                           
๒๔๔สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๕สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๖สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๗สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๘สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๔๙สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๐สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๒๙ 
 

ท้องถิ่นแล้ว  ควรต้องส่งเสริมบทบาทของ อกช. (อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน) ให้เป็นคน
กลางในการประนีประนอม  กรณีเกิดความขัดแย้ง ควรจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กัน ของคนใน
ชุมชนเป็นประจ า  ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี  มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ทักษะคุณธรรมและค่านิยม
ที่เหมาะสม หรือส่งเสริมโดยการที่จัดเวทีประชาคมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับกลุ่มบุคคล หากเกิดบุคคลใด
บุคคลหนึ่ งควรจะเรียกมาคุยแล้วหาแนวทางร่วมกันเ พ่ือให้ปัญหายุติ โดยจะเน้นให้มีการ
ประนีประนอมกัน การยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างคนในท้องถิ่นด้วยกัน ส่งเสริมให้รู้จักรับฟังผู้อ่ืน  
ยอมรับความเห็นต่าง  เคารพกติกา  ไม่ก้าวร้าวไม่ยึดมั่น  และถือมั่นตัวเองเป็นใหญ่ เป็นต้น 

๒) การมีน้้าใจ 
การมีน้ าใจ มีการกล่าวว่า ควรเป็นกระบวนการที่ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวไป รู้จักให้

อภัย และต้องยอมรับว่าตนเองผิดพลาดกันได้ การให้โอกาสกันจึงเป็นสิ่งที่ควรกระท ายิ่ง๒๕๑  
บางท่านกล่าวว่า ควรยึดหลักการความเสียสละ การแสดงออกโดยมุ่งหวังประโยชน์สุขของเพ่ือน
มนุษย์ การไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง เอาใจเขามาใส่ใจเรา๒๕๒ เป็นคน
หนักแน่น ไม่หูเบา มีจิตใจดี  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย๒๕๓ มีความเคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน๒๕๔

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน๒๕๕ มีความเอ้ือเฟ้ือ๒๕๖ นอกจากนั้นบางท่านยังกล่าวว่า ประชาชน
ต้องมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน โดยท้องถิ่นเป็นแกนกลางในการท ากิจกรรมทางการเมือง เพ่ือให้รู้จักการ
ยอมรับและการช่วยเหลือบุคคลอ่ืน๒๕๗ โดนที่ตัวเราต้องเป็นฝ่ายให้ก่อนจึงจะได้รับความมีน้ าใจจาก
ฝ่ายจึงสามารถขจัดความขัดแย้งและมีเหตุผลต่อกัน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ สามารถแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้๒๕๘ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมขององค์กร จัดกิจกรรมการมอบน้ าใจ  ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ระดมทรัพยากรจากคนในท้องถิ่น 

                                                           
๒๕๑สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ ์พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๒สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ , ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๓สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๔สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๕สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๖สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง ,  

๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๗สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕๘สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๐ 
 

เพ่ือให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน๒๕๙ เชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมอบน้ าใจช่วยเหลือผู้ยากไร้
ระดมทรัพยากรจากคนในท้องถิ่นช่วยเหลือซึ่งกันและกัน๒๖๐ ส่งเสริมกีฬาในชุมชน๒๖๑ ฝึกความมีจิต
อาสาให้มาก ปลุกส านึกรักบ้านเกิด๒๖๒ ส่งเสริมให้มีการบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการมีน้ าใจและยินดีให้บริการและในทุกครั้งที่ทางเจ้าหน้าที่พบปะพูดคุยกับประชาชนก็จะลง
แบบเป็นมิตรฉันท์พ่ีน้องกัน๒๖๓ บางท่านกล่าวว่า พ้ืนฐานของสังคมไทย การมีน้ าใจต้องไม่ท าให้งาน
ผู้อื่นได้รับผลกระทบ เดือดร้อน๒๖๔ มีการสอนให้รู้จักการให้อภัยในผู้ที่มีทัศนคติที่แตกต่าง๒๖๕ ให้การ
เรียนรู้ตั้งแต่วันเด็ก๒๖๖ นอกจากนั้นบางท่านกล่าวว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้กับ
นักเรียน เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย๒๖๗ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการมี
น้ าใจ โดยผู้วิจัย สามารถอธิบายสรุปได้ว่า การมีลักษณะบุคลิกภาพประชาธิปไตยด้านการมีน้ าใจ
พบว่ามีลักษณะไม่ท าให้งานผู้อ่ืนได้รับผลกระทบ เดือดร้อน มีความเคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักการให้อภัยในผู้ที่มีทัศนคติที่แตกต่าง ยอมรับว่า แต่ละคน
ผิดพลาดกันได้ ยึดหลักการความเสียสละ การแสดงออกโดยมุ่งหวังประโยชน์สุขของเพ่ือนมนุษย์  
การไม่เบียดเบียนบุคคลอ่ืนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นคนหนักแน่น  
ไม่หูเบา มีจิตใจดี  รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย ให้โอกาสกัน มีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน รู้จักการยอมรับและการ
ช่วยเหลือบุคคลอ่ืน รู้ว่าเราต้องเป็นฝ่ายให้ก่อนจึงจะได้รับความมีน้ าใจจากอีกฝ่าย จึงขจัดความ
ขัดแย้งและมีเหตุผลต่อกัน  จึงสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้  สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองได้  และมีแนวคิดเพ่ิมเติมว่าควรส่งเสริมให้คนมีน้ าใจ ให้การเรียนรู้ตั้ งแต่วันเด็ก 
เป็นกระบวนการที่ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวไป จัดกิจกรรมการเรียนรู้ น้ าใจประชาธิปไตยให้กับ
นักเรียน เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมขององค์กร โดยท้องถิ่นเป็นแกนกลางในการท ากิจกรรมทางการ

                                                           
๒๕๙สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๐สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๑สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๒สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๓สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๔สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๕สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๖สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๗สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๑ 
 

เมือง จัดกิจกรรมการมอบน้ าใจ ระดมทรัพยากรจากคนในท้องถิ่น เพ่ือให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมอบน้ าใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ระดมทรัพยากรจากคนในท้องถิ่น
ช่วยเหลือกันและกัน ส่งเสริมกีฬาในชุมชน ฝึกความมีจิตอาสาให้มาก ปลุกส านึกรักบ้านเกิด แสดงให้
เห็นถึงการมีน้ าใจและยินดีให้บริการและในทุกครั้งที่ทางเจ้าหน้าที่พบปะพูดคุยกับประชาชนก็จะลง
แบบเป็นฉันท์มิตรพ่ีน้องกัน มีการบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ   
 

๓) การมีเหตุผล 
การมีเหตุผล มีการกล่าวว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือ

ความขัดแย้ง ต้องแก้ไขด้วยหลักการมีเหตุมีผลและถูกต้องตามกฎหมายนั้นๆ สามารถเข้าใจเข้าถึง
เรื่องของการเมืองได้เป็นอย่างดี๒๖๘ บางท่านกล่าวว่า ประชาชนควรใช้หลักเหตุผลเป็นหลักในการหา
ข้อสรุปเพ่ืออยู่ร่วมกัน๒๖๙ ต้องแสดงออกอย่างมีเหตุผล รู้จักรับฟัง และแสวงหาข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ๒๗๐ การพูดจาด้วยหลักการ เหตุผล มีหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นเรื่องจริง
และถูกต้อง๒๗๑ นอกจากนั้นบางท่านกล่าว่า การตัดสินใจจะท าอะไรนั้นต้องยึดหลักเหตุผลมากกว่าที่
จะใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ส่วนตัว ยอมรับในความเห็นของคนส่วนใหญ่  และพร้อมที่จะให้ความ
สนับสนุนร่วมมือ๒๗๒ เพราะการใช้หลักเหตุผลเป็นหลักส าคัญในการหาข้อสรุปในการอยู่ร่วมกับบุคคล
อ่ืน๒๗๓ บางท่านยังกล่าวอีกว่า เชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล ยอมรับ ปฏิบัติตามถ้าจ านนต่อเหตุผล
ของผู้ที่มีความคิดไม่เหมือนกัน ไม่เคร่งครัดเรื่องระบบอาวุโส๒๗๔ และบางท่านกล่าวว่า คนจะยอมรับ
การมเีหตุผล การตัดสินใจกย็่อมง่ายและตรงตามประเด็นปัญหา๒๗๕ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า ในการมีเหตุผลควรส่งเสริมโดยการ เมื่อประชาชน
เสนอความคิดเห็นอะไรจะต้องชี้แจงและอธิบายได้ว่ามีเหตุผลอะไรที่เสนอความเห็นอย่างนั้นเพ่ือจะได้ 
 

                                                           
๒๖๘สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๙สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๐สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๑สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๒สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๓สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๔สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๕สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๒ 
 

เข้าใจร่วมกัน๒๗๖ ควรน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง มีที่มาที่ไป  มีหลักฐานที่ชัดเจน๒๗๗ ส่งเสริมให้บุคคลใน
ท้องถิ่น  รู้จักค าว่าประชาธิปไตยต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างไร  ดังเช่น  มีความรู้ความสามารถ
แต่ไม่ควรขาดความเป็นคนดีมีศีลธรรม๒๗๘ บางท่านกล่าวว่า นอกจากต้องเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว
แล้ว  ระดับสถาบันการศึกษาและสังคมภายนอก  ก็ต้องให้การเรียนรู้กับเยาวชน  ชี้ให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างเหตุผลกับอารมณ์อย่างชัดเจน๒๗๙ กล่าวคือควรเริ่มจากกระบวนการคิดในโรงเรียน 
การมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ทราบรากเหง้าและประชาธิปไตย
ของชุมชน๒๘๐ บางท่านกล่าวว่า การให้การเรียนรู้แก่วัยเด็ก  และโรงเรียนจะเป็นส่วนส าคัญ๒๘๑  
และบางท่านยังกล่าวว่า ควรสอนให้รู้จักการฝึกฝน เรียนรู้ การรู้จักการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์
ข้อมูลในการตัดสินใจด้านต่างๆ โดยใช้ข้อเท็จจริงถูกต้อง คือ การฝึกการใช้เหตุผล๒๘๒ ฝึกการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน การมีมุมมองความคิดในหลายมิติในเรื่องเดียวกัน๒๘๓ ยึดหลักเหตุผลในทาง
สร้างสรรค์๒๘๔ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการมี
เหตุผล โดยผู้วิจัย สามารถอธิบายสรุปได้ว่า การมีลักษณะบุคลิกภาพประชาธิปไตยด้านการมีเหตุผล
พบว่า ประชาชนมีลักษณะใช้หลักเหตุผลเป็นหลักในการหาข้อสรุปเพ่ืออยู่ร่วมกัน แสดงออกอย่างมี
เหตุผล รู้จักรับฟัง และแสวงหาข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ พูดจาด้วยหลักการ 
เหตุผล มีหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นเรื่องจริงและถูกต้อง การตัดสินใจจะท าอะไรนั้นยึดหลักเหตุผลมากกว่า
ที่จะใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ส่วนตัว ยอมรับในความเห็นของคนส่วนใหญ่ พร้อมที่จะให้ความ
สนับสนุนร่วมมือ และมีแนวคิดเพ่ิมเติมว่าควรน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง  มีที่มาที่ไป มีหลักฐานที่ชัดเจน
ส่งเสริมให้บุคคลในท้องถิ่น  รู้จักค าว่าประชาธิปไตยต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างไรบ้าง  มีความรู้
ความสามารถแต่ไม่ควรขาดความเป็นคนดีมีศีลธรรม ต้องให้การเรียนรู้กับเยาวชน  ชี้ให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างเหตุผลกับอารมณ์อย่างชัดเจน ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวแล้วต่อไปก็ระดับ
                                                           

๒๗๖สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๗สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๘สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๙สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๐สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๑สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๒สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๓สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๔สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง,  

๗ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๓ 
 

สถาบันการศึกษาและสังคมภายนอก  ที่ส าคัญจากกระบวนการคิดในโรงเรียน การให้การเรียนรู้แก่วัย
เด็ก โรงเรียนจะเป็นส่วนส าคัญสอนให้รู้ จักการฝึกฝน เรียนรู้  การรู้ จักการเปรียบเทียบ   
การวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจด้านต่างๆ โดยใช้ข้อเท็จจริงถูกต้อง คือ การฝึกการใช้เหตุผลฝึก
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การมีมุมมองความคิดในหลายมิติในเรื่องเดียวกันยึดหลักเหตุผล
ในทางสร้างสรรค์ นั่นเอง 
 

๔) การมีความยุติธรรม 
การมีความยุติธรรม มีการกล่าวว่า เป็นหลักการที่ผสมผสานกันระหว่างหลักเหตุผลและ

หลักประนีประนอม  ปัญหาหลายปัญหาเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรม๒๘๕  
บางท่านกล่าวว่า ควรยึดถือคุณธรรม ความถูกต้องในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนาและหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด๒๘๖ ปฏิบัติต่อกันอย่างสม่ าเสมอโดยเสมอภาคกัน๒๘๗  
และบางท่านยังกล่าวว่า ควรเคารพหลักความเสมอภาค  เห็นควรเท่าเทียมกัน๒๘๘ ค านึงกฎเกณฑ์และ
กติกาของประเทศ  ปฏิบัติต่อกันอย่างสม่ าเสมอภาคเท่าเทียมกัน๒๘๙ ยึดถือกฎหมายหรือระเบียบตาม
กติกาของบ้านเมือง ด้วยการให้ยอมรับความเสมอภาคของทุกคน๒๙๐ และบางท่านยังกล่าวอีกว่า  
ควรให้ อกช.(อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน) ในชุมชนมาช่วยด าเนินการในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์๒๙๑ ฝึกความไม่เห็นแก่ตัว๒๙๒ นอกจากนั้นบางท่านกล่าวว่า การให้ความรู้   
การมีการศึกษา การบ่มเพาะกระบวนการคิดในเชิงข้อเท็จจริง การมีคุณธรรมประจ าใจ การมีศีลธรรม 
เป็นการขัดเกลาจิตใจ ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติต่อสังคมและผู้นั้นด้วยความยุติธรรม๒๙๓ โดยให้การ
เรียนรู้แก่วัยเด็ก และโรงเรียนจะเป็นส่วนส าคัญ๒๙๔ 

                                                           
๒๘๕สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๖สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ ์กิตฺติปญฺโญ,ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๗สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๘สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘๙สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙๐สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙๑สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙๒สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙๓สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙๔สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๔ 
 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า ความยุติธรรมต้องไม่มีสองมาตรฐาน ต้องให้เป็นที่
ยอมรับ  มีมาตรฐานเดียว  ความขัดแย้งจึงไม่เกิด  ไม่ว่าชนชั้นสูงหรือชนชั้นล่าง ความยุติธรรมจะ
สร้างบรรทัดฐานให้กับชุมชนและพ่ีน้องประชาชนได้เกิดความสงบสุขได้๒๙๕ บางท่านกล่าวว่า ควรให้
ความเป็นธรรม  เป็นกลาง  เข้าถึงบุคคล  และเคารพสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน๒๙๖ ให้ความเป็น
ธรรมกับบุคคลที่พบ  ผู้ร่วมงานทุกคนโดยเสมอภาค แก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรม๒๙๗ ให้ทุกคนมี
ความเท่าเทียมกัน  แสดงออกโดยปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ให้ความส าคัญกับทุกคนในหน่วยงาน  
ในการทีจ่ะรับฟังความคิดเห็นของแต่ละคน ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก มีความเป็นกลางในการตัดสิน
ปัญหาต่างๆ๒๙๘ แต่บางท่านยังกล่าวว่า ทุกคนชอบและโหยหาตลอดเพ่ือตนเอง แต่ต้องเพ่ือคนอ่ืนด้วย 
ต้องมีความยุติธรรมซึ่งกันและกันและเท่าเทียมกัน๒๙๙ และบางท่านยังกล่าวอีกว่า ในเรื่องการมีความ
ยุติธรรม อย่างเช่น เมื่อเกิดกรณีร้องเรียนทางเทศบาลนาตาล่วงจะด าเนินการโดยลงส ารวจพ้ืนที่
ก่อนที่จะด าเนินการตัดสินปัญหา เมื่อลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยและหา
แนวทางยุติปัญหาร่วมกัน โดยจะต้องรับฟังปัญหาทั้งสองฝ่ายก่อน๓๐๐ ให้ความยุติธรรมทุกฝ่าย๓๐๑ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการมี
ความยุติธรรม โดยผู้วิจัย สามารถอธิบายสรุปได้ว่า การมีลักษณะบุคลิกภาพประชาธิปไตยด้านการมี
ความยุติธรรมพบว่าประชาชนมีลักษณะที่ยึดถือคุณธรรม ความถูกต้องในการพิจารณาเรื่องต่างๆ 
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาและหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อกันอย่างสม่ าเสมอโดยควร
เคารพหลักความเสมอภาค  เท่าเทียมกัน ค านึงกฎเกณฑ์และกติกาของประเทศ กระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์  มีการฝึกความไม่เห็นแก่ตวั การให้ความรู้ การมีการศึกษา มีการบ่มเพาะกระบวนการ
คิดในเชิงข้อเท็จจริง  มีคุณธรรมประจ าใจ  มีศีลธรรม  มีการขัดเกลาจิตใจ  ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติต่อ
สังคมและผู้นั้นด้วยความยุติธรรม และมีแนวคิดเพ่ิมเติมว่า โรงเรียนจะเป็นส่วนส าคัญ ให้การเรียนรู้
แก่วัยเด็ก และอกช.(อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน) ต้องเข้ามามีบทบาทในด้านยุติธรรม  
ต้องไม่มีสองมาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับ  มีมาตรฐานเดียว  ความขัดแย้งจึงไม่เกิด ไม่ว่าชนชั้นสูงหรือชน
ชั้นล่าง ความยุติธรรมจะสร้างบรรทัดฐานให้กับชุมชนและพ่ีน้องประชาชนได้เกิดความสงบสุขได้  

                                                           
๒๙๕สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙๖สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙๗สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙๘สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๙๙สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐๐สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐๑สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง ,  

๗ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๕ 
 

ให้ความเป็นธรรม เป็นกลาง เข้าถึงบุคคล และเคารพสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน ให้ความเป็น
ธรรมกับบุคคลที่พบ แก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของแต่ละคน ไม่มีการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก  มีความเป็นกลางในการตัดสินปัญหาต่างๆ ต้องมีความยุติธรรมซึ่งกันและกันและเท่า
เทียมกันมาพูดคุยและหาแนวทางยุติปัญหาร่วมกัน โดยจะต้องรับฟังปัญหาทั้งสองฝ่ายก่อน ให้ความ
ยุติธรรมทุกฝ่าย ซึ่งเป็นหลักการที่ผสมผสานกันระหว่างหลักเหตุผลและหลักประนีประนอม ปัญหา
หลายปัญหาเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรม 

๕) การมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
การมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการกล่าวว่า ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม 

และสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมได้๓๐๒ ในขณะที่บางท่านกล่าวว่า คนส่วนมาก
เป็นผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  มักจะขาดข้อมูลข่าวสาร  ขาดความรู้ ความเข้าใจจึงไม่มั่นใจว่าสิ่ง
ที่เขาจะกระท า จะพูด จะกล่าว ถูกหรือผิด ออกมาดีหรือแย่๓๐๓ บางท่านกล่าวว่า ความมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง  ต้องรู้ลึกถึงข้อมูลที่มีอยู่ต้องถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมือง  รวมถึงการด าเนินนโยบายทางการเมืองของรัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุด๓๐๔ แต่บางท่านกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ อันตรายมากเหมือนดาบสองคม  ถ้าใช้ไปในทางที่ไม่ถูก
โดยเฉพาะเพ่ือตนเอง  ความเชื่อมั่นในตนเองต้องมีอีกค าคือส่วนรวมและเสียสละเพ่ือสังคม
ประเทศชาติ๓๐๕ สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้๓๐๖ ร่วมท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนและสังคม๓๐๗  
ในการฟังเหตุผลที่ดี  อาจแก้ไขความเชื่อม่ันได้๓๐๘ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า ควรส่งเสริมโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ และทางเทศบาลก็รับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว  น ามาพิจารณาแก้ไขปัญหา๓๐๙ บางท่านกล่าวว่า การศึกษาและประสบการณ์ส่งเสริม
ให้คนมคีวามมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง การส่งเสริมให้มีการศึกษาให้ช านาญในเรื่องนั้นๆ ท าให้บุคคล

                                                           
๓๐๒สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ ์กิตฺติปญฺโญ,ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐๓สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐๔สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐๕สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐๖สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐๗สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐๘สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง ,  

๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐๙สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๖ 
 

มีบุคลิกภาพเป็นคนมั่นใจได้๓๑๐ นอกจากนั้นบางท่านกล่าวว่า ควรเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
ของแต่ละบุคคล  ให้มีการกล้าคิดกล้าแสดงออก  เพ่ือฝึกฝนให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง๓๑๑ ยึดมั่น
และเชื่อม่ันในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม๓๑๒ กล้ายืนยัน  เชื่อมั่นในความเห็นตนเองในเรื่องที่ถูกต้อง๓๑๓ 
โดยการฝึกการพูด  การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและที่สาธารณะ๓๑๔ และบางท่านกล่าวว่า  
ควรจัดกิจกรรมร่วมรัฐ  เอกชน  ประชาชน บ้าน วัด โรงเรียน ให้มีความผูกพันกันและความเชื่อมั่นจะ
เกิดขึ้น๓๑๕ ควรให้การเรียนรู้แก่วัยเด็ก  โดยโรงเรียนจะเป็นส่วนส าคัญ๓๑๖ ควรมีกิจกรรมฝึกให้เป็น
ผู้น า  เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจในการท างานในโอกาสต่อไป  โดยเน้นความเป็นภาวะผู้น าว่าควรเป็น
อย่างไร๓๑๗ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง โดยผู้วิจัย สามารถอธิบายสรุปได้ว่า การมีลักษณะบุคลิกภาพประชาธิปไตย
ด้านการมีความเชื่อมั่นในตนเองพบว่าประชาชนมีลักษณะที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม
และสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมได้ ฟังเหตุผลที่ดี ร่วมท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน
และสังคมได้ มีความเชื่อมั่นในตนเองรู้ลึกถึงข้อมูลที่มีอยู่ต้องถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมือง  รวมถึงการด าเนินนโยบายทางการเมืองของรัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีแนวคิดเพ่ิมเติมว่าควรให้การเรียนรู้แก่วัยเด็ก  โรงเรียนจะเป็นส่วนส าคัญ ควรมี
กิจกรรมฝึกให้เป็นผู้น า เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจในการท างานในโอกาสต่อไป  การศึกษาและ
ประสบการณ์จะส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง ควรจัดกิจกรรมร่วมรัฐ เอกชน 
ประชาชน บ้าน วัด โรงเรียน ให้มีความผูกพันกันหรือส่งเสริมโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีการศึกษาให้ช านาญใน
เรื่องนั้นๆ ท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพเป็นคนมั่นใจได้ ให้มีการกล้าคิดกล้าแสดงออก เพ่ือฝึกฝนให้เกิด
ความเชื่อมั่นในตนเองยึดมั่นและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมกล้ายืนยัน เชื่อมั่นในความเห็น
ตนเองในเรื่องที่ถูกต้องฝึกการพูด การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและที่สาธารณะ 

                                                           
๓๑๐สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑๑สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑๒สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑๓สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑๔สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑๕สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑๖สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑๗สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๗ 
 

ผู้วิจัยจึงท าตารางที่ ๔.๔ แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านต่างๆ เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็นดังนี้ 
 

ตารางท่ี  ๔.๔ แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับความเป็น 
          พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ข้อ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑ การประนีประนอมให้ความร่วมมือ ๑๗ ๒,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
๒ การมีน้ าใจ ๑๗ ๒,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
๓ การมีเหตุผล ๑๗ ๒,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
๔ การมีความยุติธรรม ๑๗ ๒,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
๕ การความเชื่อมั่นในตนเอง ๑๖ ๒,๓,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

 
วิเคราะห์ประเด็นที่ ๕ : ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

ด้านการยึดม่ันในหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗  ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้สอดคล้อง
ส้าหรับการด้าเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย 

การด าเนินชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นลักษณะของพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย คือ ควรมีธรรมในตนเองเพ่ือเป็นผู้ที่มี
ธรรมเป็นเครื่องชี้น าในการด าเนินชีวิตนั่นเอง หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
เป็นธรรมที่ท าให้คนเป็นคนสมบูรณ์แบบ ที่มีการกล่าวถึงคุณสมบัติส าหรับสัปปุริสชนหรือคนดี หรือ 
ธรรมของผู้ดีที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมบุคคลที่เป็นคนดี มีจริยธรรม มีคุณธรรม ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี ที่ควร
น ามาปฏิบัติ ถือเป็นหลักการที่มีความส าคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตย ผู้วิจัยเห็นว่า หลักสัปปุริส
ธรรม ๗ เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องเสริมสร้างคุณสมบัติของบุคคลให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตย สอดคล้องกับแนวคิดวิถีชีวิตประชาธิปไตย ซึ่งผู้วิจัย ได้น ามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์
ครั้งนี้เพ่ือความสมบูรณ์ ดังนี้ 

 
 



๑๓๘ 
 

๑) การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ 
การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ มีการกล่าวว่า คือการท าหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ตามที่

ได้รับมอบหมาย เรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะงานในหน้าที่ของตนเอง๓๑๘ เข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆ ทุกคนรู้จัก
สิทธิ หน้าที่ของตน๓๑๙ บางท่านกล่าวว่า ประชาชนควรถือค าสั่งสอนของศาสนามาเป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  พุทธศาสนาสอนให้คนรู้จักเหตุ  ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งผล  การที่จะได้รับผล
อะไรย่อมมีเหตุมาจากอันนั้น๓๒๐ และบางท่านกล่าวว่า ควรมีการปฏิบัติในสิ่งที่ควรท าหรือต้องท าตาม
สถานภาพของตนเอง๓๒๑ ปฏิบัติในสิ่งที่ควรท า ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ประเพณี ตามสถานภาพ
ของตนเอง๓๒๒ ถือเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะสร้างจิตส านึกในตัวเองก่อน๓๒๓ มีความส านึกในหน้าที่  
ที่รับผิดชอบ๓๒๔ นอกจากนั้นบางท่านกล่าวว่า การเป็นผู้รู้จักเหตุ  รู้จักหน้าที่  หากประชาชนเข้าใจ
และตระหนักในหน้าที่ของตนเองว่าตนเองมีหน้าที่อย่างไรแล้ว ย่อมจะท าให้คนๆ นั้นมีประสิทธิภาพ
จะท าอะไรก็รู้ว่าตัวเองมีขอบเขตแค่ไหน๓๒๕ การรู้จักเหตุ ต้องรู้ว่าเหตุเช่นที่ท าแล้วถือว่าถูกต้อง  
เป็นสุขและเป็นหน้าที่ควรท าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข๓๒๖ รู้จักเหตุผลในการอยู่
ร่วมกันในสังคมและรู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพ่ือให้สังคมมีความสุข๓๒๗ เป็นพ้ืนฐานหลักในสังคม   
ถ้าทุกคนรู้หน้าที่รับผิดชอบกับสังคมตามหลักพระพุทธศาสนาและจะเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนและ
ถาวรตลอดไป๓๒๘ หน้าที่พ้ืนฐานในการปฏิบัติหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาคือประชาชนต้อง
พยายามรักษาศีล ๕ ให้ได้มากที่สุด๓๒๙ บางท่านยังกล่าวอีกว่า ทั้งหมดนี้เป็นหลักธรรมตาม
พระพุทธศาสนาที่มีการสั่งสอนกันในโรงเรียน แต่ต้องมีตัวอย่างการปฏิบัติหรือการน าไปใช้ใน

                                                           
๓๑๘สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑๙สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๐สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๑สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๒สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๓สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๔สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง ,  

๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๕สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๖สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๗สัมภาษณ์นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๘สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒๙สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๙ 
 

ชีวิตประจ าวันให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลดีอย่างไร การประชาสัมพันธ์เชิดชูบุคคลที่
ดีเด่นในด้านต่างๆ ควรชี้ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามหลักค าสอนนี้อย่างไร ควบคู่ไปกับ
ผลงานด้วย๓๓๐ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มตามก าลังความสามารถ๓๓๑ และบางท่านกล่าว
ว่า ควรรู้จักล าดับความคิดไตร่ตรองปัญหา รู้หน้าที่ของตนเอง เช่น หน้าที่ต่อครอบครัว หน้าที่การงาน 
หน้าที่ต่อสังคม๓๓๒ วิเคราะห์ที่มาที่ไป วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง  หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตน๓๓๓ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
เป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ โดยผู้วิจัย สามารถอธิบายสรุปได้ว่า การยึดมั่นในหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ 
ด้าน การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ พบว่า ประชาชนมีลักษณะที่ท าหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ตามที่
ได้รับมอบหมาย เรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะงานในหน้าที่ของตนเอง เข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆ รู้จักสิทธิ หน้าที่
ของตน ยึดถือค าสั่งสอนของศาสนามาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่ง
ผล และมีแนวคิดเพ่ิมเติมว่า การที่จะได้รับผลอะไรย่อมมีเหตุมาจากการอันนั้น ปฏิบัติในสิ่งที่ควรท า  
ถูกต้องตามท านองคลองธรรม  ประเพณี  ตามสถานภาพของตนเอง ส านึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
การเป็นผู้รู้จัดเหตุ  รู้จักหน้าที่  หากเข้าใจและตระหนักในหน้าที่ของตนเองแล้ว  จะท าให้คนๆ นั้นมี
ประสิทธิภาพจะท าอะไรก็รู้ว่าตัวเองมีขอบเขตแค่ไหน ต้องรู้ ว่าเหตุที่ท าแล้วถือว่าถูกต้อง หน้าที่
พ้ืนฐานในการปฏิบัติหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาคือต้องพยายามรักษาศีล ๕ ควรมีการสั่งสอน
กันในโรงเรียน แต่ต้องมีตัวอย่างการปฏิบัติ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า เมื่อ
ปฏิบัติแล้วเกิดผลดีอย่างไร การประชาสัมพันธ์เชิดชูบุคคลที่ดีเด่นในด้านต่างๆ ชี้ให้เห็นว่าบุคคล
เหล่านั้นได้ปฏิบัติตามหลักค าสอนนี้อย่างไร ควบคู่ไปกับผลงานด้วยรู้จักล าดับความคิดไตร่ตรอง
ปัญหารู้หน้าที่ของตนเอง เช่น หน้าที่ต่อครอบครัว หน้าที่การงาน หน้าที่ต่อสังคม โดยปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตน 

๒) การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย 
การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย มีการกล่าวว่า คือการค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม,   

มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง๓๓๔ บางท่านกล่าวว่า ถ้าทุกคนมีเหตุผลมีเป้าหมาย

                                                           
๓๓๐สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓๑สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓๒สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓๓สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓๔สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ ์กิตฺติปญฺโญ,ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๐ 
 

ชัดเจน  งานจะส าเร็จเป็นไปตามเจตนารมณ์ได้และพัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางได้เป็นอย่างดี๓๓๕

เพราะทุกคนมีเป้าหมาย (Vision) ร่วมกัน๓๓๖ มีการก าหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเอง  และก้าวไปสู่
จุดหมายนั้น  โดยแนวทางท่ีถูกต้อง  ไม่ผิดศีลธรรม  ไม่ผิดกฎหมาย๓๓๗ นอกจากนั้นบางท่านกล่าวว่า 
ควรตั้งเป้าหมายในการด าเนินชีวิตที่เป็นจริงและเป็นไปได้  ไม่เพ้อฝัน๓๓๘ ต้องตั้งเป้าหมายการด าเนิน
ชีวิตให้ชัดเจนไปในทางที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนรอบข้าง๓๓๙ ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน  
มีความพยายามแน่วแน่  และยอมรับความเป็นจริงของผลที่เกิดขึ้น๓๔๐ รู้จักเหตุผลของการกระท าทาง
การเมืองว่ามีเป้าหมายเพื่อส่วนรวมหรือตนเอง๓๔๑ การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่เป็นไปได้ สามารถปฏิบัติ
ได้จริงไม่หลงอยู่กับความเพ้อฝันที่ได้มาจากความคิดที่ไม่สามารถเป็นไปได้ โดยเฉพาะการก าหนด
เป้าหมายที่อาจสร้างปัญหาหรือเบียดเบียนผู้อ่ืนก็ไม่สมควรยิ่ง๓๔๒ ฟังความเห็นของบุคคลอ่ืน๓๔๓ 
และบางท่านยังกล่าวอีกว่า การกระท าใดๆ ในการใช้ชีวิตย่อมก่อให้เกิดผลอันนั้น  ดังสุภาษิตที่ว่าท าดี
ได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว  ผลของการกระท าเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของประชาชนเอง  ฉะนั้นถ้าอยาก
ได้ผลดีประชาชนต้องประพฤติดี๓๔๔ บางทีคิดได้ ท าไม่ได้ แต่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ก็เป็นสิ่งจ าเป็น๓๔๕ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ใช้ศีล ๕ ในการด ารงชีวิตสังคม
ก็จะไม่วุ่นวาย๓๔๖ หากประชาชนรู้จักผล รู้จักเป้าหมายย่อมท าให้การพัฒนาต าบลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพราะประชาชนจะรู้ถึงเหตุผลและเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมทางเทศบาล
ด าเนินการทางเทศบาลเองก็จะได้รับบริหารจัดการต าบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๔๗ และบางท่านยัง
กล่าวอีกว่า ทั้งหมดนี้เป็นหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาที่มีการสั่งสอนกันในโรงเรียน แต่ต้องมี

                                                           
๓๓๕สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓๖สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓๗สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓๘สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓๙สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๐สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๑สัมภาษณ์นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๒สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๓สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง ,  

๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๔สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๕สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๖สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๗สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๑ 
 

ตัวอย่างการปฏิบัติ/การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลดีอย่างไร   
การประชาสัมพันธ์เชิดชูบุคคลที่ดีเด่นในด้านต่างๆ ควรชี้ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามหลักค า
สอนนี้อย่างไร  ควบคู่ไปกับผลงานด้วย๓๔๘ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
เป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย โดยผู้วิจัย สามารถอธิบายสรุปได้ว่า การยึดมั่นในหลักธรรมสัปปุริสธรรม 
๗ ด้านการเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย พบว่าประชาชนมีลักษณะที่มีการค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูงถ้าทุกคนมีเหตุผลมีเป้าหมายชัดเจน งานจะ
ส าเร็จเป็นไปตามเจตนารมณ์ได้และพัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางได้เป็นอย่างดีเพราะทุกคนมี
เป้าหมาย (Vision) ร่วมกันมีการก าหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเอง และก้าวไปสู่จุดหมายนั้น   
โดยแนวทางท่ีถูกต้อง  ไม่ผิดศีลธรรม  ไม่ผิดกฎหมายและมีแนวคิดเพ่ิมเติมว่า ควรตั้งเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นจริงและเป็นไปได้  ไม่เพ้อฝันต้องตั้งเป้าหมายการด าเนินชีวิตให้ชัดเจนไปในทางที่
ถูกต้อง  ไม่สร้างปัญหาหรือเบียดเบียนผู้อ่ืน ฟังความเห็นของบุคคลอ่ืน เป็นประโยชน์แก่ตนเองและ
คนรอบข้างตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน มีความพยายามแน่วแน่ และยอมรับความเป็นจริงของผลที่
เกิดขึ้นหากประชาชนรู้จักผล รู้จักเป้าหมายย่อมท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพราะประชาชนจะรู้ถึงเหตุผลและเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรม การด าเนินการท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพควรมีการสั่งสอนกันในโรงเรียนมีตัวอย่างการปฏิบัติ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เห็น
อย่างเด่นชัดว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลดีอย่างไร  มีการประชาสัมพันธ์เชิดชูบุคคลที่ดีเด่นในด้านต่างๆ 
ควรชี้ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามหลักค าสอนนี้อย่างไร  ควบคู่ไปกับผลงานด้วย 

๓) การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร 
การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร มีการกล่าวว่า เป็นการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใฝ่รู้ ใฝ่คิดอยู่เสมอ๓๔๙ ยอมรับสภาพความเป็นจริงของ
ตนเอง๓๕๐ ทุกคนรู้จักตนเอง ตนเป็นใคร เกิดมาแล้วท าอะไรได้บ้าง ตายแล้วไปใหน๓๕๑ พึงระลึกถึง
ตัวตนของตนเองว่าตนเองเป็นใคร  มีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสังคม อาทิบทบาทความเป็นแม่หรือ  
การเป็นข้าราชการ๓๕๒ บางท่านกล่าวว่า การประเมินการรู้จักตนเป็นเรื่องส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ใน

                                                           
๓๔๘สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๔๙สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๐สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๑สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๒สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๒ 
 

สังคม  ประชาชนต้องรู้จักตน  เข้าใจตน  และระงับตนให้ได้  เพ่ือให้เกิดผลกรรมที่ดี๓๕๓ รู้สถานะของ
ตนเองเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสังคม๓๕๔ ควรฝึกเจริญสติอยู่เป็นเนืองนิจจะช่วยให้เข้าใจตนเอง๓๕๕ 
นอกจากนั้นบางท่านกล่าวว่า ต้องส ารวจความคิด  ค าพูด  การกระท าของตนเองอยู่เสมอว่าให้ด ารง
อยู่ในทางที่ถูกที่ควร ปรับปรุงพัฒนาความคิดตนเองอยู่เป็นนิสัย๓๕๖ การพิจารณาเข้าใจตนเอง   
การเข้าใจความรู้สึกของตนเอง ยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น๓๕๗ การเป็นคนรู้จักตนเอง   
หากประชาชนทุกคนว่าตัวเองเป็นใครก็จะท าให้รู้บทบาทหน้าที่ว่าเป็นอย่างไร  เมื่อท าอะไรก็สามารถ
ท าได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ๓๕๘ การมีสติและสมาธิ ยึดหลักเหตุผล จะเห็นตัวตนที่แท้จริง
ของตนเองว่าเป็นใคร๓๕๙ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า ควรอบรมให้เข้าใจในการปฏิบัติตน๓๖๐ การมีสติบวก
กับสัมปชัญญะ  ต้องคู่กัน ท าให้ตนท าอะไรก็ได้  ไม่เบียดเบียนคนอื่น  ท าร้ายคนอ่ืน  ไม่เอาเปรียบคน
อ่ืนอีกด้วย๓๖๑ มีเป้าหมายในการด ารงประชาธิปไตยด้วยการรู้จักว่าท าหน้าที่แล้วเกิดมีความสุขก็ควร
คิดหากท าแล้วมีความทุกข์ก็ควรคิดหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายของประชาธิปไตย๓๖๒ 
และบางท่านกล่าวอีกว่า ทั้งหมดนี้เป็นหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาที่มีการสั่งสอนกันในโรงเรียน  
แต่ต้องมีตัวอย่างการปฏิบัติและมีการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเมื่อปฏิบัติแล้ว
เกิดผลดีอย่างไร  การประชาสัมพันธ์เชิดชูบุคคลที่ดีเด่นในด้านต่างๆ ควรชี้ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นได้
ปฏิบัติตามหลักค าสอนนี้อย่างไร  ควบคู่ไปกับผลงานด้วย๓๖๓ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
เป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร โดยผู้วิจัย สามารถอธิบายสรุปได้ว่า การยึดมั่นในหลักธรรมสัป
ปุริสธรรม ๗ ด้านการเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใครพบว่าประชาชนมีลักษณะที่รู้จักการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใฝ่รู้ ใฝ่คิดอยู่เสมอยอมรับสภาพ
                                                           

๓๕๓สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๔สัมภาษณ์นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๕สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๖สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๗สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๘สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕๙สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๐สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง ,  

๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๑สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๒สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๓สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๓ 
 

ความเป็นจริงของตนเองรู้จักตนเอง ตนเป็นใคร เกิดมาแล้วท าอะไรได้บ้าง  มีบทบาทหน้าที่อย่างไรใน
สังคม  อาทิ บทบาทความเป็นแม่ การเป็นข้าราชการมีการรู้จักว่าท าหน้าที่แล้วเกิดมีความสุข และมี
แนวคิดเพ่ิมเติมว่า ควรมีการประเมินการรู้จักตนว่าเป็นเรื่องส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ประชาชนต้องรู้จักตน เข้าใจตน และระงับตนให้ได้ เพ่ือให้เกิดผลกรรมที่ดีควรอบรมให้เข้าใจในการ
ปฏิบัติตน การมีสติบวกกับสัมปชัญญะ ต้องคู่กัน ท าให้ตนท าอะไรก็ได้ ไมเ่บียดเบียนคนอ่ืน ท าร้ายคน
อ่ืน ไม่เอาเปรียบคนอ่ืนอีกด้วยควรฝึกเจริญสติอยู่เป็นประจ า จะเห็นตัวตนที่แท้จริงของตนเองว่าเป็น
ใคร จะช่วยให้เข้าใจตนเองต้องส ารวจความคิด ค าพูด การกระท าของตนเองอยู่เสมอว่าให้ด ารงอยู่
ในทางที่ถูกที่ควร ปรับปรุงพัฒนาความคิดตนเองอยู่เป็นนิสัยควรคิดว่าหากท าแล้วมีความทุกข์ก็ควร
คิดหลีกเลี่ยง มีการพิจารณาเข้าใจตนเอง การเข้าใจความรู้สึกของตนเอง ยอมรับสภาพความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นการเป็นคนรู้จักตนเอง เมื่อท าอะไรก็สามารถท าได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ  
มีเป้าหมายในการด ารงประชาธิปไตย โดยเฉพาะท าให้บรรลุเป้าหมายของประชาธิปไตย ทั้งหมดนี้
เป็นหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาที่มีการสั่งสอนกันในโรงเรียน แต่ต้องมีตัวอย่างการปฏิบัติและมี
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลดีอย่างไร การประชาสัมพันธ์
เชิดชูบุคคลที่ดีเด่นในด้านต่างๆ ควรชี้ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามหลักค าสอนนี้อย่างไร 

๔) การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี 
การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี มีการกล่าวว่า เป็นการรู้จักความพอเหมาะ พอดี  

วางตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์๓๖๔ บางท่านกล่าวอีกว่า เป็นการรู้จักพอดีและพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต๓๖๕ รู้จักเพียงพอ พอใจในสิ่งที่มีอยู่พอดี  พอประมาณ๓๖๖ รู้จักเรื่องของความพอเพียง 
พอเหมาะ พอควร๓๖๗ มีความเข้าใจในการด ารงชีพอย่างพอดี  ไม่น้อยและไม่มากจนเกินไป มีความ
มัธยัสต์และอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตนบนสัมมาชีพ๓๖๘ 

นอกจากนั้น บางท่านกล่าวว่า ควรเรียนรู้และวิเคราะห์ความจ าเป็นของการใช้จ่ายการ
ช่วยเหลือ การเสียสละบนพ้ืนฐานของคุณธรรม และความสุขของตนเองและประชาชน๓๖๙ รู้
หลักธรรมการรู้จักพอ รู้ประหยัด มัธยัสถ์ พระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุให้ถือปฏิบัติมาเป็นแบบอย่าง

                                                           
๓๖๔สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๕สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๖สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จิตนุพงศ์, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๗สัมภาษณ์นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๘สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖๙สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๔ 
 

ที่ดีจนถึงปัจจุบัน  เช่น การฉันท์อาหารเพียง ๒ มื้อ เพราะต้องอยู่ด้วยการขอศาสนิกชนจึงมีแบบอย่าง
ที่ดีในการถือปฏิบัติตามหลักศาสนา๓๗๐ ในขณะที่บางท่านกล่าวว่า ใช้หลักมัชชิมาปฏิปทา (เดินสาย
กลาง) ก็สามารถเจอความสุขที่พอเพียงและยั่งยืนได้๓๗๑ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต๓๗๒ มีความพอเพียงในสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้รับ  ไม่คิดละโมบโลภมาก ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งความต้องการของตนเอง๓๗๓ ต้องประมาณตน วางตัวให้พอดี ใช้จ่าย ช่วยเหลือ เสียสละ พอดีทั้ง
การคิด  การพูดและการกระท า๓๗๔ มีบางท่านก็ได้กล่าวในข้อนี้อีกว่า ทั้งหมดนี้เป็นหลักธรรมตาม
พระพุทธศาสนาที่มีการสั่งสอนกันในโรงเรียน แต่ต้องมีตัวอย่างการปฏิบัติ ควรมีการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลดีอย่างไร  การประชาสัมพันธ์เชิดชูบุคคลที่
ดีเด่นในด้านต่างๆ ควรชี้ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามหลักค าสอนนี้อย่างไร ควบคู่ไปกับ
ผลงานด้วย๓๗๕ และบางท่านได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ควรมีภาวะความควบคุมอารมณ์ สติ สมาธิ มีความ
พอดีแล้ว ทุกคนจะพบแต่ความสุขความสงบที่แท้จริง๓๗๖ 

ในขณะเดียวกันบางท่านกล่าวว่า หากประชาชนในพ้ืนที่รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี 
และย่อมท าให้การด ารงชีวิตประจ าวันเป็นไปอย่างสงบสุข  ซึ่งในปัจจุบันทางเทศบาลพยายามที่จะ
สนับสนุน ให้ประชาชนได้น าหลักปรั ชญา เศรษฐกิจพอเ พียงมา ใช้ ในการด าร งชี วิ ต๓๗๗ 
ต้องสร้างจิตส านึกที่ดีด้วย สิ่งนี้จะมาเอง๓๗๘ ลักษณะทางสายกลาง พอเพียง พอดีมากกว่าการ
แสวงหาก าไร๓๗๙ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี โดยผู้วิจัย สามารถอธิบายสรุปได้ว่า การยึดมั่นในหลักธรรมสัปปุริส
ธรรม ๗ ด้านการรู้จักประมาณ รู้จักความพอดีพบว่า ประชาชนมีลักษณะที่รู้จักความพอเหมาะ รู้จัก
พอดีและพอเพียงในการด าเนินชีวิต รู้จักเพียงพอ พอใจในสิ่งที่มีอยู่ พอดี พอประมาณ มีความเข้าใจ
ในการด ารงชีพอย่างพอดี ไม่น้อยและไม่มากจนเกินไป มีความมัธยัสถ์และอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตน
                                                           

๓๗๐สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๑สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๒สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง ,  

๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๓สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๔สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๕สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๖สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๗สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๘สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๗๙สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๕ 
 

บนสัมมาชีพ มีการวางตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีแนวคิดเพ่ิมเติมว่า ควรเรียนรู้และ
วิเคราะห์ความจ าเป็นของการใช้จ่าย การช่วยเหลือ การเสียสละบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและความสุข
ของตนเองประชาชนรู้หลักธรรมการรู้จักพอ รู้ประหยัด มัธยัสถ์  ใช้หลักมัชชิมาปฏิปทา (เดินสาย
กลาง)  ต้องสร้างจิตส านึกที่ดีด้วย  มีความพอเพียง พอดีมากกว่าการแสวงหาก าไร ก็สามารถเจอ
ความสุขที่พอเพียงและยั่งยืนได้ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตมีความพอเพียงในสิ่งที่
มีในสิ่งที่ได้รับ  ไม่คิดละโมบโลภมาก ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนเอง 
ต้องประมาณตน วางตัวให้พอดี  ใช้จ่าย  ช่วยเหลือ  เสียสละ  พอดีทั้งการคิด การพูดและการกระท า 
ควรมีการสั่งสอนกันในโรงเรียน มีตัวอย่างการปฏิบัติ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เห็นอย่างเด่นชัด
ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลดีอย่างไร การประชาสัมพันธ์เชิดชูบุคคลที่ดีเด่นในด้านต่างๆ ควรชี้ให้เห็นว่า
บุคคลเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามหลักค าสอนนี้อย่างไร 

 

๕) การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม 
การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม มีการกล่าวว่า เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาตนเอง รู้จักแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเวลา๓๘๐ บางท่านกล่าวว่า การด ารงชีวิตของคนต้อง
เป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่ควรจะเป็นช่วยระยะเวลาใดที่จะต้องท าอะไร ทุกอย่างเกิดจากจิตส านึก
และประสบการณ์ที่ได้สะสมมา๓๘๑ บางท่านกล่าวว่า ควรรู้จักกาลว่าว่ากาลไหนควรท าอะไร ควรหรือ
ไมควรในกาลนั้นๆ๓๘๒ การรอคอยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต้องมีในสังคมประชาธิปไตย๓๘๓ มีการวางแผน  
ก าหนดวิธีการกระท าต่างๆ ที่ชัดเจน และมีสติ คิด  ไตร่ตรอง  อยู่ตลอดเวลา๓๘๔ ยึดมั่นในการตรงต่อ
เวลา๓๘๕ นอกจากนั้นบางท่านกล่าวว่า การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม คือหากประชาชนรู้ว่า ณ เวลา
นี้ควรท าอะไร หรือปฏิบัติการต่างๆ เช่น  ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ก็จะท าให้ชีวิตความ
เป็นอยู่เป็นระเบียบวินัยมากขึ้น๓๘๖ แต่บางท่านกล่าวว่า คนไทยรู้เวลาแต่ไม่ตรงเวลา แม้แต่การ
ประชุมต้องสร้างอยากมากมาย๓๘๗ 

                                                           
๓๘๐สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ ์กิตฺติปญฺโญ,ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๘๑สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๘๒สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๘๓สัมภาษณ์นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๘๔สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๘๕สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง ,  

๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๘๖สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๘๗สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๖ 
 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า ประชาธิปไตยกับพระพุทธศาสนามีความเหมาะสม
ใกล้เคียงกันในหลายมิติ การรู้และยอมรับ  การใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม  หมายถึงการรู้จักกาลเทศะ
หรือกาลเวลาที่เหมาะสม๓๘๘ บางท่านกล่าวว่า ด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท รู้จักใช้เหตุผลในการ
ด าเนินชีวิต๓๘๙ ต้องมีสติ  รู้ว่าจะต้องท าอะไร  ที่ไหน  อย่างไร  มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ๓๙๐ รอได้   
ช้าได้  ดีได้๓๙๑ มีความรู้จักกาละเทศะว่าตอนใหนควรท า  ไม่ควรท า  ไม่เบียดบังเวลาราชการในการ
ท าธุรกิจส่วนตัว๓๙๒ บางท่านยังกล่าวอีกว่า ควรฝึกสติเพ่ือควบคุมอารมณ์จะท าให้เป็นคนที่รู้จัก
กาลเทศะ (รู้ว่าเวลานั้นในสถานที่นั้นๆ ควรจะท าอะไรจึงจะเหมาะสม๓๙๓การรู้จักกาลเทศะเป็น
ให้คนเราอยู่ได้ด้วยหลักความเคารพกัน  และเวลาว่าควรท าสิ่งใดๆ ให้ถูกต้องกับสถานการณ์นั้นๆ  
ที่ เป็นอยู่๓๙๔นอกจากนั้นมีการกล่าวว่า การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสมนี้ เป็นหลักธรรมตาม
พระพุทธศาสนาที่มีการสั่งสอนกันในโรงเรียน แต่ต้องมีตัวอย่างการปฏิบัติและการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลดีอย่างไร  การประชาสัมพันธ์ เชิดชูบุคคลที่
ดีเด่นในด้านต่างๆ ควรชี้ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามหลักค าสอนนี้อย่างไร  ควบคู่ไปกับ
ผลงานด้วย๓๙๕ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม โดยผู้วิจัยสามารถอธิบายสรุปได้ว่า การยึดมั่นในหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ 
ด้านการรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสมพบว่าประชาชนมีลักษณะที่มีการรู้และยอมรับ ใช้ดุลยพินิจให้
เหมาะสม มีการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง รู้จักแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเวลา 
การด ารงชีวิตของคนเป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่ควรจะเป็นช่วงระยะเวลาใดที่จะต้องท าอะไร และมี
แนวคิดเพ่ิมเติมว่า ทุกอย่างเกิดจากจิตส านึกและประสบการณ์ที่ได้สะสมมา ควรรู้จักกาลว่าว่ากาล
ไหนควรท าอะไร  ควรหรือไม่ควรในกาลนั้นๆ มีการวางแผน ก าหนดวิธีการกระท าต่างๆ ที่ชัดเจน 
และมีสติ คิด ไตร่ตรอง อยู่ตลอดเวลา ยึดมั่นในการตรงต่อเวลารู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ให้ตรงเวลา 
ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ก็จะท าให้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นระเบียบวินัยมากข้ึน ควรด าเนินชีวิตด้วยความ

                                                           
๓๘๘สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๘๙สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙๐สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙๑สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙๒สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙๓สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙๔สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙๕สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๗ 
 

ไม่ประมาท  รู้จักใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิตต้องมี สติ รู้ว่าจะต้องท าอะไร ที่ ไหน อย่างไร 
มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอรอได้ ช้าได้ ดีได้ มีความรู้จักกาลเทศะว่าตอนไหนควรท า ไม่ควรท า ไม่เบียด
บังเวลาราชการในการท าธุรกิจส่วนตัว ฝึกสติเพ่ือควบคุมอารมณ์จะท าให้เป็นคนที่รู้จักกาลเทศะ  
รู้ว่าเวลานั้นในสถานที่นั้นๆ ควรจะท าอะไรจึงจะเหมาะสม การรู้จักกาลเทศะเป็นเหตุผลให้คนเราอยู่
ได้ด้วยหลักความเคารพกัน  และเวลาว่าควรท าสิ่งใดๆ ให้ถูกต้องกับสถานการณ์นั้นๆ ที่เป็นอยู่  

๖) การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม 
การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม มีการกล่าวว่า เป็นการเรียนรู้สภาพสังคมแวดล้อม

ปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพของสังคม ไม่สร้างปัญหาให้ชุมชนที่ตนเองอาศัย๓๙๖ บางท่านกล่าวว่า
เรียนรู้การเหมือน ความต่างของชุมชน และจัดระบบของความต้องการของประชาชน๓๙๗ นอกจากนั้น
บางท่านกล่าวว่า การรู้จักชุมชน วัฒนธรรม ความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่าง
กัน  และระเบียบของสังคมนั้นๆ จะท าให้เราอยู่ในชุมชนนั้นๆ ได้อย่างสบายใจ๓๙๘ การรู้จักและเข้าใจ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เ พ่ือน ามาปรับใช้กับแนวทางปฏิบัติธรรมเพ่ือให้ผสมกลมกลืนกันได้๓๙๙  
และบางท่านยังกล่าวอีกว่า ประชาชนในชุมชนในสังคม  การอยู่รวมกันย่อมต้องมีปัญหามีความ
หลากหลาย  ฉะนั้นชุมชนสังคมต้องมีกฎเกณฑ์  สมาชิกที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ มีหน้าที่ต้องรู้จักและ
เคารพระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นๆ๔๐๐ ต้องเคารพในกฎกติกาของสังคมและแนวทางปฏิบัติของ
สังคม๔๐๑ การอยู่รวมกันในสังคมทุกคนย่อมีหน้าที่ในสังคมที่อาจจะเกิดจากต าแหน่งหน้าที่ หรือเกิด
จากการยอมรับจากสังคมเพราะฉะนั้นการอยู่รวมกลุ่มและท าตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับจากทางการ
หรือจากสังคมในความเป็นผู้น าด้านต่างๆ ก็มีความจ าเป็น๔๐๒ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า คนทุกคนในสังคมต้องมีวินัย เข้าใจระเบียบและเคารพ
กฎหมาย๔๐๓ บางท่านกล่าวว่า ต้องยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคม๔๐๔ 
ยอมรับกติกาของสังคมนั้นๆ และรู้ถึงจารีตขนบธรรมเนียมของชุมชน มีความเข้าใจในความต้องการ
                                                           

๓๙๖สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ ์กิตฺติปญฺโญ,ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 

๓๙๗สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙๘สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙๙สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐๐สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐๑นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐๒สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐๓สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐๔สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๘ 
 

ของชุมชนเพื่อการพัฒนาความสุขไปสู่ระบอบประชาธิปไตย๔๐๕ ควรศึกษาบุคคลในชุมชนให้รู้จักหลัก
ศาสนา๔๐๖ และบางท่านกล่าวว่า คนเห็นแก่ตัวมีมาก  เพราะคนยากจนยังมีมาก ควรสร้างระเบียบให้
เกิดกับตัวเอง  โดยเฉพาะการจัดระเบียบจราจร การทิ้งขยะ การขับรถ การมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ๔๐๗ ควรมี
ตัวอย่างการปฏิบัติ และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลดี
อย่างไร  การประชาสัมพันธ์เชิดชูบุคคลที่ดีเด่นในด้านต่างๆ ควรชี้ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นได้ปฏิบัติ
ตามหลักค าสอนนี้อย่างไร  ควบคู่ไปกับผลงานด้วย๔๐๘ และบางท่านยังกล่าวว่า การรู้จักชุมชน รู้จัก
ระเบียบสังคม  เมื่อจะด าเนินการออกข้อกฎหมายใช้บังคับในพื้นที่ ก็จะต้องให้ชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ชุมชนและประชาชนก่อน จึงท าให้การด ารงอยู่ในสังคมอยู่อย่างสงบสุขและสังคมก็เป็นระเบียบ
เรียบร้อย๔๐๙ และบางท่านกล่าวอีกว่า ควรมีความใส่ใจเรียนรู้จักผู้คนในสังคมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข๔๑๐ ต้องพบปะพูดคุย วางตัวด้วยความสุภาพ ถ่อมตน เพ่ือจะได้เข้ากับชุมชนได้๔๑๑ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
รู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม โดยผู้วิจัย สามารถอธิบายสรุปได้ว่า การยึดมั่นในหลักธรรมสัปปุริส
ธรรม ๗ ด้านการรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม พบว่า ประชาชนมีลักษณะที่สามารถเรียนรู้สภาพ
สังคมแวดล้อมปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพของสังคม ไม่สร้างปัญหาให้ชุมชนที่ตนเองอาศัยเรียนรู้
การเหมือน ความต่างของชุมชน และจัดระบบของความต้องการของประชาชนการรู้จักชุมชน เข้าใจ
วัฒนธรรมท้องถิ่น รู้ความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นถึงความแตกต่างกันและระเบียบของสังคม
นั้นๆ จะท าให้เราอยู่ในชุมชนนั้นๆ ได้อย่างสบายใจประชาชน และมีแนวคิดเพ่ิมเติมว่า สมาชิกที่อยู่ใน
ชุมชนนั้นๆ ควรมีหน้าที่ต้องรู้จักและเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นๆการอยู่รวมกันในสังคมคน
ทุกคนในสังคมต้องมีวินัย เข้าใจระเบียบ และเคารพกฎหมายยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ  
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม ยอมรับกติกาของสังคมนั้นๆ และรู้ถึงจารีตขนบธรรมเนียมของชุมชน  
มีความเข้าใจในความต้องการของชุมชนเพ่ือการพัฒนาความสุขไปสู่ระบอบประชาธิปไตย  
ให้การศึกษาประชาชนในชุมชนให้รู้จักหลักศาสนาสร้างระเบียบให้เกิดกับตัวเองได้  โดยเฉพาะการรู้
ระเบียบจราจร การทิ้งขยะ การขับรถ การมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือการรู้จักชุมชน  รู้จักระเบียบสังคม และแต่

                                                           
๔๐๕สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐๖สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง ,  

๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐๗สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐๘สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐๙สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๐สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๑สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๔๙ 
 

ละคนก็ควรมีความใส่ใจ เรียนรู้จักผู้คนในสังคมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ต้องพบปะพูดคุย 
วางตัวด้วยความสุภาพ ถ่อมตน เพ่ือจะได้เข้ากับชุมชนได้ และท้องถิ่นเมื่อจะด าเนินการออกข้อ
กฎหมายใช้บังคับในพ้ืนที่ ก็จะต้องให้ชี้แจงท าความเข้าใจกับชุมชนและประชาชนก่อน จึงท าให้การ
ด ารงอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสงบสุขและสังคมก็เป็นระเบียบเรียบร้อย 

๗) การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืน 
การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืน มีการกล่าวว่า เป็นการ

เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักเสียสละให้กับบุคคลอ่ืนๆ๔๑๒ บางท่านกล่าวว่า 
ต้องเข้าใจพ้ืนเพ  ใจคอ  และอารมณ์ของคนในชุมชน๔๑๓ เข้าใจอารมณ์ของตนเอง  เพ่ือจะได้เรียนรู้
อารมณ์และความคิดของบุคคลอ่ืน๔๑๔ เอาใจเขามาใส่ใจเรา  ไม่เอาแต่ใจตนเอง  ยอมรับข้อดีข้อเสีย
ของตนเองและของผู้อ่ืน๔๑๕ นอกจากนั้นบางท่านกล่าวว่า การด าเนินชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  นอกจากการเคารพสิทธิของผู้อ่ืนแล้ว การเคารพบุคคล รู้จักบุคคล  
ก็เป็นสิ่งจ าเป็นในสังคมตามหลักพหูสูตในพระพุทธศาสนา ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ประชาชนควรเรียนรู้๔๑๖ 
ปรับตัวให้สามารถเข้ากับบุคคลทุกคนในสังคมได้  ด้วยการปล่อยวางในบางเรื่องที่อาจเกิดความ
ขัดแย้ง๔๑๗ เอาใจเขามาใส่ใจเราในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตร่วมกัน๔๑๘ ยึดหลักเห็นอกเห็นใจ
กัน  เอาใจเขามาใส่ใจเราก็สามารถที่จะอยู่กันได้อย่างสงบสุข  รู้จักอารมณ์ของบุคคลท าให้เกิดความ
สันติสุขได้อย่างยั่งยืนถาวร๔๑๙ ควรมีการสั่งสอนกันในโรงเรียน  แต่ต้องมีตัวอย่างการปฏิบัติ  
การน า ไป ใช้ ในชี วิ ตประจ า วั น ให้ เห็ นอย่ า ง เด่ นชั ดว่ า เมื่ อปฏิ บั ติ แล้ ว เกิ ดผลดี อย่ า ง ไ ร   
การประชาสัมพันธ์เชิดชูบุคคลที่ดีเด่นในด้านต่างๆ ควรชี้ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามหลักค า
สอนนี้อย่างไร ควบคู่ไปกับผลงานด้วย๔๒๐ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า ควรจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีโอกาสบ าเพ็ญ
ประโยชน์กับศาสนสถาน ประกาศเกียรติคุณกับผู้ที่ด ารงชีพตามหลักธรรมให้ประชาชนได้เห็น
                                                           

๔๑๒สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๑๓สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๑๔สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๕สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๖สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๗สัมภาษณ์นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๘สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑๙สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒๐สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๐ 
 

แบบอย่าง๔๒๑ บางท่านกล่าวว่า การสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มหรือหมู่คณะหรือรายบุคคล  การเรียนรู้
บุคคลอ่ืนเป็นสิ่งส าคัญ  นอกจากจะเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลที่เราคบหาด้วยแล้วยังเป็นการสร้าง
ความประทับใจและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากเรื่องเล็กๆ ซึ่งการเรารู้เขาและรู้เราก็จะท าให้การ
ท างานราบรื่นเสมอ๔๒๒ และบางท่านกล่าวอีกว่า ควรมีการใช้หลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา๔๒๓ แม้เป็น
เรื่องยาก เพราะบางคนท าตามใจ อารมณ์ และความพอใจตนเองเป็นหลัก แม้แต่ขับรถเฉี่ยวกันก็เกิด
เหตุเรื่องถึงขั้นท าร้ายร่างกายถึงชีวิตแล้ว โดยต้องพัฒนาตั้งแต่อนุบาล๔๒๔ นอกจากนั้นบางท่านกล่าว
ว่า หากประชาชนเข้าใจหรือรู้จักว่าบุคคลดี  นิสัยหรืออารมณ์เช่นไรก็จะท าให้การด ารงชีวิตประจ าวัน
กันได้อย่างสงบและสันติ เมื่อรู้ว่าใครมีลักษณะนิสัยอย่างไรก็จะท าให้ปรับตัวและเข้าใจกันได้๔๒๕  
และบางท่านกล่าวว่า ควรศึกษานิสัยบุคคลในสังคม๔๒๖ เป็นคนที่วางตนให้เข้กับบุคคลอ่ืนได้ รู้จักการ
เลือกคบคนและแยกคนออกได้ว่าผู้นั้นเป็นคนดี ควรคบหรือไม่ควรคบ๔๒๗ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
รู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืน โดยผู้วิจัย สามารถอธิบายสรุปได้ว่า  
การยึดมั่นในหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ด้านการรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของ
ผู้อ่ืน พบว่าประชาชนมีลักษณะที่สามารถเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จัก
เสียสละให้กับบุคคลอ่ืนๆ เข้าใจพ้ืนเพ ใจคอ และอารมณ์ของคนในชุมชนเข้าใจอารมณ์ของตนเอง 
เพ่ือจะได้เรียนรู้อารมณ์และความคิดของบุคคลอ่ืน การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เอาแต่ใจตนเอง  
ยอมรับข้อดีข้อเสียของตนเองและของผู้อ่ืน และมีแนวคิดเพ่ิมเติมว่า เป็นสิ่งที่ประชาชนควรเรียนรู้
ตั้งแต่อนุบาลเรียนรู้การเอาใจเขามาใส่ใจเราในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตร่วมกัน ยึดหลักเห็น
อกเห็นใจกัน  เอาใจเขามาใส่ใจเราก็สามารถที่จะอยู่กันได้อย่างสงบสุข รู้จักอารมณ์ของบุคคลท าให้
เกิดความสันติสุขได้อย่างยั่งยืนถาวร ควรจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีโอกาสบ าเพ็ญประโยชน์กับศา
สนสถาน ประกาศเกียรติคุณกับผู้ที่ด ารงชีพตามหลักธรรมให้ประชาชนได้เห็นแบบอย่าง การสร้าง
ความสัมพันธ์ในกลุ่มหรือหมู่คณะหรือรายบุคคล  การเรียนรู้บุคคลอ่ืนเป็นสิ่งส าคัญ  นอกจากจะเป็น
การให้เกียรติแก่บุคคลที่เราคบหาด้วยแล้วยังเป็นการสร้างความประทับใจและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

                                                           
๔๒๑สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒๒สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒๓สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒๔สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒๕สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒๖สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง , ๗ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒๗สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๑ 
 

ได้จากเรื่องเล็กๆ ซึ่งการทีเ่รารู้เขาและรู้เราก็จะท าให้การท างานราบรื่นเสมอ การใช้หลักเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา แม้เป็นเรื่องยาก  เพราะบางคนท าตามใจ อารมณ์ ความพอใจตนเองเป็นหลัก  ควรศึกษา
นิสัยบุคคลในสังคม เป็นคนที่วางตนให้เข้ากับบุคคลอ่ืนได้ รู้จักการเลือกคบคนและแยกคนออกได้ว่าผู้
นั้นเป็นคนดี หรือไม่ดี หากประชาชนเข้าใจหรือรู้จักว่าบุคคลดี  เมื่อรู้ว่าใครมีลักษณะนิสัยอย่างไรก็จะ
ท าให้ปรับตัวและเข้าใจกันได้ รู้นิสัยหรืออารมณ์เช่นไรก็จะท าให้การด ารงชีวิตประจ าวันกันได้อย่าง
สงบและสันติ   

ผู้วิจัยจึงท าตารางที่ ๔.๕ แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านต่างๆ เพ่ือแสดงให้เห็น
ความถี่ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 

ตารางที่  ๔.๕ แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านการยึดมั่นในหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ตาม  
          แนวทางพระพุทธศาสนาทีส่อดคล้องกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ข้อ ประเด็น ความถี่ คนที่ 
๑ การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ ๑๖ ๒,๔,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
๒ การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย ๑๕ ๒,๔,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๑,๒๒ 
๓ การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตน

เป็นใคร 
๑๕ ๒,๔,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
๔ การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ๑๖ ๒,๔,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
๕ การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ๑๖ ๒,๔,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
๖ การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบใน

สังคม 
๑๖ ๒,๔,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
๗ การรู้จักบุคคล หรือการรู้จัก

อุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อื่น 
๑๖ ๒,๔,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 

๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 
 

วิเคราะห์ประเด็นที่ ๖ : ท่านเห็นว่า รัฐควรมีการสนับสนุนหรือวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ยึดม่ันในหลักธรรมพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 

การสนับสนุนหรือวิธีการ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ยึดมั่นในหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาปรับใช้กับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสมนั้น หน่วยงานภาครัฐ   



๑๕๒ 
 

ควรส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในองค์กรให้สามารถปฏิบัติได้จริง เข้มแข็งก่อน เพ่ือเป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง๔๒๘ บางท่านกล่าวว่า สิ่งเหล่านี้รัฐควร
ปลูกฝังในเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยก าหนดให้เป็นนโยบายทางการศึกษา เพ่ือสร้างระเบียบวินัย
ให้คนในชาติสู่อนาคต โดยพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกด้วย๔๒๙ บางท่านยังกล่าวอีกว่า รัฐควร
เข้าใจถึงการด ารงชีวิตบนหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  โดยเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาว่า
สิ่งที่เป็นหลักธรรมที่แท้จริงอยู่ตรงไหน  มิใช่เพียงแค่ส่งเสริมแต่เพียงปัจจัยภายนอก หรือเปลือกนอก 
เช่น พิธีกรรม ศาสนสถาน จนลืมหลักธรรมหรือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา  เพ่ือประชาชนจะได้
เข้าใจถึงวิถีทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข๔๓๐ นอกจากนั้นบางท่านกล่าวว่า หลักธรรมค าสั่งสอน
ของศาสนาทุกศาสนาล้วนมีเป้าหมายหนึ่งเหมือนกัน คือ ต้องการให้มนุษย์สร้างสรรค์สิ่งที่ดี 
โดยเฉพาะหลักธรรมในพระพุทธศาสนามีมากมายล้วนเป็นธรรมชาติ เป็นวิทยาศาสตร์เป็นจริงที่พิสูจน์
ได้ จึงสมควรอย่างยิ่งที่รัฐควรต้องน ามาใช้ในการส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติให้เป็ นวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย เช่น การส่งเสริมให้ถือปฏิบัติศีล ๕ อย่างเคร่งครัด ก็จะลดการเบียดเบียนกันลดคดี
ความ ลดอาชญากรรมฯลฯ หรืออย่างเช่นรัฐควรน าหลักธรรมแห่งความส าเร็จมาปลูกฝังให้ประชาชน
ปฏิบัติเพ่ือให้ประชาชนมีความพอใจรักใคร่พากเพียร เอาใจใส่และหมั่นสอดส่องดูแลในสิ่งนั้น  
(อิทธิบาท ๔)๔๓๑ และบางท่านยังกล่าวอีกว่า ควรก าหนดวันพระเป็นวันหยุดราชการ, ให้ประชาชน 
เยาวชนเรียนภาษาบาลีเพ่ือให้เข้าใจค าสวดมนต์, จัดชุมชนศีล ๕, ให้ทุกคนเข้าใจค าว่า ศีล สมาธิ 
ปัญญา, ทุกคนต้องเสียสละ ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัว๔๓๒ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนใน
ชุมชน  สร้างแรงจูงใจแก่ชุมชนเช่น การยกย่องบุคคลที่ท าความดี ยึดหลักธรรมพระพุทธศาสนาใน
การด ารงชีวิต๔๓๓ สร้างแรงจูงใจแก่ชุมชน๔๓๔ แม้ว่าทุกวันนี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางแล้ว  คงขาดแค่ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ชวนให้คิดและ

                                                           
๔๒๘สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒๙สัมภาษณ์นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๐สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๑สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๒สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๓สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๔สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๓ 
 

ปฏิบัติตาม จึงควรเน้นในเรื่องนี้ให้มากจะได้บังเกิดผลอย่างแท้จริง๔๓๕ ต้องใช้ประกอบกันหลายหลัก
หลายบท๔๓๖ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนยึดหลักความ
สามัคคีรองรับในชาติ มุ่งในหมู่ข้าราชการและขยายสู่ประชาชน เน้นทุกคนต้องไม่มีความส าคัญใน
สังคมเพ่ือท าให้ประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ให้ทุกคนมุ่งมันในการรักษาศีลห้าอย่าง
เคร่งครัด  หลักประชาธิปไตยจะไปได้ด้วยดีหากทุกคนมีศีลห้าประจ าใจ๔๓๗ รัฐควรมีแนวทางให้ความรู้
กับชุมชน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ ยกย่องคนดี สนับสนุนพระพุทธศาสนา สร้างความเข้าใจ เข้าถึง
พระพุทธศาสนา เสริมหลักสูตรวิชาทางศาสนาเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้น
ไป เป็นการปลูกฝังการเรียนรู้ศาสนาต่างๆ ได้ดี๔๓๘ และบางท่านกล่าวว่า กรมศาสนาต้องเข้ามามี
บทบาท ๑) ทุกจังหวัดต้องมีค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ๑ แห่ง (อาจใช้วัดก็ได้)  ๒) จัดท าหลักสูตร
ปฏิบัติธรรม ๕ วัน ๔ คนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  ๓) นักเรียนช่วงชั้น ม.๔-๖ ต้องเข้า
หลักสูตร ๑ ครั้ง นักศึกษาช่วงชั้นอนุปริญญา-ปริญญาตรี ต้องเข้าหลักสูตร ๑ ครั้ง๔๓๙ เพ่ิมการเรียน
ในห้องเรียนเกี่ยวกับหลักศีลธรรม รณรงค์ให้เด็กเยาวชนมีความรู้รับผิดชอบชั่วดี๔๔๐อบรมประชาชน
และเด็กให้ยึดมั่นในหลักศาสนา๔๔๑ นอกจากนั้นบางท่านยังกล่าวว่า ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น วิธีที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ประชาชนน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน วิธีที่สามารถท าได้คือการจัดโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมทางศาสนา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆ โดยให้ประชาชนเข้าร่วม  
และที่ส าคัญควรที่จะเน้นและให้ความส าคัญเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ ซึ่งทางเทศบาลพยายามที่จะ
ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึงหลักธรรมต่างๆ เช่น  มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก  มีการจัด
งานตามประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ โดยสอดแทรกพิธีทางพระพุทธศาสนาด้วย๔๔๒ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับ
ความเห็นด้านรัฐควรมีการสนับสนุนหรือวิธีการอย่างไรบ้าง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ยึด

                                                           
๔๓๕สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๖สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๗สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๘สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๓๙สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔๐สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔๑สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง ,  

๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔๒สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๔ 
 

มั่นในหลักธรรม พบว่า หน่วยงานภาครัฐ  ควรส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในองค์กรให้สามารถ
ปฏิบัติได้จริง  เข้มแข็งก่อน เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้ศรัทธาและถือเป็นแบบอย่างรัฐ
ควรเข้าใจถึงการด ารงชีวิตบนหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
ว่าสิ่งที่เป็นหลักธรรมที่แท้จริงอยู่ตรงไหน  มิใช่เพียงแค่ส่งเสริมแต่เพียงปัจจัยภายนอก หรือเปลือก
นอก เช่น  พิธีกรรม  ศาสนสถาน  จนลืมหลักธรรมหรือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา  เพ่ือประชาชน
จะได้เข้าใจถึงวิถีทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข หลักธรรมค าสั่งสอนของศาสนาทุกศาสนาล้วนมี
เป้าหมายหนึ่งเหมือนกัน  คือ  ต้องการให้มนุษย์สร้างสรรค์สิ่งที่ดี  โดยเฉพาะหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามีมากมายล้วนเป็นธรรมชาติ  เป็นวิทยาศาสตร์เป็นจริงที่พิสูจน์ได้  จึงสมควรอย่างยิ่ง
ที่รัฐควรต้องน ามาใช้ในการส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติ ให้ เป็นวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  
อย่างเคร่งครัด ก็จะลดการเบียดเบียนกัน ลดคดีความ ลดอาชญากรรม ฯลฯ รัฐควรน าหลักธรรมแห่ง
ความส าเร็จมาปลูกฝังให้ประชาชนปฏิบัติเพ่ือให้ประชาชนมีความพอใจรักใคร่พากเพียร  เอาใจใส่
และหมั่นสอดส่องดูแลในสิ่งนั้น ก าหนดวันพระเป็นวันหยุดราชการ  ให้ประชาชน เยาวชนเรียนภาษา
บาลีเพ่ือให้เข้าใจค าสวดมนต์ จัดชุมชนศีล ๕ ให้ทุกคนเข้าใจค าว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ทุกคนต้อง
เสียสละ ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัว ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชน  สร้างแรงจูงใจแก่
ชุมชน  เช่น  การยกย่องบุคคลที่ท าความดี  ยึดหลักธรรมพระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต  
สร้างแรงจูงใจแก่ชุมชน มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ชวนให้คิดและปฏิบัติตาม   

รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนยึดหลักความสามัคคีปรองดองกันในชาติ มุ่งใน
หมู่ข้าราชการและขยายสู่ประชาชน เน้นทุกคนต้องไม่มีความส าคัญในสังคมเพ่ือท าให้ประชาธิปไตย
เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ให้ทุกคนมุ่งมัน่ในการรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัด หลักประชาธิปไตยจะ
ไปได้ด้วยดีรัฐควรมีแนวทางให้ความรู้กับชุมชน  ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ ยกย่องคนดี สนับสนุน
พระพุทธศาสนา สร้างความเข้าใจ เข้าถึงพระพุทธศาสนา เสริมหลักสูตรวิชาทางศาสนาเพ่ิมเติมให้กับ
นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป  เป็นการปลูกฝังการเรียนรู้ศาสนาต่างๆ ได้ดี ส านักงาน
พระพุทธศาสนาต้องเข้ามามีบทบาท ๑) ทุกจังหวัดต้องมีค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ๑ แห่ง (อาจใช้วัด
ก็ได้)  ๒) จัดท าหลักสูตรปฏิบัติธรรม ๕ วัน ๔ คนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  ๓) นักเรียนช่วง
ชั้น ม.๔-๖ ต้องเข้าหลักสูตร ๑ ครั้ง  นักศึกษาช่วงชั้นอนุปริญญา-ปริญญาตรี ต้องเข้าหลักสูตร ๑ ครั้ง
เพ่ิมการเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับหลักศีลธรรม รณรงค์ให้เด็กเยาวชนมีความรู้รับผิดชอบชั่วดีอบรม
ประชาชนและเด็กให้ยึดมั่นในหลักศาสนาส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิธีที่จะส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้ประชาชนน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  วิธีที่สามารถท าได้คือ
การจัดโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา จัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆ โดยให้ประชาชนเข้าร่วม  และที่ส าคัญควรที่จะเน้นและให้
ความส าคัญเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าถึงหลักธรรมต่างๆ เช่น มีการจัดโครงการ



๑๕๕ 
 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก มีการจัดงานตามประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ โดยสอดแทรกพิธีทาง
พระพุทธศาสนาด้วย 

ผู้วิจัย จึงท าตารางที่ ๔.๖ แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านรัฐควรมีการสนับสนุนหรือ
วิธีการอย่างไรบ้าง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ยึดมั่นในหลักธรรมพระพุทธศาสนามาปรับใช้
กับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  ๔.๖  แสดงความถี่เก่ียวกับความเห็นด้านรัฐควรมีแนวทางสนับสนุนหรือวิธีการอย่างไรบ้าง   
           เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ยึดมั่นในหลักธรรมพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับ  
           วิถชีีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 

ประเด็น ความถี่ คนที่ 
ความเห็นด้านรัฐควรมีแนวทางสนับสนุนหรือวิธีการอย่างไร
บ้าง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ยึดมั่นในหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาปรับใช้กับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่าง
เหมาะสม 

๑๕ ๔,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, 
๑๓,๑๔,๑๖,๑๗,๑๘,๑
๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

 

วิเคราะห์ประเด็นที่ ๗: ข้อเสนอแนะ ในการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ ในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ให้มี
การกระจายอ านาจจากส่วนกลาง เพ่ือให้คนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงอ านาจสิทธิของเขาในฐานะ
พลเมืองที่ได้รับการดูแล บริการจากรัฐ ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากท้องถิ่นมีอะไรบ้าง  
เพ่ือให้เห็นความส าคัญ๔๔๓ บางท่านกล่าวว่า ควรส่งเสริมให้เข้าใจความหมายของประชาธิปไตย  
การปกครองโดยกฎหมาย เคารพกติกา ไปเลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง มีส่วนร่วมในการเมืองการ
ปกครอง๔๔๔ ประชาชนต้องเข้าใจกับค าว่า “ประชาธิปไตย” และสิ่งที่ประชาชนต้องได้จากค าว่า
ประชาธิปไตย สิ่งเสริมการเคารพสิทธิเสรีภาพ สร้างความเสมอภาคในท้องถิ่น เปิดโอกาสการแสดง
ความคิดเห็นและการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง  ฟังเสียงข้างมาก  และฝึกฝนให้มีการยอมรับความเห็น
ของเสียงข้างน้อย  ผู้น าท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย๔๔๕ และบางท่าน

                                                           
๔๔๓สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ, อาจารย์ประจ าคณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔๔สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔๕สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีต าบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๖ 
 

ได้กล่าวว่า ควรส่งเสริมกิจกรรมทางการเมือง  การให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางหน้าที่จะให้
ประชาชนซึมซับระบบการปกครองรูปแบบใดๆ ได้ดี การให้การศึกษาอย่างทั่วถึง ปัจจุบันความเป็น
จริงที่ต้องยอมรับ คือ การศึกษาในชนบทยังมีความแตกต่างจากสังคมเมือง  ผู้คนรุ่นเก่า รุ่นชนชั้นผู้น า
ในชนบทยังมีระดับการศึกษาที่ค่อนข้างต่ าเป็นส่วนใหญ่ การกระจายอ านาจจากส่วนกลางยังต้อง
ก าหนดและศึกษารายละเอียด  แนวทางให้ชัดเจน กระชับ และก าหนดเป้าหมายให้แคบลงกว่าเดิมที่
ปล่อยตามยถากรรมเกินไป จนเกิดปัญหากับท้องถิ่นมากมาย ทั้งด้านบริหารและบริการ๔๔๖ 

ในขณะเดียวกัน บางท่านกล่าวว่า ต้องสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด การตอบแทนแผ่นดินที่
อยู่อาศัย  การท าประโยชน์ส่วนรวมต้องมาเป็นที่หนึ่ง  การปลุกเร้าให้ประชาชนเห็นความส าคัญของ
ตนว่าสามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ให้บทบาทให้หน้าที่แก่ประชาชนได้ร่วมคิดร่วมท า
ในกิจกรรมส่วนรวมที่คนนั้นๆ ถนัดและมีความสามารถ๔๔๗ บางท่านยังกล่าวอีกว่า ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนปลูกฝังการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ก่อนอนุบาลไปจนจบอุดมศึกษา เปิดให้
ประชาชนฝึกการเลือกตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีมีศีลธรรมมาเป็นผู้น าใน
ชุมชน๔๔๘ จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน เด็ก เยาวชน ร่วมกับผู้ปกครองและคนในชุมชนให้รัก
ประชาธิปไตย๔๔๙ มีการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน สังคม เคารพสิทธิ  
เสรีภาพ  และกฎกติกาของสังคม๔๕๐ เคารพในการฟังความคิดเห็นต่างของบุคคล๔๕๑ นอกจากนั้นบาง
ท่านกล่าวว่า ควรใช้หลักพ้ืนฐาน ๓ ประการ คือ ๑) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ๒) เคารพสิทธิ
เสรีภาพและกฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม ๓) รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม๔๕๒ บางท่าน 
ยังกล่าวอีกว่า ๑) เคารพสิทธิเสรีภาพต่อกัน  ๒) ความยุติธรรมมีเหตุผล  ๓) ความเสมอภาคและเท่า
เทียม  ๔) ร่วมรับผิดชอบหน้าที่และสังคม  ๕) เคารพกฎหมายบ้านเมือง  ๖) ร่วมคิด ร่วมท า พัฒนา 
ให้รักชุมชนและครอบครัว ๗) เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  ๘) หน้าที่ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย๔๕๓ นอกจากนั้นบางท่านยังกล่าวเพ่ิมอีกว่า ต้องมีวินัยในตัวเอง อย่างแรกสูง

                                                           
๔๔๖สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔๗สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔๘สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๔๙สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๕๐สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๕๑สัมภาษณ์ นายส าราญ  เก้าเอี้ยน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง,  

๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๕๒สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๕๓สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๗ 
 

มาก  ในเรื่องพ้ืนฐานต่างๆ เช่น การขับรถ ทิ้งขยะ ฯลฯ ก่อนอ่ืน กฎหมายมาทีหลัง๔๕๔ ควรจัดให้มี
การอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สังคมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะทางสื่อต่างๆ เช่น ละคร  
ควรงดการสร้างหนังที่มีเนื้อหาท าลายสังคมและส่งเสริมให้มีหนังหรือละครที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและระบอบประชาธิปไตยให้มากๆ๔๕๕ และบางท่านกล่าวอีกว่า การส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย  สามารถท าได้ก็คือการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด  กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง  และน าข้อคิดเห็นที่ประชาชนเสนอมาปรับปรุงและ
พัฒนาด้วย๔๕๖ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับ
ความเห็นด้านข้อเสนอแนะ ในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
โดยผู้วิจัย สามารถอธิบายสรุปข้อเสนอแนะได้ว่า ในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น พบว่า 

๑. ให้มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง  เพ่ือให้คนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงอ านาจ สิทธิ
ของเขาในฐานะพลเมืองที่ได้รับการดูแล บริการจากรัฐ ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจาก
ท้องถิ่นมีอะไรบ้าง  เพื่อให้เห็นความส าคัญ 

๒. ส่งเสริมให้เข้าใจความหมายของประชาธิปไตย การปกครองโดยกฎหมาย เคารพกติกา
ไปเลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง 

๓. ประชาชนต้องเข้าใจกับค าว่า “ประชาธิปไตย” และสิ่งที่ประชาชนต้องได้จากค าว่า
ประชาธิปไตย สิ่งเสริมการเคารพสิทธิเสรีภาพ สร้างความเสมอภาคในท้องถิ่น เปิดโอกาสการแสดง
ความคิดเห็นและการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง  ฟังเสียงข้างมาก  และฝึกฝนให้มีการยอมรับความเห็น
ของเสียงข้างน้อย  ผู้น าท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย 

๔. ส่งเสริมกิจกรรมทางการเมือง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางหน้าที่ ให้
ประชาชนซึมซัดระบบการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยได้ดี, การให้การศึกษาอย่างทั่วถึง ปัจจุบัน
ความเป็นจริงที่ต้องยอมรับ คือ การศึกษาในชนบทยังมีความแตกต่างจากสังคมเมือง ผู้คนรุ่นเก่า  
รุ่นชนชั้นผู้น าในชนบทยังมีระดับการศึกษาที่ค่อนข้างต่ าเป็นส่วนใหญ่, การกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางควรก าหนดและศึกษารายละเอียด แนวทางให้ชัดเจน กระชับและก าหนดเป้าหมายให้แคบ
ลงกว่าเดิมท่ีปล่อยตามยถากรรมเกินไป จนเกิดปัญหากับท้องถิ่นมากมาย ทั้งด้านบริหารและบริการ 

                                                           
๔๕๔สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๕๕สัมภาษณ์นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๕๖สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๘ 
 

๕. ต้องสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด การตอบแทนแผ่นดินที่อยู่อาศัย การท าประโยชน์
ส่วนรวมต้องมาเป็นที่หนึ่ง การปลุกเร้าให้ประชาชนเห็นความส าคัญของตนว่าสามารถเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้บทบาทให้หน้าที่แก่ประชาชนได้ร่วมคิดร่วมท าในกิจกรรมส่วนรวมที่คนนั้นๆ 
ถนัดและมีความสามารถ 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่นักเรียน
ก่อนอนุบาลไปจนจบอุดมศึกษา เปิดให้ประชาชนฝึกการเลือกตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
เป็นคนดีมีศีลธรรมมาเป็นผู้น าในชุมชน 

๗. จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน  เด็ก  เยาวชน  ร่วมกับผู้ปกครองและคนในชุมชนให้รัก
ประชาธิปไตย 

๘.การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุด  กระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างท่ัวถึง  และน าข้อคิดเห็นที่ประชาชนเสนอมาปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้วิจัย จึงท าตารางที่ ๔.๗ แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นข้อเสนอแนะ ในการสร้างความ
เป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพ่ือแสดงให้เห็นความถี่ ดังนี้ 
 

ตารางที่  ๔.๗ แสดงความถี่เกี่ยวกับความเห็นด้านข้อเสนอแนะ ในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือ  
          การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

ประเด็น ความถี่ คนที่ 
ข้อเสนอแนะ ในการสร้างความเป็นพลเมือง
เพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

๑๕ ๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 
๑๔,๑๖,๑๘,๑๙,๒๐,๒๑,๒๒ 

 

๔.๑.๒ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ลักษณะความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น พบว่า ประชาชนมี

ลักษณะความเป็นตัวของตัวเอง พ่ึงตนเอง กล้าแสดงออก กล้าน าเสนอ กล้าคิดด้วยตนเอง ไม่อยู่
ภายใต้การครอบง าหรือความอุปถัมภ์ของใคร มีความรับผิดชอบในตนเอง  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม เป็นตัวของตัวเอง ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยสุจริต  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ เคารพสิทธิของกันและกัน รู้ถึงขอบเขตหรือระดับ
การเคารพสิทธิผู้อ่ืน ยอมรับผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียน ไม่ข่มเหง  ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน มีศักดิ์ศรีใน
ความเป็นมนุษย์เหมือนกัน เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง ให้เกียรติซึ่งกันและกันยึดถือกฎเกณฑ์เป็น
ที่ตั้งและต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนในสังคม ยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลัก ใช้กติกาในการแก้ไข
ปัญหา รับฟังความคิดเห็นของบุคคลในครอบครัวใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์  รู้จักการให้ เสียสละ 
เมื่อผิดก็ต้องขอโทษ การแบ่งปัน มีน้ าใจ  



๑๕๙ 
 

มีแนวคิดเพ่ิมเติมว่า ในการรับข่าวสารควรมีเหตุผลเลือกรับข่าวที่เหมาะสมและมี
ประโยชน์ น ามาใช้ประโยชน์ได้รู้จักคิดวิเคราะห์จากข่าวสารที่ได้รับรู้  รับเอาข้อมูลที่เป็นจริง รับข่าว
ในสิ่งสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข่าวต่าง ๆให้รู้จักการพิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่  กล้าเสนอความคิดต่อ
ส่วนรวม ยอมรับในเสียงข้างมากและเคารพในเสียงข้างน้อยควรเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
กลุ่มต่าง ๆ อยู่เสมอให้เวลากับกิจกรรมทางการเมือง  มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองอย่างแท้จริง 
มีความรู้ในการเข้าร่วมชุมนุมอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ เมื่อเกิดปัญหาไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ 
ใช้เหตุผลในการไกล่เกลี่ย  ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขหรือตัดสินปัญหา ใช้หลักเหตุผลเป็นหลักใน
การหาข้อสรุปเพื่ออยู่ร่วมกัน มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจด้านต่างๆ โดยใช้ข้อเท็จจริงถูกต้อง 
ปฏิบัติตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อกันอย่างสม่ าเสมอโดยควรเคารพหลักความเสมอ
ภาค เท่าเทียมกัน ค านึงกฎเกณฑ์และกติกาของประเทศ สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของ
ศีลธรรมได้ ยึดมั่นและเชื่อม่ันในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ตามหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ คือ  

(๑) การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ เป็นการท าหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะงานในหน้าที่ของตนเอง เข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆ รู้จักสิทธิ หน้าที่ของตน  

(๒) การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย คือการค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง ถ้าทุกคนมีเหตุผลมีเป้าหมายชัดเจน งานจะส าเร็จเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ได้และพัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางได้เป็นอย่างดี 

(๓) การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร  เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใฝ่รู้ ใฝ่คิดอยู่เสมอ ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง รู้จัก
ตนเอง  ตนเป็นใคร  เกิดมาแล้วท าอะไรได้บ้าง  มีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสังคม 

(๔) การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดีเป็นการรู้จักความพอเหมาะ รู้จักพอดีและพอเพียง
ในการด าเนินชีวิต รู้จักเพียงพอ พอใจในสิ่งที่มีอยู่ พอดี พอประมาณ มีความเข้าใจในการด ารงชีพ
อย่างพอดร  ไม่น้อยและไม่มากจนเกินไป มีความมัธยัสถ์และอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตนบนสัมมาชีพ  

(๕) การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ด้วยประชาธิปไตยกับพระพุทธศาสนามีความ
เหมาะสมใกล้เคียงกันในหลายมิติ  ดังนั้นการรู้และยอมรับ  การใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม เป็นการใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง รู้จักแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเวลา  

(๖) การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม เป็นการเรียนรู้สภาพสังคมแวดล้อม ปฏิบัติตน
เหมาะสมกับสภาพของสังคม ไม่สร้างปัญหาให้ชุมชนที่ตนเองอาศัยเรียนรู้การเหมือน ความต่างของ
ชุมชน  

(๗) การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืน เป็นการเรียนรู้ในการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การรู้จักเสียสละให้กับบุคคลอ่ืน ๆ การเข้าใจพ้ืนเพ ใจคอและ
อารมณ์ของคนในชุมชน 



๑๖๐ 
 

โดยประชาชนต้องเรียนรู้ เข้าใจกับค าว่า “ประชาธิปไตยกับหลักธรรม” และสิ่งที่
ประชาชนต้องได้จากค าว่าประชาธิปไตย รัฐต้องส่งเสริมการมีสิทธิเสรีภาพ สร้างความเสมอภาคใน
ท้องถิ่น เปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็นและการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง  ฟังเสียงข้างมาก  และฝึกฝน
ให้มีการยอมรับความเห็นของเสียงข้างน้อย ทุกภาคส่วนต้องเป็นแบบอย่างในการสร้างความเป็น
พลเมืองประชาธิปไตย 
 

๔.๒  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยเรื่อง ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น จากวัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพ่ือตอบโจทก์ปัญหา ที่ต้องการ
ทราบในประเด็นระดับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านต่างๆ อยู่ใน
ระดับใด ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือหลักในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น ๓๙๙ ชุด ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็นผลการ
วิเคราะห์ในส่วนของการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

ท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างความ

เป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนโดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี  ๔.๘ จ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ้านวน 
(n =๓๙๙) 

ร้อยละ 
(๑๐๐%) 

เพศ 
ชาย 

 
๑๔๙ 

 
๓๗.๓๔ 

หญิง ๒๕๐ ๖๒.๖๖ 
รวม ๓๙๙ ๑๐๐.๐๐ 

 



๑๖๑ 
 

ตารางท่ี  ๔.๘ จ านวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ้านวน 
(n =๓๙๙) 

ร้อยละ 
(๑๐๐%) 

อายุ   
๑๘-๒๙  ป ี ๑๓๐ ๓๒.๕๘ 
๓๐-๔๙  ป ี ๒๓๑ ๕๗.๘๙ 
๕๐  ปี ขึ้นไป ๓๘ ๙.๕๒ 
รวม ๓๙๙ ๑๐๐.๐๐ 
สถานภาพ   
โสด ๒๐๗ ๕๑.๘๘ 
สมรส ๑๕๖ ๓๙.๑๐ 
ม่าย/หย่าร้าง ๒๖ ๖.๕๒ 
แยกกันอยู่ ๑๐ ๒.๕๑ 
รวม ๓๙๙ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่า  ม.๓ ๑๕ ๓.๗๖ 
ม.๓ ๓๐ ๗.๕๒ 
ม.๖  หรือ  ปวช. ๗๘ ๑๙.๕๕ 
อนุปริญญา หรือ ปวส. ๙๓ ๒๓.๓๑ 
ปริญญาตรี ๑๒๖ ๓๑.๕๘ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๕๗ ๑๔.๒๙ 
รวม ๓๙๙ ๑๐๐.๐๐ 
อาชีพ   
พ่อบ้านแม่บ้าน ๖ ๑.๕๐ 
รับจ้าง ๔๕ ๑๑.๒๘ 
ค้าขาย ๖๖ ๑๖.๕๔ 
ลูกจ้างบริษัทเอกชน ๗๓ ๑๘.๓๐ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๘๑ ๒๐.๓๐ 
รับราชการ ๘๔ ๒๑.๐๕ 
นักศึกษา ๒๐ ๕.๐๑ 

 



๑๖๒ 
 

ตารางท่ี  ๔.๘ จ านวนและร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ้านวน 

(n =๓๙๙) 
ร้อยละ 

(๑๐๐%) 
อาชีพ   
ข้าราชการบ านาญ/เกษียณราชการ ๓ ๐.๗๕ 
อ่ืนๆ ๒๑ ๕.๒๖ 
รวม ๓๙๙ ๑๐๐.๐๐ 
รายได้ต่อเดือน   
ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ บาท ๒๓ ๕.๗๖ 
๓,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท ๑๖ ๔.๐๑ 
๖,๐๐๑-๙,๐๐๐ บาท ๒๔ ๖.๐๒ 
๙,๐๐๑-๑๒,๐๐๐ บาท ๖๙ ๑๗.๒๙ 
๑๒,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท ๘๑ ๒๐.๓๐ 
๑๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๑๘๖ ๔๖.๖๒ 

รวม ๓๙๙ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๘ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๕๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๖) 

และเป็นเพศชาย จ านวน ๑๔๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๔) 
ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๐-๔๙ ปี จ านวน ๒๓๑ คน  

(คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๙) รองลงมามีอายุระหว่าง ๑๘-๒๙ ปี จ านวน ๑๓๐ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๕๘) และมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๓๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒) ตามล าดับ 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน ๒๐๗ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๕๑.๘๘) รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน ๑๕๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๐) มีสถานภาพ
ม่าย/หย่าร้าง จ านวน ๒๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒) และมีสถานภาพแยกกันอยู่ จ านวน ๑๐ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๑) ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
๑๒๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘) รองลงมามีการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. จ านวน ๙๓ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๑) มีการศึกษาระดับ ม.๖ หรือ ปวช. จ านวน ๗๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๕) 
มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๕๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙) มีการศึกษาระดับ ม.๓ 
จ านวน ๓๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๒) และมีการศึกษาต่ ากว่า ม.๓ จ านวน ๑๕ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๓.๗๖) ตามล าดับ 



๑๖๓ 
 

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับราชการ จ านวน ๘๔ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๐๕) รองลงมาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๘๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๐) เป็นลูกจ้าง
บริษัทเอกชน จ านวน ๗๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๐) ประกอบอาชีพค้าขาย จ านวน ๖๖ คน  
(คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๔) ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน ๔๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๘) ประกอบ
อาชีพอ่ืน ๆ เช่น พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น จ านวน ๒๑ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖) เป็นนักศึกษา จ านวน ๒๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๑) เป็นพ่อบ้าน 
แม่บ้าน จ านวน ๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๐) และเป็นข้าราชการบ านาญ/เกษียณราชการ จ านวน ๓ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕) ตามล าดับ 

รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ บาทขึ้นไป 
จ านวน ๑๘๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๒) รองลงมามีรายได้ต่อเดือน ๑๒,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๘๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๐) มีรายได้ต่อเดือน ๙,๐๐๑-๑๒,๐๐๐ บาท จ านวน ๖๙ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๙) มีรายได้ต่อเดือน ๖,๐๐๑-๙,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๔ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๖.๐๒) มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๖) และมีรายได้ต่อ
เดือน ๓,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๑) ตามล าดับ 
 

๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการยึดถือ
ค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ด้านการกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมือง ด้านการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตยและด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาโดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  
  เกณฑ์การแปลความหมาย มีดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย    ความหมาย 
  ๔.๒๑-๕.๐๐   มากที่สุด 
  ๓.๔๑-๔.๒๐   มาก 
  ๒.๖๑-๓.๔๐   ปานกลาง 
  ๑.๘๑-๒.๖๐   น้อย 
  ๑.๐๐-๑.๘๐   น้อยที่สุด 
 
 



๑๖๔ 
 

ตารางท่ี  ๔.๙ แสดงจ านวน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นพลเมือง  
          ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมือง  
          แบบประชาธิปไตย  

(n =๓๙๙) 

การยึดถือค่านิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย 

X  S.D. ระดับการแปลผล 

๑. ท่านเห็นว่าหลักสิทธิและเสรีภาพนั้นเป็นการที่บุคคล
กระท าสิ่งใดก็ได้ที่เหมาะสมกับตนเองไม่จ าเป็นต้อง
ค านึงว่าจะกระทบหรือละเมิดผู้อ่ืน 

 
 

๒.๕๗ 

 
 

๑.๓๓๖ 

 
 

น้อย 
๒. ท่านยึดหลักการและเหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหา

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 

๔.๑๐ 
 

๐.๗๗๔ 
 

มาก 
๓. ท่านเชื่อในหลักการปกครองอย่างมีส่วนร่วมของ

ประชาชนยึดมั่นในเสียงส่วนใหญ่เคารพเสียงส่วนน้อย 
 

๔.๐๒ 
 

๐.๘๕๑ 
 

มาก 
๔. หากท่านไม่เห็นด้วยจะไม่พูดค้านในที่ประชุมแต่จะไป

พูดนอกห้องประชุมแทน 
 

๒.๕๗ 
 

๑.๒๐๑ 
 

น้อย 

๕. ท่านเชื่อว่าการใช้อ านาจในการตัดสินใจเด็ดขาดรวดเร็ว
มีความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบัน 

 
๒.๒๑ 

 
๑.๐๓๖ 

 
น้อย 

๖. ท่านเชื่อว่าการส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยใน
ปัจจุบันก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาแก่ส่วนรวม
มากที่สุด 

 
 

๔.๐๖ 

 
 

๐.๘๖๘ 

 
 

มาก 
๗. ท่านรู้และเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมที่ตั้ง

เอาไว้และยอมรับกฎเกณฑ์ที่ชุมชนร่วมกันตั้งขึ้นมาเสมอ 
 

๔.๑๒ 
 

๐.๘๐๔ 
 

มาก 

รวม ๓.๓๘ ๐.๓๙๙ ปานกลาง 

จากตารางที่ ๔.๙ ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พบว่า กลุ่มตัวอย่างยึดถือค่านิยม
พ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X= ๓.๓๘, S.D.= ๐.๓๙๙) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่
ในระดับมาก จ านวน ๔ ข้อ ดังนี้ (๑) รู้และเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมที่ตั้งเอาไว้และ
ยอมรับกฎเกณฑ์ที่ชุมชนร่วมกันตั้งขึ้นมาเสมอ ( X= ๔.๑๒, S.D.= ๐.๘๐๔) (๒) ยึดหลักการและ
เหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น (X= ๔.๑๐, S.D.= ๐.๗๗๔) (๓) เชื่อว่าการส่งเสริม
และสนับสนุนประชาธิปไตยในปัจจุบันก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาแก่ส่วนรวมมากที่สุด  



๑๖๕ 
 

(X= ๔.๐๖, S.D.= ๐.๘๖๘) และ (๔) เชื่อในหลักการปกครองอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนยึดมั่นใน
เสียงส่วนใหญ่เคารพเสียงส่วนน้อย (X= ๔.๐๒, S.D.= ๐.๘๕๑) ตามล าดับ 

นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่
ในระดับน้อย จ านวน ๓ ข้อ ดังนี้ (๑) หากไม่เห็นด้วยจะไม่พูดค้านในที่ประชุมแต่จะไปพูดนอกห้อง
ประชุมแทน (X= ๒.๕๗, S.D.= ๑.๒๐๑) (๒) หลักสิทธิและเสรีภาพนั้นเป็นการที่บุคคลกระท าสิ่งใดก็
ได้ที่เหมาะสมกับตนเองไม่จ าเป็นต้องค านึงว่าจะกระทบหรือละเมิดผู้อ่ืน (X= ๒.๕๗, S.D.= ๑.๓๓๖) 
และ (๓) เชื่อว่าการใช้อ านาจในการตัดสินใจเด็ดขาดรวดเร็วมีความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหา
บ้านเมืองในปัจจุบัน (X= ๒.๒๑, S.D.= ๑.๐๓๖) ตามล าดับ 

 

ตารางที่  ๔.๑๐ แสดงจ านวน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็น  
            พลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้  
            ทางการเมือง       

(n =๓๙๙) 

กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง X  S.D. ระดับการแปลผล 
๑. ท่านมีโอกาสด าเนินกิจกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วน

หนึ่งนั้นเป็นผลมาจากการตัดสินใจของท่านคนเดียว 
 

๒.๕๒ 
 

๑.๐๗๗ 
 

น้อย 
๒. เมื่อบิดามารดาหรือเพ่ือนๆของท่านได้ต าหนิเรื่องใด

เรื่องหนึ่งท่านได้มีโอกาสชี้แจงเหตุผลเสมอ 
 

๓.๘๑ 
 

๐.๗๙๓ 
 

มาก 
๓. เมื่อบิดามารดาหรือเพ่ือนๆของท่านได้แสดงความ

คิดเห็นขัดแย้งท่านมักจะแสดงความไม่พอใจ 
 

๒.๕๑ 
 

๑.๑๐๐ 
 

น้อย 
๔. ท่านได้น าข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมาวิเคราะห์เพ่ือ

ใช้ในการตัดสินใจทางการเมืองเสมอ 
 

๓.๗๕ 
 

๐.๘๒๐ 
 

มาก 
๕. ท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืนๆ

ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองและปัญหาสังคม 
 

๓.๗๘ 
 

๐.๘๓๗ 
 

มาก 
๖. เมื่อท่านได้รับทราบข้อมูลที่ส าคัญของทางการเมืองการ

ปกครองท่านได้ส่งไปให้แก่กลุ่มเพ่ือนและบุคคลอ่ืนๆ
ได้รับทราบด้วย 

 
 

๓.๗๖ 

 
 

๐.๙๗๗ 

 
 

มาก 
๗. ท่านเคยร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนบ้าน

เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์และการตรวจสอบการท างาน
ของนักการเมืองท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่ทุจริต 

 
 

๓.๖๐ 

 
 
๑.๐๑๒ 

 
 

มาก 
รวม ๓.๓๙ ๐.๓๗๗ ปานกลาง 



๑๖๖ 
 

จากตารางที ่๔.๑๐ ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้
ทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X= ๓.๓๙, S.D.= ๐.๓๗๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง อยู่ในระดับมาก จ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ 
(๑) เมื่อบิดามารดาหรือเพ่ือนๆ ได้ต าหนิเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะได้มีโอกาสชี้แจงเหตุผลเสมอ (X= ๓.๘๑, 
S.D.= ๐.๗๙๓) (๒) มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืนๆ ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทาง
การเมืองและปัญหาสังคม (X= ๓.๗๘, S.D.= ๐.๘๓๗) (๓) เมื่อได้รับทราบข้อมูลที่ส าคัญของทางการ
เมืองการปกครองได้ส่งไปให้แก่กลุ่มเพ่ือนและบุคคลอื่นๆ ได้รับทราบด้วย (X= ๓.๗๖, S.D.= ๐.๙๗๗) 
(๔) ได้น าข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางการเมืองเสมอ (X= ๓.๗๕, 
S.D.= ๐.๘๒๐) และ (๕) เคยร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนบ้านเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์
และการตรวจสอบการท างานของนักการเมืองท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่ทุจริต  (X= ๓.๖๐, 
S.D.= ๑.๐๑๒) ตามล าดับ 

นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองอยู่ในระดับ
น้อย จ านวน ๒ ข้อ ดังนี้ (๑) มีโอกาสด าเนินกิจกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจาก
การตัดสินใจของท่านคนเดียว (X= ๒.๕๒, S.D.= ๑.๐๗๗) และ (๒) เมื่อบิดามารดาหรือเพ่ือนๆ ของ
ได้แสดงความคิดเห็นขัดแย้งมักจะแสดงความไม่พอใจ (X= ๒.๕๑, S.D.= ๑.๑๐๐) ตามล าดับ 

 

ตารางที่  ๔.๑๑ แสดงจ านวน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็น  
             พลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
            (n =๓๙๙) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง X  S.D. ระดับการแปลผล 
๑. เมื่อมีการเลือกตั้งท่านไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทั้ง

ระดับท้องถิ่นและระดับชาติเสมอ 
 

๔.๑๓ 
 

๐.๘๔๒ 
 

มาก 
๒. ท่านเห็นว่าการไปลงคะแนนเลือกนักการเมืองที่ให้เงิน

หรือให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆถือเป็นเรื่องปกติ 
 

๒.๘๕ 
 
๑.๒๕๔ 

 
ปานกลาง 

๓. ท่านได้ชักชวนเพ่ือนบ้านไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

 
๓.๘๒ 

 
๐.๙๔๘ 

 
มาก 

๔. ท่านเชื่อว่าเหตุการณ์ทางการเมืองไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของท่าน 

 
๒.๕๘ 

 
๑.๒๓๑ 

 
น้อย 

 



๑๖๗ 
 

ตารางที่  ๔.๑๑ แสดงจ านวน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็ น  
             พลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ)  
            (n =๓๙๙) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง X  S.D. ระดับการแปลผล 
๕. หากท่านมีโอกาสเข้าไปมีบทบาททางการเมืองเช่นการ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งการฟังปราศรับของ
นักการเมืองการไปเลือกตั้งการชุมนุมประท้วงรวมถึง
การเคลื่อนไหวเรียกร้องต่างๆท่านจะเข้าร่วมเสมอ 

 
 

 
๓.๖๘ 

 
 

 
๑.๐๒๔ 

 
 

 
มาก 

๖. ท่านเข้ าร่ วมกับชุมชนประท้วง เจ้ าหน้าที่ ของ
หน่วยงานภาครัฐกรรมการชุมชนนักการเมืองท้องถิ่น
ถ้าในกรณีท่ีมีการทุจริตเกิดขึ้น 

 
 

๓.๖๗ 

 
 

๑.๑๒๒ 

 
 

มาก 
๗. ท่านกับเพ่ือนนัดพูดคุยกับเกี่ยวกับสถานการณ์ทาง

การเมืองและปัญหาสังคมเสมอ (สภากาแฟ) 
 

๓.๔๘ 
 

๑.๐๙๑ 
 

มาก 
รวม ๓.๔๖ ๐.๔๖๕ มาก 

 

จากตารางที ่๔.๑๑ ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(X= ๓.๔๖, S.D.= ๐.๔๖๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมือง  
อยู่ในระดับมาก จ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ (๑) เมื่อมีการเลือกตั้งจะไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับชาติเสมอ (X= ๔.๑๓, S.D.= ๐.๘๔๒) (๒) ได้ชักชวนเพ่ือนบ้านไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ (X= ๓.๘๒, S.D.= ๐.๙๔๘) (๓) หากมีโอกาสเข้าไปมีบทบาททาง
การเมือง เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การฟังปราศรัยของนักการเมืองการไปเลือกตั้ง
การชุมนุมประท้วงรวมถึงการเคลื่อนไหวเรียกร้องต่างๆ จะเข้าร่วมเสมอ (X= ๓.๖๘, S.D.= ๑.๐๒๔)  
(๔) เข้าร่วมกับชุมชนประท้วงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ กรรมการชุมชน นักการเมืองท้องถิ่นถ้าใน
กรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้น (X= ๓.๖๗, S.D.= ๑.๑๒๒) และ (๕) ตัวเองและเพ่ือนนัดพูดคุยกับเกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาสังคมเสมอ (สภากาแฟ) (X= ๓.๔๘, S.D.= ๑.๐๙๑) ตามล าดับ 

นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน ๑ ข้อ 
ดังนี้ เห็นว่าการไปลงคะแนนเลือกนักการเมืองที่ให้เงินหรือให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ถือเป็น
เรื่องปกติ (X= ๒.๘๕, S.D.= ๑.๒๕๔) 



๑๖๘ 
 

และยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับน้อย จ านวน ๑ ข้อ ดังนี้ 
เชื่อว่าเหตุการณ์ทางการเมืองไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของท่าน (X= ๒.๕๘, 
S.D.= ๑.๒๓๑) 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงจ านวน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นพลเมือง  
           ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย  

(n =๓๙๙) 
บุคลิกภาพประชาธิปไตย X  S.D. ระดับการแปลผล 

๑. ท่านขอค าแนะน าจากผู้อ่ืนเพ่ือแก้ปัญหาการบ้าน
การเมืองในส่วนที่ท่านไม่สามารถแก้ได้ 

 
๓.๖๐ 

 
๐.๙๔๘ 

 
มาก 

๒. ท่านได้พูดคุยรับฟังความคิดเห็นกับผู้อ่ืนที่มีความ
คิดเห็นไม่เหมือนกันเพ่ือการตัดสินใจร่วมกัน 

 
๓.๗๔ 

 
๐.๘๘๐ 

 
มาก 

๓. ในการพูดคุยกับผู้อ่ืนท่านไม่ยึดถือตัวเองว่าเป็นคนเก่ง
อาวุโสกว่าหรือไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ตนเองในการตัดสิน
ความผิดที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวความคิดของท่าน 

 
 

๓.๙๕ 

 
 

๐.๗๖๗ 

 
 

มาก 
๔. ท่านได้ชักชวนเพ่ือนบ้านไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 

๔.๐๐ 
 

๐.๘๗๐ 
 

มาก 
๕. ท่านไม่พอใจนักการเมืองท้องถิ่นบางคนจากการบอก

เล่าของเพ่ือนอีกคนหนึ่งโดยไม่สอบถามข้อเท็จจริง 
 

๒.๔๓ 
 

๑.๑๘๒ 
 

น้อย 
๖. ความคิดทุกความคิดที่ท่านแสดงออกมาเป็น

ความคิดที่ท่านได้กลั่นกรองขึ้นด้วยตัวเองมิใช่เป็น
ความคิดท่ีแสดงออกมาภายใต้อิทธิพลของผู้ใดทั้งสิ้น 

 
 

๓.๙๙ 

 
 

๐.๘๕๑ 

 
 

มาก 
๗. การตัดสินใจทางการเมืองทุกครั้งของท่านเมื่อเกิด

ปัญหาขึ้นท่านสามารถรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวได้ 
 

๓.๖๙ 
 

๑.๐๗๙ 
 

มาก 
รวม ๓.๖๓ ๐.๔๓๓ มาก 

จากตารางที ่๔.๑๒ ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(X= ๓.๖๓, S.D.= ๐.๔๓๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย  
อยู่ในระดับมาก จ านวน ๖ ข้อ ดังนี้ (๑) ยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและชุมชน 
(X= ๔.๐๐, S.D.= ๐.๘๗๐) (๒) ความคิดทุกความคิดที่แสดงออกมาเป็นความคิดที่ท่านได้กลั่นกรอง
ขึ้นด้วยตัวเองมิใช่เป็นความคิดที่แสดงออกมาภายใต้อิทธิพลของผู้ใดทั้งสิ้น (X= ๓.๙๙, S.D.= ๐.๘๕๑) 



๑๖๙ 
 

(๓) ในการพูดคุยกับผู้อื่นไม่ยึดถือตัวเองว่าเป็นคนเก่งอาวุโสกว่าหรือไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ตนเองในการ
ตัดสินความผิดที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวความคิดของตนเอง ( X= ๓.๙๕, S.D.= ๐.๗๖๗)  
(๔) ได้พูดคุยรับฟังความคิดเห็นกับผู้ อ่ืนที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันเพ่ือการตัดสินใจร่วมกัน  
( X= ๓.๗๔, S.D.= ๐.๘๘๐) (๕) การตัดสินใจทางการเมืองทุกครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสามารถ
รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวได้ ( X= ๓.๖๙, S.D.= ๑.๐๗๙) และ (๖) ขอค าแนะน าจากผู้อ่ืนเพ่ือ
แก้ปัญหาการบ้านการเมืองในส่วนที่ตนเองไม่สามารถแก้ได้ (X= ๓.๖๐, S.D.= ๐.๙๔๘) ตามล าดับ 

นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยอยู่ในระดับน้อย จ านวน ๑ ข้อ 
ดังนี้ ไม่พอใจนักการเมืองท้องถิ่นบางคนจากการบอกเล่าของเพ่ือนอีกคนหนึ่งโดยไม่สอบถาม
ข้อเท็จจริง (X= ๒.๔๓, S.D.= ๑.๑๘๒) 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงจ านวน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นพลเมือง  
           ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทาง 
           พระพุทธศาสนา  

(n =๓๙๙) 

การยึดม่ันในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา X  S.D. ระดับการแปลผล 
๑. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเมืองได้ 

 
 

๓.๗๓ 

 
 

๐.๘๒๕ 

 
 

มาก 
๒. ท่านสามารถปรับปรุงวิธีด าเนินชีวิตให้มีความยืดหยุ่น

ได้และให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนมีความเข้าใจตรงกันในการ
ด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยเสมอ 

 
 

๓.๗๒ 

 
 

๐.๘๔๘ 

 
 

มาก 
๓. ท่านสามารถปรับปรุงวิธีด าเนินชีวิตให้มีความยืดหยุ่น

ได้และให้ค าแนะน าแก่ผู้อื่นมีความเข้าใจตรงกันในการ
ด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยเสมอ 

 
 

๓.๗๘ 

 
 

๐.๙๓๕ 

 
 

มาก 
๔. ท่านเคารพระบอบประชาธิปไตยและวางตัวเป็นกลาง

เสมออีกทั้งรู้ตัวเองว่าจะใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเอง
เมื่อใดเวลาใดและสถานที่ใดจึงจะเหมาะสม 

 
 

๓.๙๘ 

 
 

๐.๗๘๖ 

 
 

มาก 
๕. ท่านแยกแยะปัญหาในเรื่องส่วนตัวของบุคคลออกจาก

ส่วนรวมและสามารถควบคุมอารมณ์ข่มใจใน
สถานการณ์ต่างๆได้เสมอ 

 
 

๔.๐๑ 

 
 

๐.๗๕๐ 

 
 

มาก 



๑๗๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงจ านวน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นพลเมือง  
           ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทาง 
           พระพุทธศาสนา (ต่อ) 

(n =๓๙๙) 

การยึดม่ันในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา X  S.D. ระดับการแปลผล 
๖. ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนๆเสมอแม้ว่าจะ

แตกต่างจากตนเองและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพสังคมในชุมชนเป็นอย่างดี 

 
 

๓.๙๗ 

 
 

๐.๗๖๓ 

 
 

มาก 
๗. ท่านปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความยุติธรรมและให้ก าลังใจ

กับผู้ อ่ืนทั้ ง ในด้ านที่มีปัญหาส่วนตัวและปัญหา
ครอบครัว 

 
 

๔.๐๒ 

 
 

๐.๘๒๕ 

 
 

มาก 
รวม ๓.๘๙ ๐.๕๙๗ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๑๓ ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= ๓.๘๙, S.D.= ๐.๕๙๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมียึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก จ านวน ๗ ข้อ ดังนี้  
(๑) ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนด้วยความยุติธรรมและให้ก าลังใจกับผู้อ่ืน ทั้งในด้านที่มีปัญหาส่วนตัวและปัญหา
ครอบครัว (X= ๔.๐๒, S.D.= ๐.๘๒๕) (๒) แยกแยะปัญหาในเรื่องส่วนตัวของบุคคลออกจากส่วนรวมและ
สามารถควบคุมอารมณ์ข่มใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้เสมอ (X= ๔.๐๑, S.D.= ๐.๗๕๐) (๓) เคารพระบอบ
ประชาธิปไตยและวางตัวเป็นกลางเสมอ อีกทั้งรู้ตัวเองว่าจะใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองเมื่อใดเวลาใดและ
สถานที่ใดจึงจะเหมาะสม (X= ๓.๙๘, S.D.= ๐.๗๘๖) (๔) ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ เสมอแม้ว่าจะ
แตกต่างจากตนเองและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในชุมชนเป็นอย่างดี (X= ๓.๙๗, S.D.= ๐.๗๖๓) 
(๕) สามารถปรับปรุงวิธีด าเนินชีวิตให้มีความยืดหยุ่นได้และให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนมีความเข้าใจรงกันในการ
ด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยเสมอ (X= ๓.๗๘, S.D.= ๐.๙๓๕) (๖) มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองได้  
(X= ๓.๗๓, S.D.= ๐.๘๒๕) และ (๗) สามารถอธิบายความมุ่งหมายและหลักการของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยให้ผู้อ่ืนเข้าใจเพ่ือช่วยเหลือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง (X= ๓.๗๒, S.D.= ๐.๘๔๘) 
ตามล าดับ 
 



๑๗๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงจ านวน ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเป็นพลเมือง  
           ในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ในภาพรวม      

(n =๓๙๙) 

 

จากตารางที่ ๔.๑๔ ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
โดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X= ๓.๕๕, S.D. = ๐.๓๐๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นพลเมืองในการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก จ านวน ๓ ด้าน ดังนี้ (๑) ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา (X= ๓.๘๙, S.D. = ๐.๕๙๗) (๒) ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย (X= ๓.๖๓,  
S.D. = ๐.๔๓๓) และ (๓) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง (X= ๓.๔๖, S.D. = ๐.๔๖๕) ตามล าดับ 

นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน ๒ ข้อ ดังนี้ (๑) ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการ
เมือง ( X= ๓.๓๙, S.D. = ๐.๓๗๗) และ (๒) ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย (X= ๓.๓๘, S.D. = ๐.๓๙๙) ตามล าดับ 

๔.๒.๓ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการศึกษาความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พบว่า กลุ่มตัวอย่างยึดถือ
ค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการกล่อมเกลา
เรียนรู้ทางการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างยึดมั่นใน
หลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
เป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ชื่อเรื่อง X  S.D. ระดับการแปลผล 
๑. ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ๓.๓๘ ๐.๓๙๙ ปานกลาง 
๒. ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเเรียนรู้ทางการเมือง ๓.๓๙ ๐.๓๗๗ ปานกลาง 
๓. ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๓.๔๖ ๐.๔๖๕ มาก 
๔. ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย ๓.๖๓ ๐.๔๓๓ มาก 
๕. ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ๓.๘๙ ๐.๕๙๗ มาก 

รวม ๓.๕๕ ๐.๓๐๘ มาก 



๑๗๒ 
 

๑) ผลแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างความเป็น
พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
 

ตารางที่  ๔.๑๕ แสดงความถี่ของความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหา   
             อุปสรรคในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

ปัญหา อุปสรรคในการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

ความถี่ของจ้านวน
ที่ตอบ 

ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ๒๕ 
ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง ๒๙ 
ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๒๖ 
ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย ๒๐ 
ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

 
๑๙ 

ผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด ๑๑๙ 
ผู้ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด ๒๘๐ 

รวม ๓๙๙ 
 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จากตารางที่ ๔.๑๕ ความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นจ าแนกตามความถี่ของความคิดเห็นเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง (ความถี่ = ๒๙) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
(ความถี่ = ๒๖) ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (ความถี่ = ๒๕) 
ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย (ความถี่ = ๒๐) และด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ (ความถ่ี = ๑๙) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

ตารางที่  ๔.๑๖ แสดงความถี่ของความคิดเห็น จากผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับ  
              ข้อเสนอแนะในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะในการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

ความถี่ของจ้านวน 
ที่ตอบ 

ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ๒๖ 
ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง ๒๙ 
ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๒๗ 
ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย ๒๓ 
ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  

เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
๑๗ 

ผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด ๑๒๒ 
ผู้ไม่ตอบแบบสอบถามปลายเปิด ๒๗๗ 

รวม ๓๙๙ 

 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จากตารางที่ ๔.๑๖ ความคิดเห็น

ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นจ าแนกตามความถี่ของความคิดเห็นเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง (ความถี่ = ๒๙) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
(ความถี่ = ๒๗) ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (ความถี่ = ๒๖)  
ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย (ความถี่ = ๒๓) และด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ (ความถ่ี = ๑๗) ตามล าดับ 
 

๔.๓ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
จากปัญหาที่ต้องการทราบที่ว่า แนวทางการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในท้องถิ่นที่เหมาะสม ควรเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่า เพ่ือเสนอ
แนวทางในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นนั้น จากผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตย ดังนี้ 

 



๑๗๔ 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ กระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย 



๑๗๕ 
 

จากแผนภาพ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ชุดความรู้ในการศึกษาเรื่อง ความเป็น

พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความเป็นพลเมืองเพ่ือ

การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการยึดมั่นในหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗  มีระดับมากทั้ง ๗ ข้อ

เมื่อเทียบกับอีก ๔ ด้าน ดังนั้น ประชาชนได้ยึดหลักธรรมเป็นหลักในการใช้วิถีชีวิตอันเป็นทุนทาง

สังคมอยู่แล้ว เป็นผลให้ ความเป็นพลเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวได้ว่า การจะมีความเป็น

พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ได้ จะต้องมีพ้ืนฐานจากการยึดถือปฏิบัติในหลัก

พระพุทธศาสนาก่อน ผู้วิจัย จึงได้องค์ความรู้ใหม่ว่า การสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม

ประชาธิปไตยจะสามารถสร้างให้ประสบความส าเร็จได้ ถ้าประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีความรู้ความ

เข้าใจยึดถือปฏิบัติในหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นทุนทางสังคม ให้เกิดขึ้นจริงเสียก่อน อีกทั้ง

หลักธรรมเปรียบเสมือนเป็นภูมิปัญญาที่เป็นหลักส าคัญ ส าหรับน าไปต่อยอดความเป็นพลเมืองเพ่ือ

การส่งเสริมประชาธิปไตย พร้อมกับต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับประชาชน ครอบครัว โรงเรียน วัดและกลุ่มต่างๆ 

เพ่ือให้เกิดแนวทางการก าหนดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่แท้จริง ซึ่งผู้วิจัย น าผลการวิจัยที่ได้ 

มาก าหนดองค์ความรู้ใหม่ ในการก าหนดความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย ซึ่ง มี

องค์ประกอบ ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จะมีความเป็นพลเมือง

เพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

ได้ ต้องมีการยึดถือปฏิบัติในหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นทุนทางสังคม อันเปรียบเสมือนเป็นภูมิ

ปัญญาที่แท้จริงเสียก่อน โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ในข้อ ๑, ๒ และ ๔ ปฏิบัติให้เป็นจริง ดังนี้  

ข้อที่ (๑) การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ คือ การท าหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ตามที่

ได้รับมอบหมาย เรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะงานในหน้าที่ของตนเอง เข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆ รู้จักสิทธิ หน้าที่

ของตน จะท าให้รู้จักการรับผิดชอบและยึดหลักการเหตุผลในการตัดสินใจ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วม

แก้ไขปัญหาสังคมได ้

ข้อที่ (๒) การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย คือ การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  

มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง ถ้าทุกคนมีเหตุผลมีเป้าหมายชัดเจน  งานจะส าเร็จ

เป็นไปตามเจตนารมณ์ได้และพัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางได้เป็นอย่างดี โดยการรู้เข้าใจและยอมรับ

ในกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม ยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลักแล้ว รู้ว่านี่คือ หลักการประชาธิปไตย

ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา ถ้าผู้ใดปฏิบัติได้ก็จะท าให้มีความเป็นตัวของตัวเอง รู้ถึงการ

พัฒนาชุมชนและกล้าแสดงออก  



๑๗๖ 
 

ข้อที่ (๔) การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี เป็นการรู้จักความพอเหมาะ รู้จักพอดีและ

พอเพียงในการด าเนินชีวิต รู้จักเพียงพอ พอใจในสิ่งที่มีอยู่ พอดี พอประมาณ มีความเข้าใจในการ

ด ารงชีพอย่างพอดี  ไม่น้อยและไม่มากจนเกินไป มีความมัธยัสถ์และอยู่อย่างพอเพียง เลี้ยงตนบน

สัมมาชีพ ท าให้เกิดการพ่ึงตนเองได้ ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าหรือความอุปถัมภ์ของใคร สามารถ

ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้  

จากนั้น องค์กรภาครัฐ จะต้องปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่

แท้จริงแก่ลูกหลานตั้งแต่เล็กๆ เริ่มจากสถาบันครอบครัว มีการท าความเข้าใจกับค่านิยมที่เหมาะสม

สร้างค่านิยมที่เป็นจิตส านึกที่ดี ที่มีต่อสาธารณะและให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพจริงๆ ในการเสนอ

ความคิดเห็นแม้แต่ในการเมืองท้องถิ่น ส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานเยาวชน  

เกิดความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยที่มีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าแสดงออก 

พ่ึงตนเอง ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าหรือความอุปถัมภ์ของใคร ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค านึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่คิดเบียดเบียน 

ยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลัก รับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคมได ้

๒. ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง จะมีความเป็นพลเมืองเพ่ือการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองที่สมบูรณ์ได้ ต้องมีการยึดถือ

ปฏิบัติในหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นทุนทางสังคม อันเปรียบเสมือนเป็นภูมิปัญญาที่แท้จริงเสียก่อน 

โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ในข้อ ๑, ๒ และ ๗ ปฏิบัติให้เป็นจริง ดังนี้  

ข้อที่ (๑) การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ คือ การท าหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ตามที่

ได้รับมอบหมาย เรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะงานในหน้าที่ของตนเอง เข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆ รู้จักสิทธิ หน้าที่

ของตนแล้วจะก่อให้เกิดมีจิตส านึกในความรับผิดชอบในหน้าที่ 

ข้อที่ (๒) การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย คือ การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  

มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง ถ้าทุกคนมีเหตุผลมีเป้าหมายชัดเจน  รู้จักวิเคราะห์

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ งานจะส าเร็จเป็นไปตามเจตนารมณ์ได้และพัฒนาไปสู่จุดหมาย

ปลายทางได้เป็นอย่างดี เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้แล้ว จะก่อให้มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองอย่างแท้จริง 

ข้อที่ (๗) การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืน เป็นการเรียนรู้

ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืน การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ความสามารถในการจูงใจคน การรู้จักเสียสละให้กับบุคคลอ่ืนๆ การเข้าใจพ้ืนเพ ใจคอ และอารมณ์

ของคนในชุมชน เมื่อร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนบ้าน รับฟังและให้ผู้อ่ืนมีโอกาสชี้แจง
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เหตุผลโดยไม่โต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้อง จะท าให้ผู้นั้นมีเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์รู้จักการให้ เสียสละ  

มีน้ าใจมีการแบ่งปันในการส่งข้อมูลไปให้แก่กลุ่มเพ่ือนและบุคคลอื่นได้รับทราบตามมาได ้

จากนั้น องค์กรภาครัฐ มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้มากขึ้น ให้มีการเสนอ

ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลอบรม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ รณรงค์ให้คนทราบถึงข้อมูลที่แท้จริง

ในทางการเมือง ปลูกฝัง เรียนรู้อย่างถูกต้อง ไม่มีอคติ มีการเพ่ิมวิชาเรียนเรื่องข่าวปัจจุบันในชั้นเรียน

เชื่อมโยงกับวิชาพลเมือง หรือส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ เกิดความเป็นพลเมืองเพ่ือ

การส่งเสริมประชาธิปไตย ที่มีการรับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน ความรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักการให้ 

เสียสละ มีการแบ่งปัน มีน้ าใจ ไม่โต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้อง ยอมรับในเสียงข้างมากและเคารพในเสียงข้าง

น้อย มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองอย่างแท้จริง  

๓. ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง จะมีความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สมบูรณ์ได้ ต้องมีการยึดถือปฏิบัติในหลักพระพุทธศาสนา อันเป็น

ทุนทางสังคม อันเปรียบเสมือนเป็นภูมิปัญญาที่แท้จริงเสียก่อน โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ใน

ข้อ ๕ และ ๖ ปฏิบัติให้เป็นจริง ดังนี้  

ข้อที่ (๕) การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ด้วยประชาธิปไตยกับพระพุทธศาสนามีความ

เหมาะสมใกล้เคียงกันในหลายมิติ เมื่อมีการเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งและรู้ถึงผลกระทบจาก

การไปหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนั้น การรู้และยอมรับ การใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม เป็นการใช้เวลา

ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง รู้จักแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเวลา เช่น ชักชวนเพ่ือนบ้าน

ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้ง คือ เห็นความส าคัญของการเมืองท้องถิ่น และรู้จักการนัด

พูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองเสมอ เพ่ือให้มีความรู้ในการเข้าร่วมชุมนุมว่าช่วงไหน

เหมาะหรือไม่เหมาะ เกิดการไม่กระท าความผิดในการชุมนุม 

ข้อที่ (๖) การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม ท าให้สามารถรับเอาข้อมูลที่เป็นจริง  

เป็นการเรียนรู้สภาพสังคมแวดล้อม โดยการเข้าร่วมการรณรงค์ทางการเมืองเสมอและให้เวลากับ

กิจกรรมทางการเมือง รู้วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ปฏิบัติ

ตนเหมาะสมกับสภาพของสังคม ไม่สร้างปัญหาให้ชุมชนที่ตนเองอาศัย เรียนรู้การเหมือน ความต่าง

ของชุมชน ท าให้มีจิตส านึกติดตามข่าวสารเกิดข้ึนรับเอาข้อมูลที่เป็นจริง 

จากนั้น องค์กรภาครัฐ มาให้การส่งเสริมให้คนนึกถึงส่วนรวมก่อนเรื่องส่วนตน มีความ

เข้าใจและเห็นความส าคัญ มาให้ความรู้หรือมีการประชาสัมพันธ์ให้คนทุกคน ทุกกลุ่ม มีความรู้  

ความเข้าใจในการเมือง และมีส่วนร่วมทางการเมือง ระลึกถึงความส าคัญของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ปลูกฝังการมีส่วนร่วมให้เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมทางการเมือง ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด
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และมีความเข้าใจในทิศทางการเมือง ในส่วนของพ่อแม่ต้องเป็นผู้น า ปฏิบัติให้ลูกๆ เห็นอย่างจริงจัง

ด้วย เกิดความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย ที่มีการเห็นความส าคัญของการเมือง

ท้องถิ่น รู้ถึงผลกระทบจากการไปหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีจิตส านึกติดตามข่าวสารจากทุกสื่อ รับ

เอาข้อมูลที่เป็นจริง สนใจการเมืองให้เวลากับกิจกรรมทางการเมือง ไม่กระท าความผิดในการชุมนุม  

และมีความรู้ในการเข้าร่วมชุมนุม 

๔. ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย จะมีความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย

ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ ต้องมีการยึดถือปฏิบัติในหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นทุน

ทางสังคม อันเปรียบเสมือนเป็นภูมิปัญญาที่แท้จริงเสียก่อน โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ในข้อ 

๒, ๓, และ ๕ ปฏิบัติให้เป็นจริงดังนี้  

ข้อที่ (๒) การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย คือ การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  

มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง ถ้าทุกคนมีเหตุผลมีเป้าหมายชัดเจน งานจะส าเร็จ

เป็นไปตามเจตนารมณ์ได้และพัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางได้เป็นอย่างดี  รู้ว่าต้องยึดถือและปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของสังคมยึดมั่นและเชื่อม่ันในสิ่งที่ถูกต้อง สังคมจะไม่เกิดปัญหาขึ้น 

ข้อที่ (๓) การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใฝ่รู้ ใฝ่คิดอยู่เสมอ ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง  

ไม่ยึดถือตัวเองว่าเป็นคนเก่งอาวุโสกว่า ยอมรับความคิดผู้ อ่ืน ไม่มุ่งเอาชนะคนอ่ืนยอมรับความ

ผิดพลาด รู้จักการขอค าแนะน าจากผู้อ่ืนเพ่ือแก้ปัญหา เอาใจเขามาใส่ใจเรารู้จักตนเอง ตนเป็นใคร  

ท าให้ควบคุมตนเองได้ เกิดมาแล้วท าอะไรได้บ้าง มีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสังคม มีความรับผิดชอบ

และมีความคิดด้วยตัวเอง ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ใด เกิดมีความเชื่อมั่นในตนเองขึ้น 

ข้อที่ (๕) การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ด้วยประชาธิปไตยกับพระพุทธศาสนามีความ

เหมาะสมใกล้เคียงกันในหลายมิติ ดังนั้น การรู้และยอมรับ ท าให้สามารถยอมรับความคิดผู้อ่ืนรับฟัง

ความคิดเห็นกับผู้อื่นในการตัดสินใจร่วมกันรู้จักรับฟัง การใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม เป็นการใช้เวลาให้

เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง รู้จักแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเวลา เกิดการยึดมั่นและเชื่อมั่น

ในสิ่งที่ถูกต้อง 

จากนั้น องค์กรภาครัฐ มาให้ความรู้พัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย สร้างกระบวนการหรือกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยให้เป็นทางการเพ่ือให้ประชาชน

สนใจและเข้าร่วมกับกิจกรรมของรัฐ เพ่ือสิทธิและอ านาจของประชาชน ตัวประชาชนเองต้องเป็นผู้ที่

เรียนรู้และการปฏิบัติตามหน้าที่และสิทธิทางการเมือง หาความรู้เพ่ิมเติม เกิดความเป็นพลเมืองเพ่ือ

การส่งเสริมประชาธิปไตยที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ยึดถือตามระเบียบของสังคมและ
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ชุมชนยอมรับความคิดผู้อื่น ไม่มุ่งเอาชนะคนอื่น  ไม่นิยมความรุนแรง ไม่ก้าวร้าว เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

เป็นคนหนักแน่น มีจิตใจดี  รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ให้โอกาสกัน มีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ช่วยเหลือบุคคลอ่ืน 

รู้จักรับฟัง ยึดถือคุณธรรม ควบคุมตนเองได้  และยึดมั่นและเชื่อม่ันในสิ่งที่ถูกต้อง 

สรุปได้ว่า องค์ความรู้ใหม่ ที่ได้จากการสังเคราะห์ชุดความรู้  ในการศึกษาความเป็น

พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิไตยในท้องถิ่น ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ

ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตยทั้ง ๔ ด้าน จะสามารถสร้างหรือก าหนดให้เอ้ือต่อระบอบประชาธิปไตย

นั้น ประชาชนต้องยึดมั่นในหลักพุทธธรรม คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นเบื้องต้นเสียก่อน เพราะผู้ที่

ยึดมั่นในหลักพุทธธรรมถือเป็นกระบวนการทางสังคมของการบ่มเพาะคุณธรรมของความเป็นพลเมือง 

ให้มีระดับคุณธรรมของความเป็นพลเมืองของสังคมที่ดีงาม ดังนั้นคุณธรรมความเป็นพลเมืองไม่

สามารถแยกตัวออกจากวิถีชีวิตประชาธิปไตยได้ ต่อจากนั้นให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาร่วมมือกันส่งเสริมปลูกฝังความรู้พ้ืนฐานทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตย ด าเนินการให้ยึดถือวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัด  เช่น  

จัดอบรมหรือกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้การเมืองแก่ประชาชน จัดอบรมมาให้ความรู้ในการ

ปกครองระบบประชาธิปไตยให้เป็นทางการ ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติธรรมได้จริง ประชาสัมพันธ์

หลักธรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจ จัดโครงการหรือการจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา 

และจัดงานตามประเพณีวัฒนธรรม โดยสอดแทรกพิธีทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับประชาชน

ครอบครัวโรงเรียนวัดและกลุ่มต่างๆ ในขณะที่ประชาชน ครอบครัว โรงเรียน วัดและกลุ่มต่างๆ  

ควรท าความเข้าใจหรือศึกษาเรียนรู้เข้าใจระบบประชาธิปไตย พร้อมกับมีความกระตือรือร้นหาความรู้

เพ่ิมเติมตลอดเวลา และในโรงเรียน ควรเสริมหลักสูตรวิชาทางศาสนาเพ่ิมเติม เพ่ิมการเรียนรู้หลัก

ศีลธรรมในห้องเรียน เพ่ือให้มีการเรียนรู้หลักธรรมให้เข้าใจและปฏิบัติได้ ส่งผลให้เกิดความเป็น

พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไป 



 

 

  
บทท่ี  ๕ 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  “ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น”   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพ่ือศึกษา
การบูรณาการหลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นและเพ่ือน าเสนอการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการเก็บข้อมูลเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงาน จากนั้น น ามาสังเคราะห์เป็นแนวทางเบื้องต้น ก่อนที่จะ
น าเสนอคณาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าชี้แนะในการเสนอแนวทาง ทั้งนี้ จากผลการวิจัยสามารถ
สรุปผล อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัย ขอสรุปผลการวิจัย ในเรื่อง การศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย

ในท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตามระเบียบวิธีวิจัย ๒ ประเด็น คือ ๑. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพและ  
๒. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  

๕.๑.๑ สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
๑) ศึกษาความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
จากผลการวิจัย พบว่า ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ (๑) ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (๒) ด้าน
การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง (๓) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง (๔) ด้านการมีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย และ (๕) ด้านการยึดมั่นในหลักธรรม คือ สัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งทั้ง ๕ ประเด็น มีข้อเสนอ



๑๘๑ 
 

แนวคิดจากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ดังนี้ 

๑.๑) ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการยึดถือ
ค่านิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

๑.๑.๑) การพ่ึงตนเอง พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น ควรมีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่มีการชี้น า ชักน า มีการพ่ึงตนเองมากขึ้น ไม่ยึดถือตัวบุคคล  
ยึดหลักการมีเหตุผลเป็นพ้ืนฐาน กล้าแสดงออก  กล้าน าเสนอ  กล้าคิดด้วยตนเอง มีความสามารถที่
จะก าหนดชะตาชีวิตของตนเองได้  โดยไม่ต้องให้บุคคลอ่ืนมาก าหนด และประชาชนควรมีลักษณะ
เป็นเจ้าของชีวิตตนเองที่ต้องรับผิดชอบตนเอง อีกทั้งมีลักษณะการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของความ
พอเพียง เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเข้าใจสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 

๑.๑.๒) การเคารพสิทธิผู้อ่ืน พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ในท้องถิ่น ควรมีการยอมรับผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียน ไม่ข่มเหง  ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน รู้ถึงขอบเขต
หรือระดับการเคารพสิทธิผู้อ่ืน ไม่คิดว่าสิทธิของตนเหนือกว่าผู้อ่ืน มีการเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน 
ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน รู้ว่าการป้องกันสิทธิของตนเองโดยมิให้ผู้อ่ืน
กระทบสิทธิของตน และรู้ถึงว่าถ้าเราต้องการให้ผู้อ่ืนเคารพสิทธิของเรา เราต้องเคารพสิทธิของผู้อ่ืน
ก่อน  มีการให้ผู้อ่ืนได้ใช้สิทธิของเขาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง  
มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันและมีเหตุผล และมีความรู้ความเข้าใจระบบประชาธิปไตยว่าประชาชน
เป็นเจ้าของท้องถิ่นของตนเอง  

๑.๑.๓) การเคารพความแตกต่าง  พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ควรมีการยอมรับความแตกต่างและเคารพผู้อ่ืนที่แตกต่างจากตนเอง มีการ
มองว่าคนเราเป็นคนแต่ไม่เหมือนกัน มีความคิดไม่แตกแยกและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก  
มีการเคารพในหลักความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เห็นว่าคนอ่ืนอาจมีเหตุผล
ของเขา มีการใช้ความเสมอภาคและเป็นธรรม มีการเรียนรู้ ท าความเข้าใจ ในความเหมือนความ
แตกต่าง  

๑.๑.๔) การเคารพความเสมอภาค พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ควรมีลักษณะในการมองคนอ่ืนว่าคนมีฐานะหรือไม่มีฐานะ มีต าแหน่งหรือไม่
มีต าแหน่ง มีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษา จะอาชีพอะไร ต้องให้ความเสมอภาคตามกฎหมาย  
ทั้งจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม ไมเ่บียดเบียนซึ่งกันและกัน รู้ว่าประชาชนมีความเท่าเทียมกัน 
มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญเท่าเทียมกัน รู้ว่าควรมีการเคารพความเท่าเทียมกัน มีการ
ปฏิบัติต่อกันในแนวระนาบ และเห็นความส าคัญในการเคารพความเสมอภาค 



๑๘๒ 
 

๑.๑.๕) การเคารพกติกา พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น ควรมีลักษณะให้ความส าคัญกับกติกาของบ้านเมือง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
กฎหมาย รู้ว่าเป็นข้อก าหนดที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับควบคุมพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน ความเสียหายขึ้นกับสาธารณชน ประชาชนจึงมีการเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย และข้อบังคับของท้องถิ่นเพ่ือส่วนรวม เป็นการเคารพหลักนิติรัฐ นิติธรรมและธรรมาภิบาล 
และมีการน าไปปฏิบัติด้วยมีการยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลัก ยึดถือกติกาในการอยู่ร่วมกัน  
ใช้กติกาในการแก้ไขปัญหา และหากมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ใช้วิถีทางประชาธิปไตยและใช้
กติกาในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ก าลังความรุนแรง มีการเรียนรู้ ท าความเข้าใจกติกาสังคมและ
น าไปใช้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ไมเ่อากฎกติกามาเป็นเครื่องมือเพ่ือเป็นประโยชน์กับตนและพวก 

๑.๑.๖) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ควรมีลักษณะที่ระลึกและตระหนักอยู่เสมอว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
ตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคม 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยเริ่มต้นที่ตนเอง มีการมองผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตน และรู้ว่าหากพลเมืองในสังคมไม่รู้จักรับผิดชอบต่อกัน สังคมก็จะเกิดปัญหาวุ่นวาย ปกครอง
ไม่ได้ มีการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบงานในหน้าที่ ประกอบความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคม ไม่ดูหมิ่น ดูแคลน  
ไม่ชักช้าที่จะช่วยเหลือและรับผิดชอบกับสังคมที่เราอยู่บ้านเมือง ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม โดยไม่มองว่า
มิใช่หน้าที่ของตนเอง มีจิตส านึกในการเป็นเจ้าของพ้ืนที่และเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการคิด
แก้ไขปัญหาเริ่มต้น และรู้ว่าคนเราไม่สามารถอยู่โดยล าพังได้ เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เราก็ต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

๑.๒) ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นในด้านการกล่อม
เกลาเรียนรู้ทางการเมือง 

๑.๒.๑) จากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในครอบครัว พบว่า ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น พ่อแม่ควรมีการสอนให้รู้จักกับระบอบประชาธิปไตยแบบง่ายๆ  
ที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงดูลูก รู้จักการแบ่งปันความคิดกันภายในครอบครัว ไม่บีบบังคับลูก พ่อแม่ให้
เหตุผลกับลูก สอนให้รู้จักความรับผิดชอบในหน้าที่ ควรรู้ว่าทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น  
รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นของทุกคนในครอบครัว มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก ฟังเสียง
ข้างมากและให้ความเคารพความเห็นของเสียงข้างน้อย เคารพสิทธิของแต่ละคน มีการส่งเสริมความ
เสมอภาคในครอบครัว มีเหตุผล รู้จักการให้ เสียสละ เมื่อผิดก็ขอโทษ ค านึงถึงส่วนรวม พ่อแม่ยอมรับ
ฟังความเห็นความต้องการของลูก ตัดสินปัญหาโดยใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ ได้มีการแสดงความ
คิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน มีการให้เหตุผลในสิ่งที่เขาต้องการจะท า  



๑๘๓ 
 

๑.๒.๒) จากการรับรู้ข่าวสารจากที่ต่างๆ พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประชาชนควรมีลักษณะ ให้การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประชาธิปไตยอยู่เป็น
ประจ า ควรทราบว่าข้อมูลข่าวสารปัจจุบันเปิดกว้างมาก มีการรับรู้ข่าวสารทุกด้าน  มีเหตุผลในการ
รับข่าวสาร มีการเลือกรับข่าวที่เหมาะสมและมีประโยชน์น ามาใช้ประโยชน์ได้ 

๑.๒.๓) จากการแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็น พบว่า ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น ควรมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  เป็นไปด้วยเหตุผล  มีการลดการโต้แย้งโดยไม่ใช้อารมณ์ พูดคุย
แลกเปลี่ยนข้อมูลทัศนคติกับผู้อ่ืน มีการบอกความต้องการทีแท้จริง ควรทราบว่าการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นท าให้เกิดประเด็นต่างๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ท าให้เกิดความคิดหลากหลายมีเหตุผล
และความจริง  ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ดึงดันด้วยอาศัยเอาความคิดของตนเองเป็นส าคัญ  มีการน า
ประเด็นจากการพูดคุยถึงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องก่อนที่จะเล่าสู่กันฟัง 

๑.๒.๔) จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มต่างๆ พบว่า ความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประชาชนควรมีลักษณะมีเหตุผลในการเข้าร่วม มิใช่
เป็นไปโดยถูกข่มขู่โดยอิทธิพล หรือการว่าจ้างให้ไปร่วมกิจกรรมนั้น  มีวิจารณญาณที่ดี และที่ส าคัญ 
คือ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและไม่รบกวนสิทธิของผู้อื่นด้วย คิดถึงผลได้  ผลเสีย  และผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น รู้จักเลือกสรร เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะที่เป็นประโยชน์ที่เหมาะสม  ควรเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเป็นประจ า และมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองอย่างแท้จริง  

๑.๓) ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

๑.๓.๑) การไปใช้สิทธิ เลือกตั้ ง  พบว่า  ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประชาชนควรรู้ว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง รู้ถึงสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผลกระทบจากการไปหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกระดับ ในขณะที่ผู้น าชุมชน
ควรมีการสื่อสารกับประชาชน หรือหัวหน้าครอบครัวให้เข้าใจถึงเนื้อหา กระบวนการของการไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง  ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไปหรือไม่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งและ
ประชาชนควรเห็นความส าคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ ความเข้าใจและมี
ความรู้สึกว่าบ้านเมืองเป็นของเราทุกคน 

๑.๓.๒) การติดตามข่าวสารทางการเมือง พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประชาชนควรมีลักษณะที่มีจิตส านึกว่า การเมืองจะข้องเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตของคนทุกคน ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมีผลต่อการด าเนินชีวิต การไม่สนใจการเมืองจะมีผลต่อ
ครอบครัว ต่อหน้าที่การงาน ทุกคนจึงจ าเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง เพ่ือที่จะได้รู้ทัน
เหตุการณ์จะเกิดประโยชน์กับชุมชนและพ่ีน้องประชาชน  เนื่องจากจะได้ทราบว่ารัฐบาลได้ท าอะไรให้



๑๘๔ 
 

ประชาชนบ้าง  มีโครงการหรือนโยบายอะไรบ้าง  จะเกิดการติดตามตรวจสอบการท างานของรัฐบาล
หรือท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๑.๓.๓) การร่วมชุมนุมทางการเมืองนั้น พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประชาชนควรมีลักษณะที่มคีวามเข้าใจประเด็นปัญหาและเป้าหมายของการ
ชุมนุมมีจิตส านึก มีวินัย รู้ผิดชอบชั่วดี มองว่าในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองเป็นการแสดงออกถึง
ความเป็นประชาธิปไตย เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งว่าเราสนใจการเมือง และมีการให้เวลากับ
กิจกรรมทางการเมือง รู้ว่าการเข้าร่วมชุมนุมเป็นแนวทางเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย มองว่า
การร่วมชุมนุมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่มีสิทธิชุมนุมทางการเมือง โดยที่ไม่กระท า
ความผิดในการชุมนุม ทุกคนควรทราบว่าประชาธิปไตย เป็นการให้สิทธิกับประชาชนอันเป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตยในการก าหนดและชี้น าทิศทางของสังคม  

๑.๔) ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการมี
บุคลิกภาพประชาธิปไตย 

๑.๔.๑) การประนีประนอมให้ความร่วมมือ พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประชาชนควรมีลักษณะที่มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดในใจด าเนินการ
ใดๆ และค านึงถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้จักยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ส าคัญ รู้ผ่อนหนักเบา ไม่มุ่งเอาชนะคนอ่ืนเพ่ือประโยชน์เพียงเล็กน้อย หรือประโยชน์ของตนเอง  
เมื่อมีปัญหาให้ใช้เหตุผลในการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมกับทุกฝ่าย รับฟังเหตุผลที่ถูกต้อง ไม่ใช้ความ
รุนแรงในการแก้ไขหรือตัดสินปัญหา ยอมรับความคิดความเห็นของผู้อื่น  และอะลุ้มอล่วยกับทรรศนะ
ของคนอ่ืน การประนีประนอมจึงจะเกิดข้ึนได้ในชุมชนนั้น ๆ  

๑.๔.๒) การมีน้ าใจ พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น ควรมีลักษณะไม่ท าให้งานผู้อ่ืนได้รับผลกระทบ เดือดร้อน มีความเคารพในความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักการให้อภัยในผู้ที่มีทัศนคติที่แตกต่าง ยอมรับว่าแต่ละคน
ผิดพลาดกันได้ ยึดหลักการความเสียสละ การแสดงออกโดยมุ่งหวังประโยชน์สุขของเพ่ือนมนุษย์  
การไม่เบียดเบียนบุคคลอ่ืน เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นคนหนักแน่น ไม่หูเบา มีจิตใจดี รู้แพ้ รู้ชนะ  
รู้อภัย ให้โอกาสกัน มีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน จะไม่เกิดความขัดแย้งและมีเหตุผลต่อกัน ท าให้สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้ สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้ 

๑.๔.๓) การมีเหตุผล พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น ประชาชนควรมีลักษณะใช้หลักเหตุผลเป็นหลักในการหาข้อสรุปเพ่ืออยู่ร่วมกัน แสดงออก
อย่างมีเหตุผล รู้จักรับฟัง และแสวงหาข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ พูดจาด้วย
หลักการ เหตุผล มีหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นเรื่องจริงและถูกต้อง การตัดสินใจจะท าอะไรนั้นยึดหลักเหตุผล



๑๘๕ 
 

มากกว่าที่จะใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ส่วนตัว  ยอมรับในความเห็นของคนส่วนใหญ่  พร้อมที่จะให้
ความสนับสนุนร่วมมือ 

๑.๔.๔) การมีความยุติธรรม พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ในท้องถิ่น ประชาชนควรมีลักษณะที่ยึดถือคุณธรรม ความถูกต้องในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมทางศาสนาและหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อกันอย่างสม่ าเสมอโดยควรเคารพ
หลักความเสมอภาค  เท่าเทียมกัน ค านึงกฎเกณฑ์และกติกาของประเทศ กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์  มีการฝึกความไม่เห็นแก่ตวั การให้ความรู้ การมีการศึกษา มีการบ่มเพาะกระบวนการคิด
ในเชิงข้อเท็จจริง  มีคุณธรรมประจ าใจ  มีศีลธรรม  มีการขัดเกลาจิตใจ  ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติต่อ
สังคมและผู้นั้นด้วยความยุติธรรม 

๑.๔.๕) การมีความเชื่อมั่นในตนเอง พบว่า ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประชาชนควรมีลักษณะที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมได้ ฟังเหตุผลที่ดี ร่วมท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนและ
สังคมได้ มีความเชื่อมั่นในตนเองรู้ลึกถึงข้อมูลที่มีอยู่ต้องถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมือง รวมถึงการด าเนินนโยบายทางการเมืองของรัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๑.๕) ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการยึดม่ันใน
หลักธรรม คือ สัปปุริสธรรม ๗ 

๑.๕.๑) การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่  พบว่า ประชาชนควรมีลักษณะที่ท า
หน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะงานในหน้าที่ของตนเอง เข้าใจ
เหตุปัจจัยต่างๆ รู้จักสิทธิ หน้าที่ของตน ยึดถือค าสั่งสอนของศาสนามาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งผล   

๑.๕.๒) การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย พบว่า ประชาชนควรมีลักษณะที่มี
การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูงถ้าทุกคนมีเหตุผลมี
เป้าหมายชัดเจน งานจะส าเร็จเป็นไปตามเจตนารมณ์ได้และพัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางได้ เป็น
อย่างดี เพราะทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน มีการก าหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเอง และก้าวไปสู่
จดุหมายนั้น  โดยแนวทางท่ีถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดกฎหมาย 

๑.๕.๓) การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร พบว่า ประชาชนควรมี
ลักษณะที่รู้จักการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใฝ่รู้ ใฝ่คิดอยู่
เสมอยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง รู้จักตนเอง ตนเป็นใคร เกิดมาแล้วท าอะไรได้บ้าง  
มีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสังคม อาทิ บทบาทความเป็นแม่ การเป็นข้าราชการ มีการรู้จักว่าท าหน้าที่
แล้วเกิดมีความสุข 



๑๘๖ 
 

๑.๕.๔) การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี พบว่า ประชาชนควรมีลักษณะที่
รู้จักความพอเหมาะ รู้จักพอดีและพอเพียงในการด าเนินชีวิต รู้จักเพียงพอ พอใจในสิ่งที่มีอยู่ พอดี 
พอประมาณ มีความเข้าใจในการด ารงชีพอย่างพอดี ไม่น้อยและไม่มากจนเกินไป มีความมัธยัสถ์และ
อยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตนบนสัมมาชีพ มีการวางตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

๑.๕.๕) การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม พบว่า ประชาชนควรมีลักษณะที่มีการ
รู้และยอมรับ ใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม มีการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง รู้จัก
แสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเวลา การด ารงชีวิตของคนเป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่ควรจะเป็น  
ช่วงระยะเวลาใดที่จะต้องท าอะไร   

๑.๕.๖) การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม พบว่า ประชาชนควรมีลักษณะที่
สามารถเรียนรู้สภาพสังคมแวดล้อม ปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพของสังคม ไม่สร้างปัญหาให้ชุมชนที่
ตนเองอาศัยเรียนรู้การเหมือน ความต่างของชุมชน และจัดระบบของความต้องการของประชาชนการ
รู้จักชุมชน เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รู้ความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นถึงความแตกต่างกันและ
ระเบียบของสังคมนั้นๆ จะท าให้เราอยู่ในชุมชนนั้นๆ ได้อย่างสบายใจ  

๑.๕.๗) การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืน พบว่า 
ประชาชนควรมีลักษณะที่สามารถเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักเสียสละให้กับ
บุคคลอ่ืนๆ เข้าใจพ้ืนเพ ใจคอ และอารมณ์ของคนในชุมชนเข้าใจอารมณ์ของตนเอง เพ่ือจะได้เรียนรู้
อารมณ์และความคิดของบุคคลอ่ืน การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เอาแต่ใจตนเอง ยอมรับข้อดีข้อเสีย
ของตนเองและของผู้อื่น 
 

๒) หลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

๒.๑) หลักธรรม ผู้วิจัยเห็นว่า จากหลักสัปปุริสธรรม ๗ ถือได้ว่า เป็นหลักธรรมที่
เป็นเครื่องชี้น าในการด าเนินชีวิต ให้คนมีคุณธรรมของความเป็นพลเมือง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
และด ารงอยู่ในสภาพสังคมที่เป็นประชาธิปไตย ที่ถือกันว่าเป็นสังคมที่ดีงาม เป็นหลักธรรมที่สามารถ
น ามาใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยได้ เพราะหลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็น
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่มีการกล่าวถึงคุณสมบัติส าหรับสัปปุริสชน หรือคนดี หรือธรรมของผู้ดี 
ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่ควรน ามาปฏิบัติเป็นธรรมที่ท าให้คนเป็นคนสมบูรณ์แบบ คุณสมบัติของการเป็น
คนที่สมบูรณ์แบบต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ๗ ประการ  คือ ๑) ธัมมัญญุตา การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จัก
หน้าที่ ๒) อัตถัญญุตา การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย ๓) อัตตัญญุตา การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่า
ตนเป็นใคร ๔) มัตตัญญุตา การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ๕) กาลัญญุตา การรู้จักกาลเวลาอัน
เหมาะสม ๖) ปริสัญญุตา การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม และ ๗) ปุคคสัญญุญา การรู้จักบุคคล 



๑๘๗ 
 

หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืน ซึ่งมีคุณสมบัติทั้ง ๗ ประการนี้ เป็นองค์ประกอบและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันอย่างสมบูรณ์ ที่จะท าให้ผู้น าไปปฏิบัติ สามารถน าบุคคลนั้นไปสู่ความมีคุณค่า
อย่างแท้จริง เป็นผู้สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคม เรียกได้ว่าเป็นคนสมบูรณ์แบบนั่นเอง 

๒.๒) แนวคิดและทฤษฎี ผู้วิจัยเห็นว่า จากแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการแต่ละ
ท่าน ในการก าหนดความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น เช่น ควรมีความ
รับผิดชอบ มีการยอมรับความผิดพลาด มีอุดมการณ์เชื่อมั่นในตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี มีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม มีความสามารถในการจูงใจคน รู้วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการส่งเสริมหรือการพัฒนา
ประชาธิปไตย ให้เห็นลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยชัดเจนมากขึ้น จึงได้สรุป
ลักษณะเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยได้ ๔ ด้าน มาพิจารณาดังนี้ (๑) ด้าน
การพ่ึงตนเอง การเคารพสิทธิผู้อ่ืน การเคารพความแตกต่าง การเคารพความเสมอภาค การเคารพ
กติกาและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะพิจารณาแนวคิดการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย (๒) ด้านความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต้องมี เพ่ือการท าสัญญาร่วมกัน ต้องอาศัย
ความสามารถ สติปัญญา ความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จะพิจารณาแนวคิดด้าน
วัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยผ่านการกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมือง (๓) ด้านการเข้าร่วม
ในการอภิปรายถกเถียงและรับผิดชอบสังคม เพ่ือยึดหลักความมีเสรีภาพ เสมอภาพ การเอาใจใส่
บ้านเมืองในการมีส่วนร่วมตัดสินใจจะพิจารณาแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ (๔) ด้าน
ความประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายในทางความดีงาม เพื่อเป็นคนที่มีเหตุผล มีศีลธรรม มีความดี
งาม มีการยอมรับ จิตใจกว้าง เป็นต้น จะพิจารณาแนวคิดการมีบุคลิกประชาธิปไตย 

จากข้อค้นพบของหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ทั้ง ๗ ข้อ และแนวคิด ทฤษฎี ผู้วิจัย
มีข้อเสนอเกี่ยวกับหลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น  พบว่า 

ข้อที่ (๑) การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
ส าหรับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น พบว่า ควรได้มีการท าหน้าที่ของตนเอง
สมบูรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการเรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะงานในหน้าที่ของตนเอง เข้าใจเหตุปัจจัย
ต่างๆ รู้จักสิทธิ หน้าที่ของตน การมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการยึดถือค าสั่งสอนของศาสนามา
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน อันเป็นบ่อเกิดแห่งผล เพราะการที่จะได้รับผลอะไรย่อมมี
เหตุมาจากอันนั้น ปฏิบัติในสิ่งที่ควรท า ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ประเพณี ตามสถานภาพของ
ตนเอง มีการส านึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และรู้จักล าดับความคิดไตร่ตรองปัญหารู้หน้าที่ของตนเอง
เข้าใจตระหนักในหน้าที่ของตนเองรู้ว่าตัวเองมีขอบเขตแค่ไหน รู้ว่าท าแล้วต้องถูกต้อง 



๑๘๘ 
 

ข้อที่ (๒) การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
ส าหรับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น พบว่า ควรได้มีการค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง มีเหตุผลมีเป้าหมายชัดเจน มีเป้าหมายในทาง
ความดีงามเพ่ือเป็นคนที่มีเหตุผล และก้าวไปสู่จุดหมายนั้น มีแนวทางที่ถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิด
กฎหมาย มีการตั้งเป้าหมายในการด าเนินชีวิตที่เป็นจริงและเป็นไปได้ ชัดเจนไปในทางที่ถูกต้อง ไม่
เพ้อฝันมีความพยายามแน่วแน่ ไม่สร้างปัญหาหรือเบียดเบียนผู้อ่ืน ฟังความเห็นของบุคคลอ่ืน รู้ว่า
เป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนรอบข้าง และมีการยอมรับความเป็นจริงของผลที่เกิดขึ้น  

ข้อที่ (๓) การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น พบว่า ควรได้มีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  คือ มีความสามารถ มีสติปัญญา มีความรู้
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยใฝ่รู้ ใฝ่คิดอยู่เสมอ ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง รู้จัก
ตนเอง ตนเป็นใคร เกิดมาแล้วท าอะไรได้บ้าง มีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสังคม อาทิ บทบาทความเป็น
แม่ การเป็นข้าราชการ และรู้จักว่าท าหน้าที่แล้วเกิดมีความสุข 

ข้อที่ (๔) การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น พบว่า ควรได้มีการรู้จักถึงความ
พอเหมาะ รู้จักพอดีและพอเพียงในการด าเนินชีวิต รู้จักเพียงพอ พอประมาณพอใจในสิ่งที่มีอยู่ 
พอเพียงพอดีมากกว่าการแสวงหาก าไร มีความเข้าใจในการด ารงชีพอย่างพอดี ไม่น้อยและไม่มาก
จนเกินไป มีความมัธยัสถ์การพ่ึงตนเอง คือ อยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตนบนสัมมาชีพและวางตนให้
เหมาะสมกับสถานการณท์างการเมืองได้ 

ข้อที่ (๕) การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
ส าหรับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น พบว่า ควรได้มีการรู้และยอมรับ ในการ
ใช้ดุลยพินิจในการใช้เวลาให้เหมาะสมระหว่างประชาธิปไตยกับพระพุทธศาสนา ที่มีความเหมาะสม
ใกล้เคียงกันในหลายมิติ  มีการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง รู้จักแสดงออกให้
เหมาะสมกับกาลเวลา ในการเอาใจใส่บ้านเมือง ในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ มีการด ารงชีวิตเป็นไปตาม
ช่วงระยะเวลาที่ควรจะเป็น ว่าช่วงระยะเวลาใดท่ีจะต้องท าอะไร  ท าจากจิตส านึกและประสบการณ์ที่
ได้สะสมมา 

ข้อที่ (๖) การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น พบว่า ควรได้มีการเรียนรู้สภาพ
สังคมแวดล้อม ปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพของสังคม ไม่สร้างปัญหาให้ชุมชนที่ตนเองอาศัยรู้จักและ
เคารพระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นๆ รู้ถึงการอยู่รวมกันในสังคม ว่าคนทุกคนในสังคมต้องมีวินัย 
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เข้าใจระเบียบและเคารพกฎหมาย เคารพกติกา ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ  
ของสังคม ยอมรับกติกาของสังคมนั้นๆ และรู้ถึงจารีตขนบธรรมเนียมของชุมชน 

ข้อที่ (๗) การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืน เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น พบว่า 
ควรได้มกีารเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักเสียสละให้กับบุคคลอ่ืนๆ เข้าใจพ้ืน
เพ ใจคอ เข้าใจอารมณ์ของคนในชุมชน รู้จักการเรียนรู้อารมณ์และความคิดของบุคคลอ่ืน มีการยึด
หลักเห็นอกเห็นใจกัน รู้การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เอาแต่ใจตนเอง มีการยอมรับข้อดีข้อเสียของ
ตนเองและของผู้อ่ืนจิตใจกว้าง เรียนรู้การการด าเนินชีวิตร่วมกัน และการเรียนรู้บุคคลอ่ืนได้มีโอกาส
บ าเพ็ญประโยชน์กับศาสนสถาน 

๓) การสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
จากผลการวิจัยความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

ประกอบด้วย ๕ ด้าน คือ (๑) ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (๒) ด้าน
การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง (๓) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง (๔) ด้านการมีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย และ (๕) ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมคือ สัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งทั้ง ๕ ประเด็น มีข้อเสนอ
การสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
มีข้อค้นพบ ดังนี้ 

๓.๑) ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการยึดถือ
ค่านิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

๓.๑.๑)  การพ่ึงตนเอง พบว่า ควรมีการพ่ึงตนเองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะเป็นระบบที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในท้องถิ่นของตน  เป็นเจ้าของชีวิตตนเองที่
รับผิดชอบตนเอง ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าหรือความอุปถัมภ์ของใคร มีความรับผิดชอบในตนเอง 
ควรพ่ึงตนเองก่อน หากไม่ได้ค่อยขอพ่ึงคนอ่ืน ไม่พ่ึงพารัฐมากจนเกินไป เป็นตัวของตัวเองในการ
พิจารณาทางด้านการเมืองว่าอย่างไรควรหรือไม่ควร กรณีมีเหตุการณ์บ้านเมืองใดๆ เกิดขึ้น สามารถ
ตัดสินใจและช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ  มีการพ่ึงพา
ตนเองและช่วยเหลือผู้ อ่ืนบนพ้ืนฐานของความพอเพียง ต้องด ารงชีวิตด้วยความพอเพียง  มีการ
ด าเนินชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรู้สิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 

๓.๑.๒) การเคารพสิทธิผู้อ่ืน พบว่า ควรมีการปลูกฝังการเคารพสิทธิของกัน
และกัน ยอมรับผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียน ไม่ข่มเหง  ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ต้องรู้ถึงขอบเขตหรือระดับ
การเคารพสิทธิผู้อ่ืน ไม่คิดว่าสิทธิของตนเหนือกว่าผู้อ่ืน คนแต่ละคนมีสิทธิเสรีภาพ มีศักดิ์ศรีในความ
เป็นมนุษย์เหมือนกัน ควรเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพ
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ของผู้อ่ืน และควรป้องกันสิทธิของตนเองด้วย มิให้ผู้อ่ืนกระทบสิทธิของตน แต่ถ้าเราต้องการให้ผู้อ่ืน
เคารพสิทธิของเรา เราต้องเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนก่อน ให้ผู้ อ่ืนได้ใช้สิทธิของเขาได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันและต้องมีเหตุผล และความเป็น
จริงยึดถือกฎเกณฑ์เป็นที่ตั้งและต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในสังคม  

๓.๑.๓) การเคารพความแตกต่าง พบว่า เพ่ือไม่ให้เกิดความแตกแยกควร
ยอมรับและเคารพความแตกต่าง ยอมรับความแตกต่างและเคารพผู้อ่ืนที่แตกต่างจากตนเอง คิดว่า
ต้องไม่แตกแยกและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก และต้องเคารพในหลักความคิดซึ่งกันและกัน  
ต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และเห็นว่าควรเรียนรู้ ท าความเข้าใจ ในความเหมือนความ
แตกต่าง เห็นว่าเมื่อมีความคิดแตกต่างได้ และประชาชนควรมีความรู้ความเข้าใจระบบประชาธิปไตย
เกี่ยวกับความมีเสรีภาพ ยอมรับความหลากหลายของแต่ละคน และสามารถท าให้อยู่ร่วมกันในสังคม
ได้และสงบสุข 

๓.๑.๔) การเคารพความเสมอภาค พบว่า รัฐควรให้ความส าคัญกับ
ประชาชนทุกคน  ไม่เว้นว่าคนมีฐานะหรือไม่มีฐานะ มีต าแหน่งหรือไม่มีต าแหน่ง มีการศึกษาหรือไม่มี
การศึกษา เป็นต้น ต้องให้ความเสมอภาคตามกฎหมาย ทั้งจารีตประเพณีหรือศีลธรรมอันดีงาม  
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เพราะประชาชนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม
รัฐธรรมนูญเท่าเทียมกัน ในการเคารพความเท่าเทียมกัน รวมถึงเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ยึดหลัก
ขันติธรรม (Tolerance) รู้ว่าแต่ละคนควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน ทั้งในแง่ของกฎหมาย 
สังคมและการเมือง แต่ถ้าท าผิดกฎหมายก็ต้องได้รับโทษเหมือนๆ กันแม้บางครั้งในโลกความเป็นจริง
ไม่มีความเสมอภาค แต่เมื่อสังคมต้องก าหนดกฎติกาเพ่ือความเสมอภาค เราควรเคารพกฎหมายและ
เคารพความเสมอภาค  

๓.๑.๕) การเคารพกติกา พบว่า ควรยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลัก  
ให้ความส าคัญของกติกาในการอยู่ร่วมกัน ใช้กติกาในการแก้ไขปัญหา ถ้าหากมีปัญหาหรือความ
ขัดแย้งเกิดขึ้น ก็ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตย คือ ใช้กติกาในการแก้ไขปัญหา โดยไม่ใช้ก าลังความ
รุนแรง ควรเรียนรู้ท าความเข้าใจกติกาสังคมและน าไปใช้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม อย่าเอากฎกติกา
มาเป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์กับตนและพวกพ้อง ถ้าท าได้จะเป็นสังคมคุณภาพ เพราะกติกาจะช่วย
ให้เราอยู่กันได้อย่างเป็นธรรม 

๓.๑.๖) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ควรตระหนักว่าตนเป็น
สมาชิกที่ส าคัญคนหนึ่งของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตระหนักถึงการกระตือรือร้น ที่จะ
รับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคม โดยควรเริ่มต้นที่ตนเอง มีจิตส านึกในการเป็นเจ้าของพ้ืนที่และ
เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนการคิด แก้ไขปัญหาเริ่มต้น ให้มองผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน หากในสังคมไม่รู้จักรับผิดชอบต่อกัน สังคมก็จะเกิดปัญหาวุ่นวาย ปกครองไม่ได้
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ควรปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ รับผิดชอบงานในหน้าที่ ประกอบ
ความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคม ไม่ดูหมิ่น ดูแคลน ไม่ชักช้าที่ จะช่วยเหลือและ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีเราอยู่ ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม โดยไม่มองว่ามิใช่หน้าที่ของตนเอง 

๓.๒) ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นในด้านการ
กล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง 

๓.๒.๑) การเลี้ยงดูของพ่อแม่ในครอบครัว พบว่า พ่อแม่ควรปลูกฝังการ
แบ่งปัน มีน้ าใจให้ลูก ควรรับฟังความคิดเห็นของบุคคลในครอบครัว  ควรให้ความเห็นในเชิงการ
อธิบายเหตุและผล แม้จะเห็นแตกต่างจากตนเอง ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่บุตรหลาน โดยพ่อแม่
ต้องปลูกฝังความคิดของลูกตนเอง ให้รู้จักการยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและท างานแบบเป็น
ทีมหรือหมู่คณะได้ เพราะการปลูกฝังใดๆ ให้กับเด็กย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโตและทัศนคติในการใช้
ชี วิ ต  ทั้ ง นี้ ใ ห้ ตั้ ง อยู่ บ นคว ามถู ก ต้ อ ง ตาม ระ เบี ยบข้ อ กฎหมายและศี ล ธ ร รม อันดี ง า ม  
สร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในครอบครัว โดยใช้หลักการทางประชาธิปไตยเป็น พ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต ในขณะที่หน่วยงานของรัฐ ควรจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองหรือพ่อแม่เกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ เหมาะสม เพราะพ่อแม่ต้องมีส านึก 
วิจารณญาณ และเข้าใจในประชาธิปไตยในสาระก่อน  

๓.๒.๒) การรับรู้ข่าวสารจากที่ต่างๆ พบว่า องค์กรภาครัฐควรส่งเสริม
แนะน าเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารจากช่องทางการ
สื่อสารที่น่าเชื่อถือได้ ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์  วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตและ
ควรมีหอกระจายเสียงข่าวในชุมชน เมื่อรับรู้แล้วก็สอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ จากข่าวสารที่ได้รับรู้   
ให้รู้จักการพิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่  ให้ได้ใช้ปัญญาคิด  ไม่ควรเชื่อจากสื่อโดยทันทีที่รับทราบ
ข่าวสารนั้นๆ ในขณะที่สื่อทุกแขนงก็ควรมีจิตส านึกความรับผิดชอบไปในแนวทางสร้างสรรค์และควร
วิเคราะห์ข่าวสารต่างๆ ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในขณะทีป่ระชาชนควรรับรู้ข้อมูลได้จากหลายๆ 
สื่อ และสามารถรับรู้และวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน 

๓.๒.๓) การแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็น พบว่า ควรเริ่มจากในครัวเรือน 
ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน สังคมโดยเฉพาะสู่สังคมประเทศชาติ ควรจัดสภากาแฟในหมู่บ้าน  
เพ่ือแลกเปลี่ยน  สื่อสารข้อมูลต่างๆ เพราะสภากาแฟ ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเล็กๆ  
ในชุมชน  และควรจัดกระดาน บอร์ดติดข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือส่งเสริมให้มีการ
จัดเวทีประชาคม แล้วเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไร
ที่เป็นปัญหาของชุมชน หรือจัดอบรมเสวนาส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในหลักการของระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย เพ่ือจะได้ข้อมูลจากการปฏิบัติจริงของประชาชนและให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือที่ไม่บิดเบือน 



๑๙๒ 
 

๓.๒.๔) การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มต่างๆ พบว่า รัฐควร
สนับสนุนการเข้าร่วมกับกลุ่มการเมืองต่างๆ เพราะกลุ่มการเมือง มีวิธีการ แนวทาง ความคิดให้ศึกษา
มากมาย แต่ต้องให้การตระหนักถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารชักน าต่างๆ อาจท าให้การตัดสินใจผิดพลาด
ได ้ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน แต่ควร
มีการคัดกรองกลุ่ม  ชักชวนหรือสนับสนุนคนดีมีความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ทางการเมืองหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน เพ่ือการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มได้ ควรจัด
กิจกรรมให้ความรู้ในสถานศึกษาและควรติดตามข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพร้อมกับการ
เคารพกฎหมายและระเบียบสังคม ควรจัดกิจกรรมทางการเมืองภาคประชาชน การเข้าร่วมประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ ให้เข้าร่วมพบปะอยู่เสมอๆ เมื่อมีกิจกรรมทางการเมือง 

๓.๓) ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

๓.๓.๑) การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พบว่า ควรให้มีการรณรงค์ในระดับหมู่บ้าน
เป็นหลัก ทุกหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านต้องร่วมกับชาวบ้าน เพ่ือให้ชาวบ้านได้เห็นถึงความส าคัญของ
การเมืองท้องถิ่น การท ากิจกรรมทุกอย่างในท้องถิ่น เมื่อมีการเลือกตั้งควรให้ข่าวอย่างต่อเนื่องถึง
ก าหนดวันเวลา ชี้แจงในการประชุมหมู่บ้าน  ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงความเกี่ยวเนื่องในการ
เลือกตั้งกับการพัฒนาท้องถิ่น หรือให้ข้อมูลผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน เสียงตามสายและ
รายการวิทยุท้องถิ่น ในขณะที่ผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ ต้องเป็นแบบอย่างในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
จังหวัดควรจัดประกวดและให้รางวัลท้องถิ่นที่ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูง ให้ท้องถิ่นให้ความส าคัญ
ในการจัดคูหาเลือกตั้ งและประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์ผ่ านการพูดคุยในโอกาสต่างๆ  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิ หน้าที่ และความส าคัญในการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง   
ต้องท าให้มีการเชิญชวนภาครัฐเอกชนในพ้ืนที่ร่วมรณรงค์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง  

๓.๓.๒) การติดตามข่าวสารทางการเมือง พบว่า รัฐควรแนะน าให้ติดตาม
ข่าวสารจากทุกสื่อ แล้วน ามาเปรียบเทียบด้านดีและด้านเสีย ในท้องถิ่นควรจัดหาช่องทางให้
ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารทางการเมือง หรือมีการเลือกผู้น าชุมชนเข้าร่วมเสวนาในเรื่องการรับทราบ
ข่าวของชาวบ้านว่าการท าอย่างไรบ้างจึงจะทราบว่าข่าวนั้นจริงหรือเท็จ ควรมีเสียงตามสายและ
กระจายข่าวการเมือง เป็นช่วงเวลาเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ อาจจัดให้มีที่อ่านหนังสือประจ า
หมู่บ้าน ห้องสมุดท้องถิ่น หรือศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข่าวสารทางราชการ 
เหตุการณ์บ้านเมือง ข่าวในชุมชน จัดหอกระจายข่าวสาร หรือสนับสนุนการแชร์ข้อมูลในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองทาง Internet Facebook Line หรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ อาทิ 
รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ โดยสรุปเนื้อหา และจัดน าเสนอโดยการใช้ ภาษาและรูปแบบที่



๑๙๓ 
 

ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งองค์การสื่อมวลชนก็ต้องสร้างสามัญส านึก เอาข้อมูลที่เป็นจริง
มาน าเสนอ เสนอสิ่งสร้างสรรค์ และต้องกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตน และควร
วิเคราะห์ข่าวต่างๆ ก่อนที่จะเผยแพร่โดยเฉพาะข่าวสารการเมือง 

๓.๓.๓) การร่วมชุมนุมทางการเมือง พบว่า ควรมีการบอกถึงข้อกฎหมาย  
การชุมนุมหรือร่วมกิจกรรมสาธารณะให้กับคนในชุมนุมได้รับทราบ ควรพิจารณาให้ข่าวสารแก่
ประชาชนรับรู้ข่าวสารให้รอบด้านก่อนเข้าชุมนุมทางการเมือง ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเข้าร่วม
ชุมนุมอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง โดยมีการชุมนุมที่เกิดจากความคิด
ของประชาชนอย่างแท้จริง รัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนท ากิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาโดยการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ควรมีการเสวนาขึ้น
ในท้องถิ่นอย่างน้อยเดือนละครั้งในด้านการเมือง  เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
ในปัญหาต่างๆ และควรมีกฎหมายและระเบียบรองรับในการเข้าร่วมชุมชนทางการเมือง  ซึ่งเป็นการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ คุ้มครองเสรีภาพของบุคคลในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ และควรมีการบริการหากมีการชุมนุมทางการเมือง เช่น ห้องสุขา รถพยาบาล น้ าดื่ม เป็นต้น 

๓.๔) ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการมี
บุคลิกภาพประชาธิปไตย 

๓.๔.๑) การประนีประนอมให้ความร่วมมือ พบว่า ควรให้ประชาชนใช้
เหตุผลและให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการไกล่เกลี่ยประนีประนอม พูดคุยในโอกาสต่างๆ ให้ทุกคนได้
ตระหนักว่าไม่มีใครได้ท้ังหมดหรือเสียทั้งหมด คิดว่าสังคมส่วนรวมส าคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน ควรมี
คนกลางในการประนีประนอมที่เป็นแบบอย่างของประชาชนในชุมชน ควรจัดกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์กันของคนในชุมชนเป็นประจ า หรือส่งเสริมโดยการที่จัดเวทีประชาคมเมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นกับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ควรจะเรียกมาคุยแล้วหาแนวทางร่วมกัน เพ่ือให้ปัญหายุติ โดยจะเน้น
ให้มีการประนีประนอมกัน การยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างคนในท้องถิ่นด้วยกัน ส่งเสริมให้รู้จักรับ
ฟังผู้อื่น  ยอมรับความเห็นต่าง เคารพกติกา ไม่ก้าวร้าวไม่ยึดมั่นและไมถ่ือมั่นตัวเองเป็นใหญ่ 

๓.๔.๒) การมีน้ าใจ พบว่า ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้ าใจประชาธิปไตย 
เพ่ือให้ตระหนักว่าความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยมีผลดีอย่างไร จัดกิจกรรมการ
มอบน้ าใจ ระดมทรัพยากรจากคนในท้องถิ่น เพ่ือให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เช่น เชิญชวนให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม มอบน้ าใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ ระดมทรัพยากรจากคนในท้องถิ่นช่วยเหลือกัน
และกัน ส่งเสริมกีฬาในชุมชน ฝึกความมีจิตอาสาให้มาก ปลุกส านึกรักบ้านเกิด แสดงให้เห็นถึงการมี
น้ าใจและยินดีให้บริการและในทุกครั้งที่ทางเจ้าหน้าที่พบปะพูดคุยกับประชาชน ก็ควรจะเป็นไปแบบ
เป็นมิตรฉันท์พ่ีน้องกัน มีการบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้
คนมีน้ าใจ ให้การเรียนรู้ตั้งแต่วันเด็ก คือเป็นกระบวนการที่ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว 
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๓.๔.๓) การมีเหตุผล พบว่า ควรชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างเหตุผลกับ
อารมณ์อย่างชัดเจน ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว หรือจากกระบวนการคิดในโรงเรียน ในการให้การ
เรียนรู้แก่วัยเด็ก โรงเรียนจะเป็นส่วนส าคัญ สอนให้รู้จักการฝึกฝน เรียนรู้ การรู้จักการเปรียบเทียบ 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจด้านต่างๆ โดยใช้ข้อเท็จจริงถูกต้อง คือ การฝึกการใช้เหตุผลฝึก
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการมีมุมมองความคิดในหลายมิติในเรื่องเดียวกัน ยึดหลักเหตุผล
ในทางสร้างสรรค์ 

๓.๔.๔) การมีความยุติธรรม พบว่า ควรยึดถือคุณธรรมปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางศาสนาและหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด การมีคุณธรรมประจ าใจ การมีศีลธรรม  
เป็นการขัดเกลาจิตใจ ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติต่อสังคมและผู้นั้นด้วยความยุติธรรม แก้ไขปัญหาด้วย
ความยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของแต่ละคน เคารพสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน โรงเรียนจะเป็น
ส่วนส าคัญ ให้การเรียนรู้แก่วัยเด็ก ไม่ว่าชนชั้นสูงชนชั้นล่าง ให้ความเป็นธรรม เป็นกลาง ให้ความเป็น
ธรรมกับบุคคลที่พบ ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก มีความเป็นกลางในการตัดสินปัญหาต่างๆ ต้องมี
ความยุติธรรมซึ่งกันและกันและเท่าเทียมกัน มาพูดคุยและหาแนวทางยุติปัญหาร่วมกัน โดยจะต้องรับ
ฟังปัญหาทั้งสองฝ่ายก่อน ให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายต้องไม่มีสองมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ มีมาตรฐาน
เดียว ความขัดแย้งจึงไม่เกิด 

๓.๔.๕) การมีความเชื่อมั่นในตนเอง พบว่า ควรจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
รัฐ เอกชน ประชาชน บ้าน วัด และโรงเรียน ให้มีความผูกพันกันหรือส่งเสริมโดยการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มี
การศึกษาให้ช านาญในเรื่องนั้นๆ ก็จะท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพเป็นคนมั่นใจได้ ให้มีการกล้าคิดกล้า
แสดงออก เพ่ือฝึกฝนให้เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง ยึดมั่นและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม กล้า
ยืนยัน เชื่อมั่นในความเห็นตนเองในเรื่องท่ีถูกต้อง ฝึกการพูด การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมและที่
สาธารณะ ควรให้การเรียนรู้แก่วัยเด็ก โรงเรียนจะเป็นส่วนส าคัญ ควรมีกิจกรรมฝึกให้เป็นผู้น า  
เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจในการท างานในโอกาสต่อไป การศึกษาและประสบการณ์จะส่งเสริมให้คนมี
ความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง  

๓.๕) ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการยึดม่ัน
ในหลักธรรม คือ สัปปุริสธรรม ๗ 

๓.๕.๑) การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่  พบว่า ควรปฏิบัติในสิ่งที่ควรท า 
ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ประเพณี ตามสถานภาพของตนเอง ส านึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
การเป็นผู้รู้จัดเหตุ  รู้จักหน้าที่  หากเข้าใจและตระหนักในหน้าที่ของตนเองแล้ว จะท าให้คนๆนั้นมี
ประสิทธิภาพ จะท าอะไรก็รู้ว่าตัวเองมีขอบเขตแค่ไหน ต้องรู้ว่าเหตุที่ท าแล้วถือว่าถูกต้อง หน้าที่
พ้ืนฐานในการปฏิบัติหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา ควรมีการสั่งสอนกันในโรงเรียน แต่ต้องมี
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ตัวอย่างการปฏิบัติ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า เมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลดีอย่างไร 
การประชาสัมพันธ์เชิดชูบุคคลที่ดีเด่นในด้านต่างๆ ชี้ให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามหลักค า
สอนนี้อย่างไร ควบคู่ไปกับผลงานด้วย รู้จักล าดับความคิดไตร่ตรองปัญหา รู้หน้าที่ของตนเอง เช่น 
หน้าที่ต่อครอบครัว หน้าที่การงาน หน้าที่ต่อสังคม โดยปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตน 

๓.๕.๒) การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย พบว่า ควรตั้งเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นจริงและเป็นไปได้  ไม่เพ้อฝันต้องตั้งเป้าหมายการด าเนินชีวิตให้ชัดเจน ไปในทางที่
ถูกต้อง ไม่สร้างปัญหาหรือเบียดเบียนผู้อ่ืน ฟังความเห็นของบุคคลอื่น เป็นประโยชน์แก่ตนเองและคน
รอบข้าง ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน มีความพยายามแน่วแน่ และยอมรับความเป็นจริงของผลที่เกิดขึ้น
หากประชาชนรู้จั กผล รู้ จั กเป้ าหมาย  ย่อมท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพราะประชาชนจะรู้ถึงเหตุผลและเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรม การด าเนินการท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการสั่งสอนกันในโรงเรียนและควรมีตัวอย่างการปฏิบัติ  

๓.๕.๓) การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร พบว่า ควรมีการประเมิน
การรู้จักตนว่า เป็นเรื่องส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ประชาชนต้องรู้จักตน เข้าใจตน และระงับ
ตนให้ได้ เพ่ือให้เกิดผลกรรมที่ดี ควรอบรมให้เข้าใจในการปฏิบัติตน การมีสติบวกกับสัมปชัญญะ  
ต้องคู่กัน ท าให้ตนท าอะไรก็ได้ ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ท าร้ายคนอ่ืน ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน ควรฝึกเจริญ
สติอยู่เป็นประจ า จะเห็นตัวตนที่แท้จริงของตนเองว่าเป็นใคร จะช่วยให้เข้าใจตนเองต้องส ารวจ
ความคิด ค าพูด การกระท าของตนเองอยู่เสมอ ว่าให้ด ารงอยู่ในทางที่ถูกที่ควร ปรับปรุงพัฒนา
ความคิดตนเองอยู่เป็นนิสัย ควรคิดว่า หากท าแล้วมีความทุกข์ก็ควรคิดหลีกเลี่ยง มีการพิจารณา
เข้าใจตนเอง การเข้าใจความรู้สึกของตนเอง ยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น การเป็นคนรู้จัก
ตนเอง เมื่อท าอะไรก็สามารถท าได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ มีเป้าหมายในการด ารงชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะท าให้บรรลุเป้าหมายของประชาธิปไตย 

๓.๕.๔) การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี พบว่า ควรเรียนรู้และวิเคราะห์
ความจ าเป็นของการใช้จ่าย การช่วยเหลือ การเสียสละบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและความสุขของ
ตนเองประชาชนรู้หลักธรรมการรู้จักพอ รู้ประหยัด มัธยัสถ์ ใช้หลักมัชชิมาปฏิปทา (เดินสายกลาง) 
ต้องสร้างจิตส านึกที่ดีด้วย  มีความพอเพียง พอดีมากกว่าการแสวงหาก าไร ก็สามารถเจอความสุขที่
พอเพียงและยั่งยืนได้ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต มีความพอเพียงในสิ่งที่มี ในสิ่งที่
ได้รับ  ไม่คิดละโมบโลภมาก  ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน  เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนเอง  
ต้องประมาณตน วางตัวให้พอดี  ใช้จ่าย ช่วยเหลือ เสียสละ พอดีทั้งการคิด  การพูดและการกระท า 

๓.๕.๕) การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม พบว่า ควรรู้จักกาลว่า กาลไหนควร
ท าอะไร  ควรหรือไม่ควรในกาลนั้นๆ มีการวางแผน ก าหนดวิธีการกระท าต่างๆ ที่ชัดเจน และมีสติ  
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คิด ไตร่ตรอง อยู่ตลอดเวลา ยึดมั่นในการตรงต่อเวลา รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ให้ตรงเวลา ให้เป็น
เวลา ให้ทันเวลา ก็จะท าให้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นระเบียบวินัยมากขึ้น ควรด าเนินชีวิตด้วยความไม่
ประมาท รู้จักใช้ เหตุผลในการด าเนินชีวิต  ต้องมีสติ  รู้ ว่าจะต้องท าอะไร ที่ ไหน อย่างไร  
มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ รอได้ ช้าได้ ดีได้ มีความรู้จักกาลเทศะว่า ตอนไหนควรท า ไม่ควรท า ไม่
เบียดบังเวลาราชการในการท าธุรกิจส่วนตัว ฝึกสติเพ่ือควบคุมอารมณ์จะท าให้เป็นคนที่รู้จักกาลเทศะ 
รู้ว่าเวลานั้นในสถานที่นั้นๆ ควรจะท าอะไรจึงจะเหมาะสม การรู้จักกาลเทศะ เป็นเหตุผลให้คนเราอยู่
ได้ด้วยหลักความเคารพกันและเวลาว่าควรท าสิ่งใดๆ ให้ถูกต้องกับสถานการณ์นั้นๆ ที่เป็นอยู่  

๓.๕.๖) การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม พบว่า ควรมีหน้าที่ต้องรู้จัก
และเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นๆ การอยู่รวมกันในสังคม คนทุกคนในสังคมต้องมีวินัย 
เข้าใจระเบียบ และเคารพกฎหมาย ยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคม 
ยอมรับกติกาของสังคมนั้นๆ และรู้ถึงจารีตขนบธรรมเนียมของชุมชน มีความเข้าใจในความต้องการ
ของชุมชนเพ่ือการพัฒนาความสุขไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ให้การศึกษาประชาชนในชุมชน ให้รู้จัก
หลักศาสนา สร้างระเบียบให้เกิดกับตัวเองได้ โดยเฉพาะการรู้ระเบียบจราจร การทิ้งขยะ การขับรถ 
การมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือการรู้จักชุมชน  รู้จักระเบียบสังคม และแต่ละคนก็ควรมีความใส่ใจ เรียนรู้จักผู้คน
ในสังคม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ต้องพบปะพูดคุย วางตัวด้วยความสุภาพ ถ่อมตน เพ่ือจะได้
เข้ากับชุมชนได้ และท้องถิ่นเมื่อจะด าเนินการออกข้อกฎหมายใช้บังคับในพ้ืนที่ ก็จะต้องให้ชี้แจงท า
ความเข้าใจกับชุมชนและประชาชนก่อน จึงท าให้การด ารงอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสงบสุขและสังคมก็
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

๓.๕.๗) การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืน 
พบว่า ควรจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีโอกาสบ าเพ็ญประโยชน์กับศาสนสถาน ประกาศเกียรติคุณกับ
ผู้ที่ด ารงชีพตามหลักธรรม ให้ประชาชนได้เห็นแบบอย่าง การสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มหรือหมู่คณะ
หรือรายบุคคล  ควรมีการเรียนรู้บุคคลอ่ืน เพราะนอกจากจะเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลที่เราคบหา
ด้วยแล้ว ยังเป็นการสร้างความประทับใจและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากเรื่องเล็กๆ ซึ่งการที่เรารู้
เขาและรู้เราก็จะท าให้การท างานราบรื่นเสมอ การใช้หลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา แม้เป็นเรื่องยาก   
เพราะบางคนท าตามใจ อารมณ์ ความพอใจตนเองเป็นหลัก  ควรศึกษานิสัยบุคคลในสังคม เป็นคนที่
วางตนให้เข้ากับบุคคลอ่ืนได้ รู้จักการเลือกคบคนและแยกคนออกได้ว่า ผู้นั้นเป็นคนดี หรือไม่ดี หาก
ประชาชนเข้าใจหรือรู้จักว่าบุคคลดี  เมื่อรู้ว่าใครมีลักษณะนิสัยอย่างไร ก็จะท าให้ปรับตัวและเข้าใจ
กันได้ รู้นิสัยหรืออารมณ์เช่นไร ก็จะท าให้การด ารงชีวิตประจ าวันกันได้อย่างสงบและสันติ  
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สรุปได้ว่า 
๑. ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พบว่า ควรมีความเป็นตัวของ

ตัวเอง มีลักษณะการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของความพอเพียง เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เข้าใจสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน มีการยอมรับผู้อ่ืน ไม่คิดว่าสิทธิของตนเหนือกว่าผู้อ่ืน มีการเคารพ
ในสิทธิซึ่งกันและกัน และมีความรู้ความเข้าใจระบบประชาธิปไตยว่า ประชาชนเป็นเจ้าของท้องถิ่น
ของตนเอง มีการยอมรับความแตกต่างและเคารพผู้อ่ืนที่แตกต่างจากตนเอง มีการเคารพในหลัก
ความคิดซึ่งกันและกัน มีการใช้ความเสมอภาคและเป็นธรรม มีการเรียนรู้ ท าความเข้าใจในความ
เหมือนความแตกต่าง มีความเสมอภาคตามกฎหมาย ไมเ่บียดเบียนซึ่งกันและกัน รู้ว่าควรมีการเคารพ
ความเท่าเทียมกัน ให้ความส าคัญกับกติกาของบ้านเมือง และหากมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้น 
ก็ใช้วิถีทางประชาธิปไตยและใช้กติกาในการแก้ไขปัญหา โดยไม่ใช้ก าลังความรุนแรง ไม่เอากฎกติกา
มาเป็นเครื่องมือ เพ่ือเป็นประโยชน์ให้ตนและพวก ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
ตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม กระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา มีการมอง
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

ด้านการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง พบว่า พ่อแม่ควรมีการสอนให้รู้จักกับระบอบ
ประชาธิปไตยแบบง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงดูลูก รู้จักการแบ่งปันความคิดกันภายในครอบครัว   
ไม่บีบบังคับลูก พ่อแม่ให้เหตุผลกับลูก  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก ตัดสินปัญหาโดยใช้
เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ ให้การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประชาธิปไตยอยู่เป็นประจ า มีการเลือกรับ
ข่าวที่เหมาะสมและมีประโยชน์ น ามาใช้ประโยชน์ได้ มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็น ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่ดึงดันด้วยอาศัยเอาความคิดของตนเองเป็นส าคัญ มีเหตุผลในการเข้าร่วม 
มิใช่เป็นไปโดยถูกข่มขู่โดยอิทธิพล  หรือการว่าจ้างให้ไปร่วมกิจกรรมนั้น  มีวิจารณญาณที่ดี และมี
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองอย่างแท้จริง 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า ควรรู้ว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง รู้ถึง
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผลกระทบจากการไปหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งทุกระดับและ
ประชาชนควรเห็นความส าคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ ความเข้าใจและมี
ความรู้สึกว่าบ้านเมืองเป็นของเราทุกคน มีจิตส านึกว่า ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมีผลต่อการด าเนิน
ชีวิต เพ่ือที่จะได้รู้ทันเหตุการณ์ จะเกิดประโยชน์กับชุมชนและพ่ีน้องประชาชน เนื่องจากจะได้ทราบ
ว่ารัฐบาลได้ท าอะไรให้ประชาชนบ้าง มีความเข้าใจประเด็นปัญหาและเป้าหมายของการชุมนุม 
มีจิตส านึก มีวินัย รู้ผิดชอบชั่วดี มองว่าในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองเป็นการแสดงออกถึงความ
เป็นประชาธิปไตย โดยที่ไม่กระท าความผิดในการชุมนุม 
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ด้านการมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย พบว่า ควรไม่ใช้อารมณ์ในการตัดในใจด าเนินการใดๆ 
และค านึงถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เมื่อมีปัญหาให้ใช้เหตุผลในการไกล่เกลี่ย  
ประนีประนอมกับทุกฝ่าย รับฟังเหตุผลที่ถูกต้อง มีความเคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักการให้อภัยในผู้ที่มีทัศนคติที่แตกต่าง ยอมรับว่าแต่ละคนผิดพลาดกันได้ 
ยึดหลักการความเสียสละ ใช้หลักเหตุผลเป็นหลักในการหาข้อสรุปเพ่ืออยู่ร่วมกัน แสดงออกอย่างมี
เหตุผล รู้จักรับฟัง และแสวงหาข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ยึดหลักเหตุผล
มากกว่าที่จะใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ส่วนตัว ยึดถือคุณธรรมความถูกต้องในการพิจารณาเรื่องต่างๆ 
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาและหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีคุณธรรมประจ าใจ  มีศีลธรรม   
มีการขัดเกลาจิตใจสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมได้ รู้ลึกถึงข้อมูลที่มีอยู่ต้อง
ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  

ด้านการยึดมั่นในหลักธรรม คือ สัปปุริสธรรม ๗ พบว่า 
(๑) ความเป็นพลเมืองด้านธัมมัญญุตา กล่าวได้ว่า การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ ที่จะท าให้

เกิดผลดี มีความสุข มีความถูกต้อง ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน อีกทั้งรู้
ว่าเมื่อกระท าเช่นนี้หรือกระท าตามหลักการข้อนี้แล้ว จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการนั้นๆ ได้ 

(๒) ความเป็นพลเมืองด้านอัตถัญญุตา กล่าวได้ว่า การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย เป็นการ
รู้ความหมายหรือรู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้น อันสืบเนื่องมาจากการกระท าเหตุที่ดีหรือ
เป็นไปตามหลักการที่ดี เป็นผู้รู้จักผล ต้องรู้จักเป้าหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์
ว่าจะไปทางไหน อย่างชัดเจน แล้วมุ่งสู่จุดหมาย 

(๓) ความเป็นพลเมืองด้านอัตตัญญุตา กล่าวได้ว่า การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็น
ใคร เพ่ือที่จะท าตนเองให้เหมาะสมในการปฏิบัติตามหน้าที่  รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความสามารถ
อย่างไร และต้องรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

(๔) ความเป็นพลเมืองด้านมัตตัญญุตา กล่าวได้ว่า การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี 
เป็นการรู้จักประมาณในการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน จับจ่ายใช้สอยให้พอเหมาะ
กับรายได้ของตน ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่ายเกินไปจนเกิดเป็นหนี้สินขึ้น 

(๕) ความเป็นพลเมืองด้านกาลัญญุตา กล่าวได้ว่า การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม 
เป็นบุคคลที่รู้จักเวลา รู้จักว่าเวลาไหนควรจะพูด เวลาไหนควรจะท า หรือเวลาไหนควรจะประกอบ
หน้าที่การงานอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตน 

(๖) ความเป็นพลเมืองด้านปริสัญญุตา กล่าวได้ว่า การเป็นบุคคลที่รู้ชุมชน รู้จักระเบียบใน
สังคมนั้นๆ ว่ามีระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมอย่างไร แล้ววางตนให้เหมาะสมในการที่จะประพฤติ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมของสังคมนั้นๆ ไม่ควรแสดงออกในสิ่งที่ขัดต่อความรู้สึกของสังคม
นั้นๆ ด้วย 
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(๗) ความเป็นพลเมืองด้านปุคคลปโปลัญญุตา กล่าวได้ว่า การรู้จักบุคคล หรือการก าหนด
รู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืนและท าการคบหา เพ่ือเป็นการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสังคมเป็น
การเรียนรู้นิสัยใจคอหรือความต้องการของคน รู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆ อย่างไร  

๒. หลักธรรมส าหรับความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
กล่าวได้ว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ถือได้ว่า เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องชี้น าในการด าเนินชีวิต 

ให้คนมีคุณธรรมของความเป็นพลเมือง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่ในสภาพสังคมที่เป็น
ประชาธิปไตย ที่ถือกันว่าเป็นสังคมที่ดีงาม เป็นหลักธรรมที่สามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยได้ เพราะหลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่มี
การกล่าวถึงคุณสมบัติส าหรับสัปปุริสชน หรือคนดี หรือธรรมของผู้ดี ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี ที่ควรน ามา
ปฏิบัติเป็นธรรมที่ท าให้คนเป็นคนสมบูรณ์แบบมีความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น ที่ควรมีความรับผิดชอบ มีการยอมรับความผิดพลาด มีอุดมการณ์ เชื่อมั่นในตนเอง เป็น
แบบอย่างที่ดี มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีความสามารถในการจูงใจคน รู้วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เห็นประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น 

๓. การสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จากข้อค้นพบ กล่าวได้ว่า 

ประชาชนควรมีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าแสดงออก พ่ึงตนเองไม่อยู่ภายใต้การครอบง าหรือความ
อุปถัมภ์ของใคร ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ เคารพความ
คิดเห็นทีแ่ตกต่าง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่คิดเบียดเบียน ยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลัก รับผิดชอบ
และร่วมแก้ไขปัญหาสังคมได ้

ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง จากข้อค้นพบ กล่าวได้ว่า ประชาชนควรมี
การรับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน ความรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักการให้ เสียสละ มีการแบ่งปัน มีน้ าใจ  
ไม่โต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้อง ยอมรับในเสียงข้างมากและเคารพในเสียงข้างน้อย มีความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองอย่างแท้จริง 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง  จากข้อค้นพบ กล่าวได้ว่า ประชาชนควรมีการเห็น
ความส าคัญของการเมืองท้องถิ่น รู้ถึงผลกระทบจากการไปหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีจิตส านึก
ติดตามข่าวสารจากทุกสื่อ รับเอาข้อมูลที่เป็นจริง สนใจการเมืองให้เวลากับกิจกรรมทางการเมือง  
ไม่กระท าความผิดในการชุมนุม  และมีความรู้ในการเข้าร่วมชุมนุม 

ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย จากข้อค้นพบ กล่าวได้ว่า ประชาชนควรมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง กล้าแสดงออก ยึดถือตามระเบียบของสังคมและชุมชนยอมรับความคิดผู้อ่ืน ไม่มุ่งเอาชนะคน
อ่ืน  ไม่นิยมความรุนแรง ไม่ก้าวร้าว เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นคนหนักแน่น มีจิตใจดี  รู้แพ้รู้ชนะรู้
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อภัย ให้โอกาสกัน มีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ช่วยเหลือบุคคลอ่ืน รู้จักรับฟัง ยึดถือคุณธรรม ควบคุม
ตนเองได้  และยึดมั่นและเชื่อม่ันในสิ่งที่ถูกต้อง 

ด้านการยึดมั่นในหลักธรรม คือ สัปปุริสธรรม ๗ จากข้อค้นพบ กล่าวได้ว่า ประชาชนควรมี
ความรู้ความเข้าใจยึดถือปฏิบัติ ในหลักพระพุทธศาสนา พลเมืองดีต้องมีหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งเปรียบเสมือนภูมิปัญญา อันเป็นทุนทางสังคม ควรมีความรับผิดชอบ ยอมรับ
ความผิดพลาด มีอุดมการณ์เชื่อมั่นในตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี  มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ความสามารถในการจูงใจคน รู้วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐ ควรส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร ให้สามารถปฏิบัติ
ได้จริง เข้มแข็งก่อน เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้ศรัทธา ในขณะที่รัฐเองควรเข้าใจถึง
การด ารงชีวิตบนหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและองค์กร
ภาครฐัควรมาให้การส่งเสริมความรู้ หรือให้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนทุกคน ทุกกลุ่ม มีความรู้ ความ
เข้าใจในการเมือง สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมได้ ยึดมั่นและเชื่อมั่นในสิ่งที่
ถูกต้องและเป็นธรรม ตามหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ 

 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ในการศึกษาวิเคราะห์ ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ตั้ง

วัตถุประสงค์ไว้ว่า เพ่ือศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพ่ือตอบ
ปัญหาที่ต้องการทราบในส่วนของระดับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
ด้านต่างๆ ในปัจจุบัน มีลักษณะอยู่ในระดับใด พบว่า 

๑) ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการยึดถือค่านิยม
พ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พบว่า กลุ่มตัวอย่างยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างการยึดถือ
ค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก จ านวน ๔ ข้อ ดังนี้ (๑) รู้และเข้าใจใน
กฎระเบียบข้อบังคับของสังคมที่ตั้งเอาไว้และยอมรับกฎเกณฑ์ที่ชุมชนร่วมกันตั้งขึ้นมาเสมอ 
(๒) ยึดหลักการและเหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น (๓) เชื่อว่าการส่งเสริมและ
สนับสนุนประชาธิปไตยในปัจจุบันก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาแก่ส่วนรวมมากที่สุดและ  
(๔) เชื่อในหลักการปกครองอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนยึดมั่นในเสียงส่วนใหญ่เคารพเสียงส่วนน้อย
และการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับน้อย จ านวน ๓ ข้อ ดังนี้  
(๑) หากไม่เห็นด้วยจะไม่พูดค้านในที่ประชุมแต่จะไปพูดนอกห้องประชุมแทน (๒) หลักสิทธิและ
เสรีภาพนั้นเป็นการที่บุคคลกระท าสิ่งใดก็ได้ที่เหมาะสมกับตนเองไม่จ าเป็นต้องค านึงว่าจะกระทบหรือ
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ละเมิดผู้อ่ืนและ (๓) เชื่อว่าการใช้อ านาจในการตัดสินใจเด็ดขาดรวดเร็วมีความจ าเป็นในการแก้ไข
ปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบันตามล าดับ 

๒) ความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านกระบวนการกล่อม
เกลาเรียนรู้ทางการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้
ทางการเมือง อยู่ในระดับมาก จ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ (๑) เมื่อบิดามารดาหรือเพ่ือนๆ ได้ต าหนิเรื่องใด
เรื่องหนึ่งจะได้มีโอกาสชี้แจงเหตุผลเสมอ (๒) มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืนๆ ใน
เรื่องเก่ียวกับปัญหาทางการเมืองและปัญหาสังคม (๓) เมื่อได้รับทราบข้อมูลที่ส าคัญของทางการเมือง
การปกครองได้ส่งไปให้แก่กลุ่มเพ่ือนและบุคคลอ่ืนๆได้รับทราบด้วย (๔) ได้น าข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการตัดสินใจทางการเมืองเสมอและ (๕) เคยร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับเพ่ือนบ้านเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์และการตรวจสอบการท างานของนักการเมืองท้องถิ่น
และหน่วยงานราชการที่ทุจริต และ กลุ่มตัวอย่างมีกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองอยู่ใน
ระดับน้อย จ านวน ๒ ข้อ ดังนี้ (๑) มีโอกาสด าเนินกิจกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมา
จากการตัดสินใจของท่านคนเดียวและ (๒) เมื่อบิดามารดาหรือเพ่ือนๆ ของได้แสดงความคิดเห็น
ขัดแย้งมักจะแสดงความไม่พอใจตามล าดับ 

๓) ความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก จ านวน ๕ ข้อ ดังนี้ (๑) เมื่อมีการ
เลือกตั้งจะไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติเสมอ (๒) ได้ชักชวนเพ่ือนบ้านไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ (๓) หากมีโอกาสเข้าไปมีบทบาทางการเมือง
เช่นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งการฟังปราศรับของนักการเมืองการไปเลือกตั้งการชุมนุม
ประท้วงรวมถึงการเคลื่อนไหวเรียกร้องต่างๆ จะเข้าร่วมเสมอ (๔) เข้าร่วมกับชุมชนประท้วงเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐกรรมการชุมชนนักการเมืองท้องถิ่นถ้าในกรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้น และ  
(๕) ตัวเองและเพ่ือนนัดพูดคุยกับเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาสังคมเสมอ (สภากาแฟ)
นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน ๑ ข้อ ดังนี้ เห็น
ว่าการไปลงคะแนนเลือกนักการเมืองที่ให้เงินหรือให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นเรื่องปกติ
และกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับน้อย จ านวน ๑ ข้อ คือเชื่อว่าเหตุการณ์ทางการ
เมืองไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของท่าน 

๔) ความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพประชาธิปไตย  อยู่ในระดับมาก จ านวน ๖ ข้อ ดังนี้  
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(๑) ยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและชุมชน (๒) ความคิดทุกความคิดที่แสดงออกมาเป็น
ความคิดที่ท่านได้กลั่นกรองขึ้นด้วยตัวเอง มิใช่เป็นความคิดที่แสดงออกมาภายใต้อิทธิพลของผู้ใด
ทั้งสิ้น (๓) ในการพูดคุยกับผู้อ่ืนไม่ยึดถือตัวเองว่าเป็นคนเก่งอาวุโสกว่าหรือไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ตนเอง
ในการตัดสินความผิดที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวความคิดของตนเอง (๔) ได้พูดคุยรับฟังความคิดเห็น
กับผู้อ่ืนที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันเพ่ือการตัดสินใจร่วมกัน (๕) การตัดสินใจทางการเมืองทุกครั้ง
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นสามารถรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวได้ และ (๖) ขอค าแนะน าจากผู้อ่ืนเพ่ือแก้ปัญหา
การบ้านการเมืองในส่วนที่ตนเองไม่สามารถแก้ได้ตามล าดับนอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับน้อย จ านวน ๑ ข้อ คือ ไม่พอใจนักการเมืองท้องถิ่นบางคนจากการบอกเล่า
ของเพ่ือนอีกคนหนึ่งโดยไม่สอบถามข้อเท็จจริง 

๕) ความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการยึดมั่นใน
หลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมียึดมั่นใน
หลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก จ านวน ๗ ข้อ ดังนี้ (๑) ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วย
ความยุติธรรมและให้ก าลังใจกับผู้อ่ืนทั้งในด้านที่มีปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครัว  (๒) แยกแยะ
ปัญหาในเรื่องส่วนตัวของบุคคลออกจากส่วนรวมและสามารถควบคุมอารมณ์ข่มใจในสถานการณ์
ต่างๆได้เสมอ (๓) เคารพระบอบประชาธิปไตยและวางตัวเป็นกลางเสมออีกทั้งรู้ตัวเองว่าจะใช้สิทธิ
เสรีภาพของตัวเองเมื่อใดเวลาใดและสถานที่ใดจึงจะเหมาะสม (๔) ยอมรับฟังความคิดเห็นของคน
อ่ืนๆ เสมอแม้ว่าจะแตกต่างจากตนเอง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในชุมชนเป็นอย่างดี 
(๕) สามารถปรับปรุงวิธีด าเนินชีวิตให้มีความยืดหยุ่นได้ และให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนมีความเข้าใจตรงกัน
ในการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยเสมอ (๖) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองได้ และ 
(๗) สามารถอธิบายความมุ่งหมายและหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
เพ่ือช่วยเหลือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองตามล าดับ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ
กล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก 
ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตยอยู่ ในระดับมาก  ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาอยู่ในระดับมาก และมีระดับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 



๒๐๓ 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษา “ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น” ในครั้งนี้ สามารถรู้

ถึงความเป็นประชาธิปไตยจะมีมากน้อยขนาดไหน ได้ทราบว่า ประชาชนจะมีความเป็นพลเมืองเพ่ือ
การส่งเสริมประชาธิปไตยนั้น ควรมีลักษณะอย่างไรและอยู่ในระดับใด อีกทั้งการท าความเข้าใจในค า
สอนของพระพุทธศาสนา ที่เก่ียวกับการเมืองการปกครอง ที่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างแนวความคิดตาม
ค าสอนของพระพุทธศาสนา กับแนวความคิดทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท าให้
สามารถมองเห็นไปถึงการพัฒนาการทางการเมืองได้ดี  ซึ่งการอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมี
ประเด็นในการน าเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

๑. เพ่ือศึกษาความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
๒. เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือ

การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
๓. เพ่ือน าเสนอการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา 
๑. ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

๑.๑ จากข้อมูล ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการยึดถือ
ค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ประกอบด้วย ๖ ประเด็น คือ (๑) การพ่ึงตนเอง 
(๒) การเคารพสิทธิผู้อ่ืน (๓) การเคารพความแตกต่าง (๔) การเคารพความเสมอภาค (๕) การเคารพ
กติกา และ (๖) การมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

จากการศึกษา เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ต้องการ กล่าวได้ว่า จากที่ประชาชนมี
ความตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคม  มีการ
ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ รับผิดชอบงานในหน้าที่  ในขณะที่
ในโลกความเป็นจริง คนเราทุกคนเกิดมาต้องมีบางอย่างแตกต่างกันบ้าง ไม่มากก็น้อย เช่น ความ
ยากจนหรือความร่ ารวย เป็นเจ้านายหรือลูกน้อง แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงความแตกต่าง โดยทุก
คนล้วนแต่เท่าเทียมกันในฐานะท่ีเป็นเจ้าของประเทศ ดังนั้น ความเป็นพลเมืองจึงต้องเคารพหลักการ
ยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่กล่าวมา เช่น หลักความเสมอภาค จะต้องเห็น
คนเท่าเทียมกัน คือ เห็นคนเป็นแนวระนาบ เห็นตนเท่าเทียมกับคนอ่ืน และเห็นคนอ่ืนเท่าเทียมกับตน 
ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอกัน ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าว มีวิถีการด าเนินชีวิตสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย  เอ้ืออ านวยต่อวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย เป็นลักษณะของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่สอดคล้อง



๒๐๔ 
 

กับแนวคิดของ วรรณมาฆะ เกสรดอกไม้ และธนวัฒน์ พิมลจินดา๑ ที่กล่าวว่า วิถีชีวิตชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปแบบต่างคนต่างอยู่ ขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ขาดความร่วมมือร่วมใจใน
การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งโครงสร้างสังคมจะเป็นแนวดิ่ง ที่ประชาชนไม่เสมอภาค ไม่เท่าเทียม 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ชัยฤกษ์๒ ที่กล่าวว่า ประชาชนมีวิธีคิดและวิถีการด าเนิน
ชีวิตไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย คือ การที่สังคมไทยมีค่านิยมบางประการไม่เอ้ืออ านวยต่อ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ได้แก่ ลักษณะโครงสร้างของสังคมไทย ค่านิยม จารีต
ประเพณี  ความเชื่อ ศาสนาและระบบอุปถัมภ์ที่ยึดความสัมพันธ์แบบส่วนตัว ท าให้การปลูกฝัง
ค่านิยมประชาธิปไตยให้กับประชาชน จนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา จึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น 
ลักษณะความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

๑.๒ จากข้อมูลความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการกล่อม
เกลาการเรียนรู้ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ประกอบด้วย ๔ ประเด็น คือ (๑) จากการเลี้ยงดูของ
พ่อแม่ในครอบครัว (๒) จากการรับรู้ข่าวสารจากที่ต่างๆ (๓) จากการแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็น 
และ (๔) จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มต่างๆ  

จากการศึกษา เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
ด้านการกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมือง กล่าวได้ว่า จากการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
อย่างแท้จริงและไม่ดึงดัน ด้วยอาศัยเอาความคิดของตนเองเป็นส าคัญ ไม่ยึดเอาความอาวุโสมา
ปกครองภายใต้สภาพที่ถูกบังคับ มีการใช้ความรู้ความสามารถใน สติปัญญา ความรับผิดชอบชั่วดีที่มี
มา สั่งสอนบุตรด้วยความรักความเมตตา ประเด็นเหล่านี้ จะท าให้ครอบครัวหรือสังคมนั้น  
มีความสัมพันธ์กับวิถีการด าเนินชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างแนบแน่น  เกิดการพัฒนาความเป็น
ประชาธิปไตยในสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองหรือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยที่พึงประสงค์ ให้ไปสู่เป้าหมายได้และมีทิศทางที่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ธีรพงศ์ ชื่นชอบ๓ ได้วิจัยเรื่อง การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองและการพัฒนาวัฒนธรรมการเมือง

                                                           
๑วรรณมาฆะ เกสรดอกไม้ และธนวัฒน์ พิมลจินดา, “การบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: ปัญหา

และความต่อเนื่อง”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๐๗. 
๒สุภาพร  ชัยฤกษ์, “การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย: ศึกษาผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล”, รัฐสภาสาร, ปีท่ี ๕๘ ฉบับท่ี ๗ (กรกฎาคม ๒๕๕๓): ๑๑๒-๑๓๖. 
๓ธีรพงศ์  ช่ืนชอบ, “การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองและการพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”, รายงานวิจัย, การประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔๘, (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์,๒๕๕๕), หน้า ๒๑-๒๘. 



๒๐๕ 
 

แบบประชาธิปไตยในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองในวัยเด็ก มีประเด็นที่อาจไม่สอดรับกับวัฒนธรรม
การเมืองแบบประชาธิปไตย เช่น ประเด็นของระบบอาวุโสหรือการปกครองภายใต้สภาพที่ถูกบังคับ 
อาจเป็นที่มาของปัญหาพื้นฐานบางปัญหาในการพัฒนาทางการเมืองของประเทศ ดังนั้นลักษณะความ
เป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

๑.๓ จากข้อมูล ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ประกอบด้วย ๓ ประเด็น คือ (๑) การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (๒) การติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง และ (๓) การร่วมชุมนุมทางการเมือง 

จากการศึกษา เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง กล่าวได้ว่า การที่จะท าให้ประชาธิปไตยท างานได้เป็นอย่างดี ไม่ควร
หมายถึงเพียงแค่การสร้างระบบสถาบันขึ้นมาชุดหนึ่ง ที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาเท่านั้น พลเมืองจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอย่างดีพอ ไม่เอาความสัมพันธ์
ส่วนตัวมาตัดสินใจ มากกว่าการมีความรู้ว่า อะไรเหมาะตามหลักการปกครองประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะต้องมีความรู้ถึงผลกระทบจากการไปหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่ควรมองเพียงแค่ว่าการ
ไปเลือกตั้งอย่างเดียว ก็มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยแล้ว เพราะการมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย ควรมีความรู้ในเรื่องอ่ืนด้วย เช่น การมีความรู้ในการเข้าร่วมชุมนุมอย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ หรือการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในการท าแผนพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น กล่าวคือต้องมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดในใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญชัย  
ชัยรุ่งเรือง๔ ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการการท าแผนพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ตอบ
ว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ เรื่องชุมชนมีความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันที่ดี ในขณะที่พลเมืองแต่ละคนควรจะ
มีเวลาว่างพอที่จะเข้าร่วมประชุม หรือเข้าร่วมชุมนุมในการอภิปรายถกเถียงและนอกจากการ
รับผิดชอบในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและรัฐไม่ควรปิดกั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ไม่
มองว่าเป็นเรื่องผิดเสมอไป ในทางกลับกัน  ควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ถูกต้อง 
นอกจากนั้น พลเมืองเองต้องอุทิศเสียสละตามหลักการคุณธรรมของพลเมืองด้วย คือ การอุทิศตน 

                                                           
๔ชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี”,  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๑๕-๑๑๖. 



๒๐๖ 
 

และไม่ให้ความส าคัญกับชีวิตส่วนตัวมากไปกว่ากิจกรรมของสาธารณะ คือ ต้องไม่มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่
เกี่ยวกับตนเองในทางกลับกัน ควรร่วมกันประพฤติปฏิบัติ เพ่ือบรรลุเป้าหมายในทางความดีงามเป็น
ส่วนรวม อันเป็นคุณประโยชน์แก่วิถีชีวิตของพลเมืองภายในรัฐนั้นๆ อุปสรรคปัญหาจะไม่เกิด  
เพราะพลเมืองถือว่า เป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญในกระบวนการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ 
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร ชัยฤกษ์๕  ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย: ศึกษาผลการด าเนินงาน โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล” 
ผลการวิจัยพบว่า  การให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าเรื่องของส่วนรวม จนท าให้เกิดความเคยชินกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนถูกลดระดับให้เหลือ
เพียงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ประชาชนจึงไม่ให้ความส าคัญกับระบอบประชาธิปไตย  ดังนั้น 
ลักษณะความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

๑.๔ จากข้อมูล ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย ประกอบด้วย ๕ ประเด็น คือ (๑) การประนีประนอมให้ความร่วมมือ (๒) การมีน้ าใจ (๓) 
การมีเหตุผล (๔) การมีความยุติธรรม และ (๕) การมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

จากการศึกษา เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้าน
บุคลิกภาพประชาธิปไตย กล่าวได้ว่า การเป็นผู้มีเหตุผลที่ถูกต้อง ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการ
ด าเนินการใดๆ ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้ผ่อนหนักเบา ไม่มุ่งเอาชนะ
คนอ่ืนเพ่ือประโยชน์เพียงเล็กน้อง แสดงถึงการใช้เหตุผลในการไกล่เกลี่ย ไม่นิยมความรุนแรงในการ
แก้ไขหรือตัดสินปัญหา ยอมรับความคิดความเห็นของผู้อ่ืน มองเห็นถึงความเสียสละในระบอบ
ประชาธิปไตยด้วยการใช้หลักเหตุผลเป็นหลัก ในการหาข้อสรุปเพ่ืออยู่ร่วมกัน เป็นการตัดสินใจด้าน
ต่างๆ โดยใช้ข้อเท็จจริงถูกต้อง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีมุมมองความคิดในหลายมิติในเรื่อง
เดียวกัน ไปพร้อมกับการ ค านึงกฎเกณฑ์และกติกาของประเทศ จะสามารถอยู่ร่วมท างานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนและสังคมได้ อีกทั้งในการยึดมั่นและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม และกล้ายืนยัน 
เชื่อมั่นในความเห็นตนเองในเรื่องที่ถูกต้อง จะแสดงให้เห็นถึงความมีบุคลิกภาพที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
ประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ กล่าวคือ ลักษณะบุคลิกภาพดังกล่าว มีส่วนเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่บุคคล ครอบครัวและชุมชนต้องมีจิตส านึกที่จะต้องมีการ
ปลูกฝังองค์ประกอบทางสังคมด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน อันเป็นการปลูกฝังค่านิยมและพฤติกรรม
ประชาธิปไตย ที่สร้างบุคลิกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า ครอบครัวก็มีส่วนในการอบรม 

                                                           
๕สุภาพร  ชัยฤกษ์, “การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย: ศึกษาผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล”, รัฐสภาสาร, ปีท่ี ๕๘ ฉบับท่ี ๗, (กรกฎาคม ๒๕๕๓): ๑๑๒-๑๓๖. 



๒๐๗ 
 

เลี้ยงดู ปลูกฝังให้คนมีจิตส านึกเป็นประชาธิปไตย หรือกล่าวได้ว่า สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรก
สุด ในการสร้างและหล่อหลอมบุคลิกภาพประชาธิปไตยให้บุคคลก็ไม่ผิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, วิยุทธ์ จ ารัสพันธุ์และนัฏฐพงศ์ ดวงมนตรี๖ ได้วิจัยเรื่อง การปลูกฝังบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยในครอบครัว จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของ
สมาขิกในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบใช้เหตุผลของครอบครัว มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
ปลูกฝังบุคลิกภาพประชาธิปไตยในครอบครัว ดังนั้น ลักษณะความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการมีลักษณะบุคลิกภาพประชาธิปไตยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

๑.๕ จากข้อมูล ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ด้านการยึดมั่น
ในหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ซ่ึงจากผลการวิจัย ไดค้วามเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับด้านการยึดมั่นในหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ดังนี้ 

๑.๕.๑ ความเป็นพลเมืองด้านธัมมัญญุตา กล่าวได้ว่า การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ 
ที่จะท าให้เกิดผลดี มีความสุข มีความถูกต้อง ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน 
อีกทั้งรู้ว่า เมื่อกระท าเช่นนี้หรือกระท าตามหลักการข้อนี้แล้ ว จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการนั้นๆ  
ได้ กล่าวคือ ผู้นั้นจะเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ รู้กฎ กติกาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในสังคมหรือ
การเมือง ดังนั้น ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ในการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสามารถวิเคราะห์ สถานการณ์ทาง
การเมืองได้จึงอยู่ในระดับมาก 

๑.๕.๒ ความเป็นพลเมืองด้านอัตถัญญุตา กล่าวได้ว่า การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย
เป็นการรู้ความหมายหรือรู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้น อันสืบเนื่องมาจากการกระท าเหตุ
ที่ดีหรือเป็นไปตามหลักการที่ดี เป็นผู้รู้จักผล ต้องรู้จักเป้าหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจ
วัตถุประสงค์ว่าจะไปทางไหน อย่างชัดเจน แล้วมุ่งสู่จุดหมาย เป้าหมายนั้น ตามหลักอัตถัญญุตา 
บุคคลนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอธิบายความมุ่งหมายและหลักการไปพร้อมกับการ
ด าเนินการไปได้อย่างถูกต้อง ตามเป้าหมายนั้น หากเป็นผู้รู้ในความมุ่งหมายหรือผลที่ปรากฏเกิดขึ้น
ในสังคมและสามารถช่วยไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นแล้ว ย่อมจะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องในสังคม ดังนั้น 
ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ในการมีความสามารถอธิบายความมุ่ง
หมายและหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ผู้อ่ืนเข้าใจเพ่ือช่วยเหลือไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางการเมืองจึงอยู่ในระดับมาก 

                                                           
๖สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, วิยุทธ์ จ ารัสพันธุ์ และนัฏฐพงศ์ ดวงมนตรี,  “การปลูกฝังบุคลิกภาพประชาธิปไตยใน

ครอบครัว จังหวัดขอนแก่น”,  วารสารวิจัย มข.,  ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๘): ๓๕๙. 



๒๐๘ 
 

๑.๕.๓ ความเป็นพลเมืองด้านอัตตัญญุตา กล่าวได้ว่า การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่า
ตนเป็นใคร เพ่ือที่จะท าตนเองให้ เหมาะสมในการปฏิบัติตามหน้าที่  รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ  
มีความสามารถอย่างไร และต้องรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ กล่าวคือ พลเมืองที่ดีนั้น  จะต้อง
ส ารวจตนเองอยู่เสมอว่า ตนเองมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร แล้วด าเนินการปรับปรุงจุดอ่อนของตน 
ปรับปรุงวิธีด าเนินชีวิตให้มีความยืดหยุ่นได้ ในขณะเดียวกัน ก็พัฒนาจุดแข็งของตนให้ดีขึ้นเรื่อยไป 
หรือเป็นผู้ที่รู้จักตนอยู่เสมอว่า เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถใช้แรงจูงใจ กระจายวิสัยทัศน์ไปยังบุคคล
ต่างๆ ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืน มีความเข้าใจในการด าเนินชีวิต มีจิตใจโอบอ้อมอารี เสียสละ มีความ
รับผิดชอบสูงและมีคุณธรรมแค่ไหน เพียงไร ย่อมท าให้ผู้นั้นสามารถน าพามวลชน หมู่คณะ องค์กร 
และสังคมไปสู่ความสงบสุข และเจริญก้าวหน้าต่อไป ดังนั้น ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ในการมีความสามารถปรับปรุงวิธีด าเนินชีวิตให้มีความยืดหยุ่นได้ และให้
ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืน มีความเข้าใจตรงกัน ในการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยเสมอ
จึงอยู่ในระดับมาก 

๑.๕.๔ ความเป็นพลเมืองด้านมัตตัญญุตา กล่าวได้ว่า การรู้จักประมาณ รู้จักความ
พอดี เป็นการรู้จักประมาณในการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบัน จับจ่ายใช้สอยให้
พอเหมาะกับรายได้ของตน ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่ายเกินไปจนเกิดเป็นหนี้สินขึ้น กล่าวคือ พลเมืองที่ดี
ต้องรู้จักความพอดีในการด าเนินชีวิตทุกอย่างได้ถูกต้อง เหมาะสม ย่อมน ามาซึ่งความเหมาะสม
พอสมควร  ด าเนินตามทางสายกลาง วางตัวเป็นกลางเสมอ อันจะท าให้ผู้นั้น เป็นผู้รู้จักประมาณ  
มีความพอเหมาะพอดีในการด าเนินกิจการทุกอย่าง  รู้จักความพอดีสามารถวางตนได้อย่างเหมาะสม 
ดังนั้น ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ในการมีความเคารพระบอบ
ประชาธิปไตยและวางตัวเป็นกลางเสมอ อีกทั้งรู้ตัวเองว่าจะใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองเมื่อใด เวลาใด 
และสถานที่ใดจึงจะเหมาะสมจึงอยู่ในระดับมาก 

๑.๕.๕ ความเป็นพลเมืองด้านกาลัญญุตา กล่าวได้ว่า การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม
เป็นบุคคลที่รู้จักเวลา รู้จักว่าเวลาไหนควรจะพูด เวลาไหนควรจะท า หรือเวลาไหนควรจะประกอบ
หน้าที่การงานอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตน กล่าวคือ พลเมืองที่รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม รู้จัก
แยกแยะปัญหาในเรื่องส่วนตัวออกจากส่วนรวม ประกอบกิจการงานต่างๆ ท าหน้าที่การงานตรงเวลา 
เป็นเวลา และทันเวลา กล่าวว่า เป็นผู้รู้จักคุณค่าของกาลเวลา รู้จักการบริหารเวลา หรือวางแผนให้
เหมาะสมกับเวลาอย่างถูกต้อง ผู้นั้นก็ย่อมจะสามารถน าพาหมู่คณะมวลชนและสังคมไปสู่ความสงบ
สุขและก้าวหน้าตามความเหมาะสมแห่งเวลาอันควร ดังนั้น ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ในการแยกแยะปัญหาในเรื่องส่วนตัวของบุคคลออกจากส่วนรวม และ
สามารถควบคุมอารมณ์ ข่มใจ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เสมอจึงอยู่ในระดับมาก 



๒๐๙ 
 

๑.๕.๖ ความเป็นพลเมืองด้านปริสัญญุตา กล่าวได้ว่า การเป็นบุคคลที่รู้ชุมชน รู้จัก
ระเบียบในสังคมนั้นๆ ว่ามีระเบียบประเพณีและวัฒนธรรมอย่างไร แล้ววางตนให้เหมาะสมในการที่จะ
ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมของสังคมนั้นๆ ไม่ควรแสดงออกในสิ่งที่ขัดต่อความรู้สึก
ของสังคมนั้นๆ ด้วย กล่าวคือ พลเมืองที่รู้ชุมชน รู้สังคม อย่างถูกต้องในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านกฎเกณฑ์ 
ประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น มีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นนักประสานงานที่ดีกับทุกคน ทุกองค์กร และทุก
ภาคส่วน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งเปิดโอกาส
ให้คนอ่ืนหรือชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน สามารถเข้าใจ
ถึงสถานการณ์ต่างๆ ของสังคมนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง จะได้สามารถน าความสงบสุข สันติสุข
ความก้าวหน้ามาสู่มวลชน หมู่คณะ และสังคม ดังนั้น ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ในการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ เสมอ แม้ว่าจะแตกต่างจากตนเอง
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในชุมชนเป็นอย่างดีจึงอยู่ในระดับมาก 

๑.๕.๗ ความเป็นพลเมืองด้านปุคคลปโปลัญญุตา กล่าวได้ว่า การรู้จักบุคคล หรือการ
ก าหนดรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืนและท าการคบหา เพ่ือเป็นการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง
สังคม เป็นการเรียนรู้นิสัยใจคอหรือความต้องการของคน รู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆ อย่างไร 
กล่าวคือ พลเมืองด้านปุคคลปโรปรัญญูตานั้น จะต้องเป็นผู้รู้จักบุคคล รู้การให้ก าลังใจกับผู้อ่ืน  
รู้ประเภทของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วย รู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้อง เหมาะสมด้วยความ
ยุติธรรม และได้ผลอย่างไร ดังนั้น ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ในการ
ปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนด้วยความยุติธรรมและให้ก าลังใจกับผู้อ่ืน ทั้งในด้านที่มีปัญหาส่วนตัวและปัญหา
ครอบครัวจึงอยู่ในระดับมาก 

โดยการยึดมั่นในหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ทั้ง ๗ ข้อดังกล่าว มีความเป็นพลเมืองเพ่ือการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ก าธร มิตรเปรียญ๗ ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
สัปปุริสธรรมกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารของหัวหน้าสถานีอนามัยในเขต ๑๒ 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติตามสัปปุริสธรรมและการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานของ
หัวหน้าสถานีอนามัย ในเขต๑๒ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาคมเพชร 
วชิรปญโฺ  (เรืองผา)๘ ได้วิจัยเรื่อง การน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ 

                                                           
๗ก าธร มิตรเปรียญ, “ความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารของ

หัวหน้าสถานีอนามัยในเขต ๑๒”, บทความทางวิชาการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๑). 
๘พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโ , “การน าหลักสัปปุริสธรรม๗มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น: กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี”, บทความทางวิชาการ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



๒๑๐ 
 

ส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง ๗ ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระธนันต์ ชยานนฺโท (ประเสริฐศิลป์)๙ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากดังนั้นความเป็น
พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น  ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

กล่าวโดยสรุปในภาพรวม ผู้วิจัยเห็นว่า ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในท้องถิ่น ควรมีลักษณะความเป็นตัวของตัวเอง พ่ึงตนเอง กล้าแสดงออก  ไม่อยู่ภายใต้การครอบง า
หรือความอุปถัมภ์ของใคร มีความรับผิดชอบในตนเอง  ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยสุจริต  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ เคารพสิทธิของกันและกัน ยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลัก  
ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์  มีน้ าใจ เลือกรับข่าวที่เหมาะสมและมีประโยชน์ กล้าเสนอความคิดต่อ
ส่วนรวม ให้เวลากับกิจกรรมทางการเมือง  มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง เคารพหลักความเสมอ
ภาค เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับการประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบของศีลธรรม โดยยึดมั่นในหลักพุทธ
ธรรมและเชื่อม่ันในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ 

 

๒. การบูรณาการหลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองเพื่อการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

จากข้อค้นพบ กล่าวได้ว่า เนื่องจากคุณธรรมของความเป็นพลเมือง เป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นและด ารงอยู่ในสภาพสังคมที่ถือกันว่าเป็นสังคมที่ดีงาม อีกทั้งการกระท าด้วยส านึกของความ
เป็นพลเมือง ที่จะสามารถใช้ความถูกต้องและความชอบธรรมเป็นหลักในการด าเนินงาน  ที่เป็น
ประโยชน์ส่วนรวม จะท าให้ศีลธรรมกลายเป็น “บรรทัดฐานทางการเมือง” กลายเป็นวิถีชีวิตเป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองที่คอยก าหนดมิให้มีการละเมิด “ศีลธรรมทางการเมือง” ควรเป็นผู้ที่ยึดมั่นใน
หลักธรรม ถือเป็นกระบวนการทางสังคมของการบ่มเพาะคุณธรรมของความเป็นพลเมือง ให้มีระดับ
คุณธรรมของความเป็นพลเมืองของสังคมที่ดีงาม กล่าวได้ว่า  สังคมใดมีคุณธรรมของความเป็น
พลเมืองปรากฏอยู่สูง ก็จะเห็นได้ชัดว่า บุคคลในสังคมนั้นมีความความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยสูงไปด้วย คุณธรรมของความเป็นพลเมืองจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นในบุคคล

                                                           
๙พระธนันต์ชยานนฺโท (ประเสริฐศิลป์), “การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”, บทความทางวิชาการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๓). 



๒๑๑ 
 

ที่มคีุณภาพดีนั่นเอง ดังแนวคิด ทฤษฎีของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)๑๐ ที่กล่าวว่า ถ้าประชาชนมี
คุณภาพดี ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดีด้วย ถ้าประชาชนมีคุณภาพต่ า ประชาธิปไตยก็จะเป็น
ประชาธิปไตยอย่างเลวด้วย เพราะว่า คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นต่อคุณภาพของประชาชน เหตุนี้
จึงเห็นได้ว่า คุณธรรมความเป็นพลเมืองไม่สามารถแยกตัวออกจากวิถีชีวิตประชาธิปไตยได้ เพราะได้มี
การก าหนดแนวทางวิถีชีวิตที่สัมพันธ์สอดคล้องกันนั้นเอง ดังนั้น  การที่เราจะเข้าใจในหลักธรรมที่
สอดคล้องกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นอย่างละเอียดและยึดถือน าไป
ปฏิบัติให้เป็นจริง จะสามารถขัดเกลาให้บุคคลนั้นม ีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นที่แท้จริง โดยการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนาของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นลักษณะของพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยควรมี
ธรรมในตนเอง คือ เป็นผู้ที่มีธรรมเป็นเครื่องชี้น าในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับแนวคิดของ  
วรรณมาฆะ เกสรดอกไม้ และธนวัฒน์ พิมลจินดา๑๑ ที่กล่าวว่า“การเป็นพลเมืองที่ดีนั้น จะต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและศีลธรรม ต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน ต้องมีความรู้ในเรื่อง
การเมือง และจะต้องเป็นคนที่มีอาชีพสุจริต ขยันขันแข็ง ประหยัด รู้จักพอ และใช้ปัญญาในการ
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิต” 

อย่างไรก็ตาม หลักธรรมที่เป็นเครื่องชี้น าในการด าเนินชีวิต หลักสัปปุริสธรรม ๗ ถือได้ว่า
เป็นหลักธรรมที่สามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต  เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยได้  
เพราะหลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่มีการกล่าวถึงคุณสมบัติ ส าหรับ 
สัปปุริสชน หรือคนดี, หรือ ธรรมของผู้ดี ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี ที่ควรน ามาปฏิบัติเป็นธรรม ที่ท าให้คน
เป็นคนสมบูรณ์แบบ ให้สอดคล้องกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย จึงได้น า
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย ๔ ด้าน มาพิจารณาดังนี้  
(๑) ด้านการพ่ึงตนเอง การเคารพสิทธิผู้อ่ืน การเคารพความแตกต่าง การเคารพความเสมอภาค  
การเคารพกติกาและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะพิจารณาแนวคิดการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย (๒) ด้านความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต้องมี เพ่ือการท าสัญญาร่วมกัน
ต้องอาศัยความสามารถ สติปัญญา ความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จะพิจารณาแนวคิด
ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยผ่านการกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมือง (๓) ด้านการ
เข้าร่วมในการอภิปรายถกเถียงและรับผิดชอบสังคม เพื่อยึดหลักความมีเสรีภาพ เสมอภาพ การเอาใจ

                                                           
๑๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนไปสู่ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๔. 
๑๑วรรณมาฆะ เกสรดอกไม้ และธนวัฒน์ พิมลจินดา, “การการบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: 

ปัญหาและความต่อเนื่อง”,  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๐๗. 
 



๒๑๒ 
 

ใส่บ้านเมืองในการมีส่วนร่วมตัดสินใจจะพิจารณาแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ (๔) ด้าน
ความประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายในทางความดีงาม เพื่อเป็นคนที่มีเหตผล มีศีลธรรม มีความดี
งาม มีการยอมรับ จิตใจกว้าง เป็นต้น จะพิจารณาแนวคิดการมีบุคลิกประชาธิปไตย 

ซึ่งจากหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ทั้ง ๗ ข้อ และแนวคิด ทฤษฎี ดังกล่าว ผู้วิจัย จึงมี
ข้อเสนอเกี่ยวกับหลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในท้องถิ่น ดังนี้ 

 (๑) การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ เป็นการรู้จักหน้าที่ เป็นการท าหน้าที่ของตนเองให้
สมบูรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการเรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะงานในหน้าที่ของตนเอง เข้าใจเหตุปัจจัย
ต่างๆ รู้จักสิทธิ หน้าที่ของตน มีการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความยุติธรรมและให้ก าลังใจกับผู้อ่ืน ทั้งใน
ด้านที่มีปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว มีการส านึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบ การมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยมีการถือค าสั่งสอนของศาสนามาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน อันเป็นบ่อเกิด
แห่งผล เพราะการที่จะได้รับผลอะไร ย่อมมีเหตุมาจากอันนั้น มีการเรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะงานในหน้าที่
ของตนเอง และเพ่ือให้สอดคล้องส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยแล้ว ควรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  และสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเมืองได้ 

 (๒) การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย เป็นการค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง ถ้าทุกคนมีเหตุผลมีเป้าหมายชัดเจน งานจะส าเร็จเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ได้และพัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางได้เป็นอย่างดี มีเหตุผลที่จะสามารถควบคุมอารมณ์
ข่มใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้เสมอ สามารถแยกแยะปัญหาในเรื่องส่วนตัวของบุคคลออกจากส่วนรวม
มีการค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม รู้ว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนรอบข้าง และเพ่ือให้
สอดคล้องส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยแล้ว ควรมีความสามารถอธิบาย
ความมุ่งหมายและหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ผู้อ่ืนเข้าใจ เพ่ือช่วยเหลือไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางการเมืองได ้

 (๓) การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความสามารถ มีสติปัญญา มีความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีอุดมการณ์เชื่อมั่นในตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่คิดอยู่เสมอ พัฒนาตนเอง มีความกระตือรือร้น 
ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง รู้จักตนเอง ตนเป็นใคร เกิดมาแล้วท าอะไรได้บ้าง มีบทบาท
หน้าที่อย่างไรในสังคม อย่างเช่น มีความรับผิดชอบ การเคารพระบอบประชาธิปไตยและวางตัวเป็น
กลางเสมอ อีกทั้งรู้ตัวเองว่า จะใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองเมื่อใดเวลาใดและสถานที่ใดจึงจะเหมาะสม
และเพ่ือให้สอดคล้องส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยแล้ว ควรมีความสามารถ



๒๑๓ 
 

ปรับปรุงวิธีด าเนินชีวิตให้มีความยืดหยุ่นได้และให้ค าแนะน าแก่ผู้ อ่ืน  มีความเข้าใจตรงกันในการ
ด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยเสมอ 

(๔) การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี เป็นการรู้จักความพอเหมาะ รู้จักพอดีและพอเพียง
ในการด าเนินชีวิต รู้จักเพียงพอ พอใจในสิ่งที่มีอยู่ พอดี พอประมาณ ไม่น้อยและไม่มากจนเกินไป  
มีความมัธยัสถ์และอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตนบนสัมมาชีพ มีความเข้าใจในการด ารงชีพอย่างพอดี  
พ่ึงตนเอง คือ อยู่อย่างพอเพียง เลี้ยงตนบนสัมมาชีพและวางตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการ
เมืองได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ เสมอ แม้ว่าจะแตกต่างจากตนเองและสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพสังคมในชุมชนเป็นอย่างดีและเพ่ือให้สอดคล้องส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยแล้ว ในทางการเมือง ควรเคารพระบอบประชาธิปไตยและวางตัวเป็นกลางเสมอ อีกทั้ง
รู้ตัวเองว่าจะใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองเม่ือใด เวลาใด และสถานที่ใดจึงจะเหมาะสม 

 (๕) การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ด้วยประชาธิปไตยกับพระพุทธศาสนามีความ
เหมาะสมใกล้เคียงกันในหลายมิติ  ดังนั้น การรู้และยอมรับ การใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม เป็นการใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง รู้จักแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเวลา เช่น สามารถ
ปรับปรุงวิธีด าเนินชีวิตให้มีความยืดหยุ่นได้และให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืน มีความเข้าใจตรงกันและเพ่ือให้
สอดคล้องส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยแล้ว ควรด าเนินชีวิตให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตประชาธิปไตยและสามารถแยกแยะปัญหาในเรื่องส่วนตัวของบุคคลออกจากส่วนรวมและ
สามารถควบคุมอารมณ์ ข่มใจ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เสมอ 

 (๖) การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม เป็นการเรียนรู้สภาพสังคมแวดล้อม รู้ความ
ต้องการของคนในชุมชน รู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ยอมรับกติกาของสังคมนั้นๆ ปฏิบัติตน
เหมาะสมกับสภาพของสังคม เป็นผู้น าในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ไม่สร้างปัญหา
ให้ชุมชนที่ตนเอง อาศัยเรียนรู้การเหมือน ความต่างของชุมชน และเพ่ือให้สอดคล้องส าหรับความเป็น
พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยแล้ว ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองได้  พร้อมกับการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ เสมอ แม้ว่าจะแตกต่างจากตนเองและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม
ในชุมชนเป็นอย่างดี 

(๗) การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืน เป็นการเรียนรู้ในการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การรู้จักเสียสละให้กับบุคคลอ่ืนๆ การเข้าใจพ้ืนเพ ใจคอ  
และอารมณ์ของคนในชุมชนมีการยอมรับข้อดีข้อเสียของตนเองและของผู้อ่ืนจิตใจกว้าง เรียนรู้การ
การด าเนินชีวิตร่วมกัน และการเรียนรู้บุคคลอ่ืนได้ มีโอกาสบ าเพ็ญประโยชน์กับศาสนสถาน และ
เพ่ือให้สอดคล้องส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยแล้ว ควรสนับสนุนส่งเสริม
การมีส่วนร่วม สามารถอธิบายความมุ่งหมายและหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 



๒๑๔ 
 

ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ เพ่ือช่วยเหลือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ไป
พร้อมกับการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความยุติธรรม เป็นกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน และให้ก าลังใจกับ
ผู้อืน่ทั้งในด้านที่มีปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครัว 

กล่าวโดยสรุปในภาพรวม เมื่อพิจารณาจะเห็นว่า ในการยึดมั่น ประพฤติ ปฏิบัติใน
หลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือบูรณาการให้สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือ
การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ควรมีความรับผิดชอบ ยอมรับความผิดพลาด มีอุดมการณ์
เชื่อมั่นในตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดี มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความสามารถในการจูงใจคน  
รู้วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญฯ และทั้ง ๗ ข้อ ถ้าประชาชนน าไปปฏิบัติได้จริง นอกจากจะเกิดผลดีกับการด าเนินชีวิตแล้ว ยัง
มีผลท าให้มีลักษณะของพลเมืองที่ดี  มีความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อภิชาติ พานสุวรรณ๑๒ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม๗ โดยเฉพาะ ๓ ด้าน คือ  
๑) มัตตัญญุตาหรือรู้ตน คือควรมีคุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณ์เชื่อมั่นในตนเอง มีความ
กระตือรือร้น ขยันอดทน อุทิศเวลาให้แก่งาน พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ยอมรับความผิดพลาด 
มีวินัยในตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน ๒) ปุคคลปโรปรัญญุตาหรือรู้จักบุคคล คือควรรู้จัก
เลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็น
กัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความสามารถในการจูงใจคน สร้างขวัญก าลังใจให้เพ่ือนร่วมงาน  
๓) ปริสัญญุตาหรือรู้ชุมชน คือ ควรมีความรักในชุมชนที่อาศัย รู้ความต้องการของคนในชุมชน  
รู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

 

๓. ข้อเสนอการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา 

จากข้อค้นพบ กล่าวได้ว่า การสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย  
จะสามารถสร้างให้ประสบความส าเร็จได้  ถ้าประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีแนวทางและมีความรู้ความ
เข้าใจยึดถือปฏิบัติในหลักพระพุทธศาสนาเป็นทุนทางสังคมให้เกิดขึ้นจริงเสียก่อน พลเมืองดีต้องมี
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนภูมิปัญญาอันเป็นทุนทางสังคม สอดคล้องกับ

                                                           
๑๒อภิชาติ พานสุวรรณ, “การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๑๕ 
 

แนวคิดของ ชนันภรณ์ อารีกุล๑๓ กล่าวว่า การน าประโยชน์จากทุนทางสังคมมาใช้ในการพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุนทางสังคมถือเป็นสิ่งที่ดีงามในสังคม เป็นสิ่งซึ่งก่อเกิดและสั่งสม อยู่ใน
สังคมมาเป็นเวลานาน กล่าวคือ หลักธรรมเปรียบเสมือนเป็นภูมิปัญญาที่เป็นหลักส าคัญ ส าหรับน าไป
ต่อยอดความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างประชาชน
ครอบครัว โรงเรียนวัด และกลุ่มต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพ่ือให้เกิดแนวทางในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ในองค์ประกอบ ๔ ด้าน ดังนี้ 

๓.๑ ด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จากข้อค้นพบ ผู้วิจัย

เห็นว่า ประชาชนควรมีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าแสดงออก พ่ึงตนเองไม่อยู่ภายใต้การครอบง าหรือ

ความอุปถัมภ์ของใคร ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ เคารพ

ความคิดเห็นที่แตกต่าง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่คิดเบียดเบียน ยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลัก 

รับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคมได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าว จะมีความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในท้องถิ่นตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้  ต้องมีการยึดถือปฏิบัติในหลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ในข้อ ๑, ๒ และ ๔ 

ปฏิบัติให้เป็นจริง ดังนี้  

ข้อที่ (๑) การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ คือ การท าหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ตามที่

ได้รับมอบหมาย เรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะงานในหน้าที่ของตนเอง เข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆ รู้จักสิทธิ หน้าที่

ของตน จะท าให้รู้จักการรับผิดชอบและยึดหลักการเหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วม

แก้ไขปัญหาสังคมได ้

ข้อที่ (๒) การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย คือ การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  

มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง ถ้าทุกคนมีเหตุผล มีเป้าหมายชัดเจน งานจะส าเร็จ

เป็นไปตามเจตนารมณ์ได้และพัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางได้เป็นอย่างดี โดยการรู้เข้าใจและยอมรับ

ในกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมยึดถือ กติกาของสังคมเป็นหลักแล้ว รู้ว่านี่คือหลักการประชาธิปไตย

ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนา ถ้าผู้ใดปฏิบัติได้ ก็จะท าให้มีความเป็นตัวของตัวเอง รู้ถึงการ

พัฒนาชุมชนและกล้าแสดงออก 

ข้อที่ (๔) การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี เป็นการรู้จักความพอเหมาะ รู้จักพอดีและ

พอเพียงในการด าเนินชีวิต รู้จักเพียงพอ พอใจในสิ่งที่มีอยู่ พอดี พอประมาณ มีความเข้าใจในการ
                                                           

๑๓ ชนันภรณ์ อารีกุล, “ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”, มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): หน้า ๒๔๙. 
 



๒๑๖ 
 

ด ารงชีพอย่างพอดี  ไม่น้อยและไม่มากจนเกินไป มีความมัธยัสถ์และอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตนบน

สัมมาชีพ ท าให้เกิดการพ่ึงตนเองได้ ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าหรือความอุปถัมภ์ของใคร สามารถ

ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้  

อย่างไรก็ตาม ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาด้านการยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

ได้ ควรเริ่มจากสถาบันครอบครัว ส่งเสริมให้มีการท าความเข้าใจกับค่านิยมที่เหมาะสม สร้างค่านิยมที่

เป็นจิตส านึกที่ดีที่มีต่อสาธารณะและ ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพจริงๆ ในการเสนอความคิดเห็น

แม้แต่ในการเมืองท้องถิ่น ส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานเยาวชน ใช้หลักเหตุผลใน

การตัดสินใจ การยึดมั่นในการมีส่วนร่วม โตไปจะเป็นนักการเมืองที่ไม่โกง ยอมรับความคิดเห็นที่ต่าง

จากตน เพราะแต่ละภูมิภาคมีการยึดถือค่านิยมแตกต่างกัน ควรท าความเข้าใจในข้อเท็จจริงต่างๆ  

ให้เข้าใจเหมือนๆ กัน ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ที่ยึดความสัมพันธ์แบบส่วนตัวมาตัดสินใจ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุภาพร ชัยฤกษ์๑๔ ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย: ศึกษาผลการ

ด าเนินงาน โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล” ศึกษาผลการด าเนินงาน โครงการ

เสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล” พบว่า ปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ประชาชนมีวิธีคิด

และวิถีการด าเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย คือ การที่สังคมไทยมีค่านิยมบางประการ

ไม่เอ้ืออ านวยต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  ได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ที่ยึดความสัมพันธ์

แบบส่วนตัว ท าให้การปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยให้กับประชาชนจนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาจึง

เป็นไปได้ยาก 

๓.๒ ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง  จากข้อค้นพบ กล่าวได้ว่า 

ประชาชนควรมีการรับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน ความรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักการให้ เสียสละ มีการ

แบ่งปัน มีน้ าใจ ไม่โต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้อง ยอมรับในเสียงข้างมากและเคารพในเสียงข้างน้อย มีความรู้

ความเข้าใจทางการเมืองอย่างแท้จริง ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะมีความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม

ประชาธิปไตยด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองที่สมบูรณ์ได้ จะต้องมีการยึด

หลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ในข้อ ๑, ๒ และ ๗ ปฏิบัติให้เป็นจริง ดังนี้  

ข้อที่ (๑) การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ คือ การท าหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ตามที่

ได้รับมอบหมาย เรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะงานในหน้าที่ของตนเอง เข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆ รู้จักสิทธิ หน้าที่

ของตนแล้วจะก่อให้เกิดมีจิตส านึกในความรับผิดชอบในหน้าที่ 

                                                           
๑๔สุภาพร  ชัยฤกษ์, “การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย: ศึกษาผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล”,รัฐสภาสาร, ปีท่ี ๕๘ ฉบับท่ี ๗(กรกฎาคม ๒๕๕๓): ๑๑๒-๑๓๖.  



๒๑๗ 
 

ข้อที่ (๒) การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย คือ การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  

มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง ถ้าทุกคนมีเหตุผลมีเป้าหมายชัดเจน รู้จักวิเคราะห์

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ งานจะส าเร็จเป็นไปตามเจตนารมณ์ได้และพัฒนาไปสู่จุดหมาย

ปลายทางได้เป็นอย่างดี เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้แล้ว จะก่อให้มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองอย่างแท้จริง 

ข้อที่ (๗) การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อ่ืน เป็นการเรียนรู้

ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืน การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

ความสามารถในการจูงใจคน การรู้จักเสียสละให้กับบุคคลอ่ืนๆ การเข้าใจพ้ืนเพ ใจคอ และอารมณ์

ของคนในชุมชน เมื่อร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนบ้าน รับฟังและให้ผู้อ่ืนมีโอกาสชี้แจง

เหตุผลโดยไม่โต้แย้งในสิ่งที่ถูกต้อง จะท าให้ผู้นั้นมีเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ รู้จักการให้ เสียสละ  

มีน้ าใจ มีการแบ่งปันในการส่งข้อมูลไปให้แก่กลุ่มเพ่ือนและบุคคลอ่ืนได้รับทราบตามมาได ้

อย่างไรก็ตาม ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงได้นั้น องค์กร

ภาครัฐ ควรมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้มากขึ้น ให้มีการเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

ข้อมูลอบรม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ รณรงค์ให้คนทราบถึงข้อมูลที่แท้จริง ในทางการเมือง ปลูกฝัง 

เรียนรู้อย่างถูกต้อง ไม่มีอคติ มีการเพ่ิมวิชาเรียนเรื่องข่าวปัจจุบันในชั้นเรียน เชื่อมโยงกับวิชาพลเมือง

หรือส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนให้เห็น

กระบวนการทางการเมืองว่า เป็นสิ่งที่ส าคัญในการเป็นอยู่ของประเทศที่ทุกๆ คนมีสิทธิรู้ในกฎกติกา

บ้านเมือง ซึ่งมีความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการกล่อมเกลาการ

เรียนรู้ทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยพร พรพงศ์๑๕ 

ได้วิจัยเรื่อง วิธีการพัฒนาประชาธิปไตยแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 

ศึกษาเฉพาะกรณีสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพัฒนาประชาธิปไตย

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  

๓.๓ ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง  จากข้อค้นพบ กล่าวได้ว่า ประชาชนควรมีการเห็น

ความส าคัญของการเมืองท้องถิ่น รู้ถึงผลกระทบจากการไปหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีจิตส านึก

ติดตามข่าวสารจากทุกสื่อ รับเอาข้อมูลที่เป็นจริง สนใจการเมืองให้เวลากับกิจกรรมทางการเมือง  

ไม่กระท าความผิดในการชุมนุม  และมีความรู้ในการเข้าร่วมชุมนุม ซึ่งลักษณะดังกล่าว จะมีความเป็น

                                                           
๑๕วลั ยพร  พรพงศ์ , “ วิ ธี ก ารพัฒนาประชาธิป ไตยแก่ เด็ กและ เยาวชนในสถานศึ กษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาเฉพาะกรณีสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ”, วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีท่ี ๓๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ ์๒๕๕๖): ๖๗-๗๕. 



๒๑๘ 
 

พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สมบูรณ์ได้ จะต้องมีการยึด

หลักธรรมสัปปุริสธรรม ๗ ในข้อ ๕ และ ๖ ปฏิบัติให้เป็นจริง ดังนี้  

ข้อที่ (๕) การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ด้วยประชาธิปไตยกับพระพุทธศาสนามีความ

เหมาะสมใกล้เคียงกันในหลายมิติ เมื่อมีการเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และรู้ถึงผลกระทบจาก

การไปหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนั้น การรู้และยอมรับ การใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม เป็นการใช้เวลา

ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง รู้จักแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเวลา เช่น ชักชวนเพ่ือนบ้าน

ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้ง คือ เห็นความส าคัญของการเมืองท้องถิ่น และรู้จักการนัด

พูดคุยกัน เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองเสมอ เพ่ือให้มีความรู้ในการเข้าร่วมชุมนุมว่า ช่วงไหน

เหมาะหรือไม่เหมาะ เกิดการไม่กระท าความผิดในการชุมนุม 

ข้อที่ (๖) การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม ท าให้สามารถรับเอาข้อมูลที่เป็นจริง  

เป็นการเรียนรู้สภาพสังคมแวดล้อม โดยการเข้าร่วมการรณรงค์ทางการเมืองเสมอและให้เวลากับ

กิจกรรมทางการเมือง รู้วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ปฏิบัติ

ตนเหมาะสมกับสภาพของสังคม ไม่สร้างปัญหาให้ชุมชนที่ตนเองอาศัย เรียนรู้การเหมือน ความต่าง

ของชุมชน ท าให้มีจิตส านึกติดตามข่าวสารเกิดข้ึน รับเอาข้อมูลที่เป็นจริง 

อย่างไรก็ตาม ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง  จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงได้นั้น องค์กรภาครัฐ ควรมา

ให้การส่งเสริมความรู้ หรือให้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนทุกคน ทุกกลุ่ม มีความรู้ ความเข้าใจใน

การเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้ระลึกถึงความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ปลูกฝังการมีส่วนร่วมให้เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมทางการเมือง มีความเข้าใจในทิศทางการเมือง ในส่วน

ของพ่อแมต่้องเป็นผู้น า ปฏิบัติให้ลูกๆ เห็นอย่างจริงจัง ให้เห็นความส าคัญการมีส่วนร่วมทางการเมือง

เป็นสิ่งที่ดี โดยให้เห็นว่า การเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือมาแก้ปัญหาไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม  

ในทางกลับกันเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น ก็จะเกิดการประท้วงหรือเกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้

เช่นกัน ดังนั้น รัฐควรส่งเสริมการไปมีส่วนร่วม ไม่กีดกันว่าเป็นกลุ่มใด ไม่เห็นต่างพวก ให้ยึดหลักการ

ประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งเพ่ือจะไม่เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐหรือเกิดความขัดแย้งกับรัฐและไม่เกิด

ความเคร่งเครียดในสังคม หากสังคมใดมีลักษณะดังกล่าว สังคมนั้นจะเป็นสังคมที่มีความสุข  

มีศีลธรรม มีการยึดหลักกติกา ซึ่งเอ้ือกับการส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยนั่นเอง สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อนุรักษ์ เก่งเรียน๑๖ ได้วิจัยเรื่อง การก่อตัวของธรรมาธิปไตยกับการเมืองภาคพลเมืองใน

                                                           
๑๖อนุรักษ์  เก่งเรียน, “การก่อตัวของธรรมาธิปไตยกับการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย ช่วงปี พ.ศ. 

๒๕๔๗-๒๕๕๗”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๘). 



๒๑๙ 
 

สังคมไทย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๗ ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุจากสภาพปัญหาการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยในสังคมไทย เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มผลประโยชน์ มีการขยาย

ความจากประเด็นส่วนตัวกลายเป็นประเด็นสาธารณะจนเกิดกระแสการตื่นตัวในการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง  ซึ่งความขัดแย้งนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการระดมรวมตัวเคลื่อนไหวของกลุ่ม  เกิด

ปรากฏการณ์การเมืองภาคพลเมืองที่เคร่งเครียด 

๓.๔ ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย จากข้อค้นพบ กล่าวได้ว่า ประชาชนควรมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก ยึดถือตามระเบียบของสังคมและชุมชน ยอมรับความคิดผู้อ่ืน ไม่มุ่ง

เอาชนะคนอื่น  ไม่นิยมความรุนแรง ไม่ก้าวร้าว เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นคนหนักแน่น มีจิตใจดี รู้แพ้

รู้ชนะรู้อภัย ให้โอกาสกัน มีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ช่วยเหลือบุคคลอ่ืน รู้จักรับฟัง ยึดถือคุณธรรม 

ควบคุมตนเองได้  และยึดมั่นและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งลักษณะดังกล่าว จะมีความเป็นพลเมือง

เพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ จะต้องมีการยึดหลักธรรม 

สัปปุริสธรรม ๗ ในข้อ ๒, ๓, และ ๕ ปฏิบัติให้เป็นจริงดังนี้  

ข้อที่ (๒) การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย คือ การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  

มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง ถ้าทุกคนมีเหตุผลมีเป้าหมายชัดเจน งานจะส าเร็จ

เป็นไปตามเจตนารมณ์ได้และพัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางได้เป็นอย่างดี  รู้ว่าต้องยึดถือและปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของสังคมยึดมั่นและเชื่อม่ันในสิ่งที่ถูกต้อง สังคมจะไม่เกิดปัญหาขึ้น 

ข้อที่ (๓) การเป็นบุคคลที่รู้จักตน รู้จักว่าตนเป็นใคร เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใฝ่รู้ ใฝ่คิดอยู่เสมอ ยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง  

ไม่ยึดถือตัวเองว่าเป็นคนเก่งอาวุโสกว่า ยอมรับความคิดผู้อ่ืน ไม่มุ่งเอาชนะคนอ่ืน ยอมรับความ

ผิดพลาด รู้จักการขอค าแนะน าจากผู้อ่ืนเพ่ือแก้ปัญหา เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักตนเอง ตนเป็นใคร  

ท าให้ควบคุมตนเองได้ เกิดมาแล้วท าอะไรได้บ้าง มีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสังคม มีความรับผิดชอบ

และมีความคิดด้วยตัวเอง ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ใด เกิดมีความเชื่อมั่นในตนเองขึ้น 

ข้อที่ (๕) การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ด้วยประชาธิปไตยกับพระพุทธศาสนามีความ

เหมาะสมใกล้เคียงกันในหลายมิติ ดังนั้น การรู้และยอมรับ ท าให้สามารถยอมรับความคิดผู้อ่ืนรับฟัง

ความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในการตัดสินใจร่วมกัน รู้จักรับฟัง การใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม เป็นการใช้เวลา

ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง รู้จักแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเวลา เกิดการยึดมั่นและ

เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 

อย่างไรก็ตาม ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงได้นั้น องค์กรภาครัฐควรมาให้



๒๒๐ 
 

ความรู้พัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในการปกครองระบบประชาธิปไตย  สร้างกระบวนการหรือ

กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยให้เป็นทางการ เพ่ือให้ประชาชนสนใจและเข้าร่วมกับกิจกรรมของรัฐ

เพ่ือสิทธิและอ านาจของประชาชน ส่วนตัวของประชาชนเอง ต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้และการปฏิบัติตาม

หน้าที่และสิทธิทางการเมือง หาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือก่อให้พลเมืองมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยที่

สมบูรณ์ ซ่ึงควรเริ่มการเรียนรู้จากครอบครัว โดยพ่อแม่เป็นผู้ปลูกฝัง ให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องบุคลิก 

ภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, วิยุทธ์ จ ารัสพันธุ์และนัฏฐพงศ์ ดวงมนตรี๑๗  

ได้วิจัยเรื่อง การปลูกฝังบุคลิกภาพประชาธิปไตยในครอบครัว จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า 

ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของครอบครัว การอบรม

เลี้ยงดูบุตรแบบใช้เหตุผล การมีส่วนร่วมทางการเมืองของครอบครัว มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการปลูกฝัง

บุคลิกภาพประชาธิปไตยในครอบครัว 

จากข้อเสนอ ในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตาม

แนวทางพระพุทธศาสนา ในองค์ประกอบ ๔ ด้าน ข้างต้น ผู้วิจัยให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้การ

ยึดถือแนวทางพระพุทธศาสนาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ได้เกิดความเป็นรูปธรรมที่สมบูรณ์ชัดเจนขึ้น 

ทั้ง ๔ ด้านนั้น  หน่วยงานภาครัฐ ควรส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในองค์กรให้สามารถปฏิบัติได้

จริง  เข้มแข็งก่อน  เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้ศรัทธา  ในขณะที่รัฐเอง ควรเข้าใจถึง

การด ารงชีวิตบนหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  โดยเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาว่า สิ่งที่เป็น

หลักธรรมที่แท้จริงอยู่ตรงไหน  มิใช่เพียงแค่ส่งเสริมแต่เพียงปัจจัยภายนอกหรือเปลือกนอก เช่น 

พิธีกรรม ศาสนสถาน  จนลืมหลักธรรมหรือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา  เพ่ือประชาชนจะได้เข้าใจ

ถึงวิถีทางในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในขณะที่ประชาชนเอง ควรปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัด ให้ยึดหลักธรรมพระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต ไปพร้อมกับการมี

แนวทางให้ความรู้กับชุมชน  ส่งเสริม  สร้างแรงจูงใจ  สนับสนุนพระพุทธศาสนา  สร้างความเข้าใจ

เข้าถึงพระพุทธศาสนา  ในส่วนโรงเรียนควรเสริมหลักสูตรวิชาทางศาสนาเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนตั้งแต่

ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป  เพ่ิมการเรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับหลักศีลธรรม รณรงค์ให้เด็กเยาวชน

มีความรู้รับผิดชอบชั่วดี ในส่วนของวัด ซ่ึงถือเป็นสถานที่พ้ืนฐานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในสังคมนั้น  

ก็ควรสั่งสอนอบรมทางธรรมแก่ประชาชนและเด็กให้ยึดมั่นในหลักศาสนา และส่งเสริมหรือสนับสนุน

ให้ประชาชนน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

                                                           
๑๗สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,วิยุทธ์ จ ารัสพันธุ์ และนัฏฐพงศ์ ดวงมนตรี, “การปลูกฝังบุคลิกภาพประชาธิปไตยใน

ครอบครัว จังหวัดขอนแก่น”,  วารสารวิจัย มข.,  ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๘): ๓๕๙. 



๒๒๑ 
 

กล่าวโดยสรุปในภาพรวม ผู้วิจัยเห็นว่า ในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในท้องถิ่นตามแนวทางพระพุทธศาสนา ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างบุคคล 

ครอบครัว โรงเรียน วัดและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในการปลูกฝัง การอบรม  

การส่งเสริม การจัดกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางการเมือง

แบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสมในท้องถิ่น ไปพร้อมกับมีความรู้หลักพุทธธรรมให้เข้าใจเป็น

แนวทางและปฏิบัติได้จริง โดยเห็นความส าคัญและต้องด าเนินการอย่างเคร่งครัด จนเกิดชุมชนแห่ง

การเรียนรู้การเมืองกับหลักพุทธธรรม  
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อเสนอในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในท้องถิ่น ดังนี้ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ควรปรับปรุงแผนฯ ให้ครอบคลุม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือ
การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง ๕ ด้าน คือ (๑) การยึดถือ
ค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (๒) ด้านการกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมือง  
(๓) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง (๔) ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย และ (๕) ด้านการยึดมั่นใน
หลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

๒. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรจัดท าความร่วมมือข้อตกลงกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมและสนับสนุน การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาปรับประยุกต์ใช้ เพ่ือให้คนมีความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยหรือให้สอดคล้องกับ
แนวคิดวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

๓. โรงเรียนหรือสถานที่ศึกษา ควรมีบทบาทในการด าเนินการให้ความส าคัญในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไปพร้อมกับการสนับสนุนการ
ประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมที่ถูกต้อง เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนได้มีความเข้าใจและเกิดจิตส านึก
ทางการเมืองและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีมีศีลธรรม 
 
 
 



๒๒๒ 
 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรจัดประชุมวางแผนในแต่ละด้านให้ชัดเจน เข้าใจ

ง่าย รวมทั้งจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้น เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นให้เกิดขึ้นกับทุกคน โดยให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือ
การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น ทั้ง ๕ ด้าน คือ (๑) การยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย (๒) ด้านการกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมือง (๓) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
(๔) ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย และ (๕) ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

๒. เชิญวิทยากรของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันมาให้การฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจปลูกฝังสร้างจิตส านึก ในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามามาปรับประยุกต์ใช้ ให้
สอดคล้องกับแนวคิดวิถีชีวิตประชาธิปไตย เพ่ือให้คนมีความประพฤติปฏิบัติ เป็นพลเมืองเพ่ือการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยที่แท้จริง 

๓. โรงเรียนหรือสถานที่ศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือ
กันจัดโครงการต่างๆ จัดอบรม หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ไปพร้อมกับความรู้ เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา เช่น โครงการส่ง เสริม
พระพุทธศาสนาต่างๆ ที่ส าคัญแก่เด็กและเยาวชน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้เกิดการ
ประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมที่ถูกต้อง ท าให้ให้เยาวชนและประชาชนได้มีความเข้าใจและเกิดจิตส านึก
ทางการเมืองและปฏิบัติตน เป็นพลเมืองที่ดีมีศีลธรรม 

 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
๑. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตย

ในท้องถิ่นกับกลุ่มอ่ืน หรือพ้ืนที่เขตเทศบาลของจังหวัดอ่ืนว่า มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
๒. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบของหลักธรรมที่เหมะสมในการสร้างความเป็น

พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพ่ิมเติม เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔, อปริหานิยธรรม ๗ 
เป็นต้น 

๓. ควรมีการศึกษาเป็นรายภาค เพ่ือให้ได้เห็นความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของแต่ละ
ภาคด้วย อันจะน าไปสู่การมีความเข้าใจวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยทั้งระบบ 

๔. ควรมีการท าการวิจัยในเชิงลึกโดยเพ่ิมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
โดยน าเอาผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลและแนวทางในการวิจัยต่อไป 

 
 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย: 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ  ๒๕๐๐ . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
__________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 

ข.ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 
กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. หลักประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 
จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ. รัฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๓๘. 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ กับการเมืองไทย . พิมพ์ครั้งที่ ๓.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๒๓. 
__________. วัฒนธรรมทางการเมืองกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย . กรุงเทพมหานคร: 

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๔. 
ทินพันธุ์  นาคะตะ. วิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่. กรุงเทพมหานคร: หจก. 

สหายบล๊อกและการพิมพ์, ๒๕๔๖. 
ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร. การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง. กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายศึกษา, 

๒๕๕๔. 
ธเนศวร์ เจริญเมือง. ๑๐๐ ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๕๔๐.กรุงเทพมหานคร: 

โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๕. 
ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร:  

มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๘. 
นวลเพ็ญ และ วีรยุทธ วิเชียรโชติ. อารยะประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: ประชาชน, ๒๕๑๗. 
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education). กรุงเทพมหานคร: นาน

มีบุค๊ส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๕. 



๒๒๔ 

 

พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย. ทฤษฎีการเมืองยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๓๖. 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ . เชียงใหม่: บริษัท 
ประชากรธุรกิจ จํากัด, ๒๕๕๘. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). นิติศาสตร์แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 
๒๕๓๙. 

__________. กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไปสู่ประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

__________. มหาวิทยาลัยกับงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

__________.  สลายความขั ดแย้ ง :  นิ ติ ศ าสตร์ -รั ฐศาสตร์ -เ ศ รษฐศาสตร์ แนวพุทธ .  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๖. 

__________. กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไปสู่ประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

พระพรหมคุณนาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: 
รัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์). กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์สวย จํากัด, ๒๕๔๙. 

พฤทธิสาณ ชุมพล และ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา. คําและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม ๒.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

พิษณุ ผ่องศรี. วิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พร็อพเพอร์ตี้พริ้นท์, 
๒๕๕๐. 

ลิขิต  ธีรเวคิน. วัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง . กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙. 

วิชัย ตันศิริ. วัฒนธรรมพลเมือง. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สุขุมและบุตร จํากัด, ๒๕๕๑. 
วิสุทธิ์  โพธิแท่น. แนวคิด และตัวแบบประเทศประชาธิปไตยในอุดมคติ . กรุงเทพมหานคร:  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๔. 
ส. ศิวรักษ์. แนวคิดทางปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล . พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ์สยาม, ๒๕๔๓. 
สมบัติ ธํารงธัญวงศ์. การเมือง:แนวความคิดและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์เสมา

ธรรม, ๒๕๔๕. 
__________. การระดมพลังมวลชนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองไทย .

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๒๘. 



๒๒๕ 

 

สิทธิพันธ์ พุทธหุน. ทฤษฎีพัฒนาการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๔๔. 

อนันต์ อนันตกูล. เกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาประชาธิปไตย ปัญหา อุปสรรค, โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา . กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๓๗. 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์. การเมืองภาคพลเมือง. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๕๔. 

 
 

(๒) บทความ: 

ชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลนครปาก
เกร็ด  จังหวัดนนทบุรี”. มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๑๕-๑๑๖. 

ชนันภรณ์ อารีกุล. “ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”. มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙):๒๔๙. 

ทินพันธ์ นาคะตะ. “ประชาธิปไตย: ความหมายปัจจัยเอ้ืออํานวยและการสร้างจิตใจ”.วารสาร
ธรรมศาสตร์.ปีที่ ๓ (กุมภาพันธ์, ๒๕๑๗): ๘๒. 

นารี  วงศ์โสภา. “บุคลิกภาพประชาธิปไตย”. วิทยาจารย์. ปีที่ ๘๒ ฉบับที่ ๓ (มีนาคม ๒๕๒๗): ๖๓-
๖๕. 

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. “กรอบการมองพฤติกรรมทางการเมือง”. วารสารสังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม –มีนาคม๒๕๒๓): ๗๖-๙๙ 

พรอัมรินทร์ พรหมเกิด. “ก้าวข้ามกับดักการพัฒนาประชาธิปไตยไทยด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย: สู่ เส้นทางใหม่ที่ยั่ งยืนกว่า ”. วารสารมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๗๕. 

ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ.“การกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย:ข้อสังเกตบางประการ
จากการศึกษาวิจัยที่มีอยู่”. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ . ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
มิถุนายน๒๕๕๖): ๓๓. 

วรรณมาฆะ เกสรดอกไม้ และธนวัฒน์ พิมลจินดา.  “การบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: 
ปัญหาและความต่อเนื่อง”. มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๐๗. 

 



๒๒๖ 

 

วลัยพร พรพงศ์ .  “วิ ธีการพัฒนาประชาธิปไตยแก่ เด็ กและเยาวชนในสถานศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาเฉพาะกรณีสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ”. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖): ๖๗-๗๕. 

สมบัติ ธํารงธัญวงศ์. “การพัฒนาประชาธิปไตย”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า.ปีที่ ๑ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๓๙): ๑-๘. 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, วิยุทธ์ จํารัสพันธุ์ และนัฐฐพงศ์ ดวงมนตรี. “การปลูกฝังบุคลิกภาพประชาธิปไตย
ในครอบครัว จังหวัดขอนแก่น”.วารสารวิจัย มข. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม 
๒๕๔๘): ๓๕๙. 

สุภาพร ชัยฤกษ์. “การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย: ศึกษาผลการดําเนินงานโครงการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล”. รัฐสภาสาร. ปีที่ ๕๘ ฉบับที่ ๗. (กรกฎาคม 
๒๕๕๓): ๑๑๒-๑๓๖. 

เอ้ืออารี เศรษฐวานิช. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี”. วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๔):๑๑๑ 

 

(๓) วิทยานิพนธ์: 

กําธร มิตรเปรียญ. “ความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมกับการปฐิบัติงานตามกระบวนการบริหารของ
หัวหน้าสถานีอนามัยในเขต ๑๒”. บทความทางวิชาการ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์, ๒๕๔๑.  

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย. เอกสารเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๓, ๒๕๕๕. 

ธัญญา ศรีสมพร. “การใช้ภาวะผู้นําแนวพุทธของหัวหน้าภาควิชาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๑. 

ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ. “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา”. รายงานวิจัย.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๖. 

ธีรพงศ์  ชื่นชอบ. “การกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองและการพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”. รายงาน
วิจัย. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔๘. สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕. 

ปกรณ์ มหากันธา. “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณการ”.
รายงานวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 



๒๒๗ 

 

ปราณี จันทร์ดี. “กลยุทธ์การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามอุดมการณ์และนโยบายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ
ไทย”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. การบริหารการศึกษาและผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง:มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย,๒๕๕๗. 

พระธนันต์ ชยานนฺโท (ประเสริฐศิลป์) . “การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยตามหลักสัปปุริสธรรม๗”. บทความทางวิชาการ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  

พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโญ. “การนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น: กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี”.
บทความทางวิชาการ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.  

ภัสยกร เลาสวัสดิกุล. “กลยุทธ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิต
นักศึกษา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารการศึกษา: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ลัดดาวัลย์  ตันติวิทยาพิทัก. “ขบวนการประชาสังคม กับการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน”. วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาสหวิทยาการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐. 

สมโพชน์ กวักหิรัญ. “บูรณาการการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม ๗”.
รายงานวิจัย.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

สุรพล  สุยะพรหม. ดร.“ความคิดทางการเมือง: ประชาธิปไตยตามแนวพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)”.
สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต .บัณฑิตวิทยาลัย: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๗. 

อนุรักษ์  เก่งเรียน. “การก่อตัวของธรรมาธิปไตยกับการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย ช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๔๗ -๒๕๕๗”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (การเมือง) .  บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๘. 

อภิชาติ พานสุวรรณ. “การพัฒนาคุณลักษณะผู้นําชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”.
วิทยานิพนธ์คพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

 

(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 

http://www.dla.go.th/work/abt/ [๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙]. 



๒๒๘ 

 

คณะอนุกรรมการนโยบายปฐิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านพัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็น
พลเมืองดี. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๑. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://social.obec.go.th/library/document/civic/civic01.pdf 
[๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙]. 

ปณิดา ปัตตาทานัง. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://panidar 
7241.blogspot.com/2013/07/blog-post_27.html[๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙]. 

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๙. ข้อมูลประชากร บ้าน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.bora.dopa.go.th/Region9/index.php/2013-05-30-09-
58-25/2013-05-30-09-59-52/495-14-07-2558-24 [๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙]. 

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. การปกครองแบบประชาธิปไตย. [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: http://guru.sanook.com/3872/ [๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙] 

สถาบันพระปก เกล้ า .  ความเป็นพล เ มืองในประ เทศ ไทย .  [ ออน ไลน์ ] .  แหล่ งที่ ม า :
http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_452.pdf/ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย.pdf. [๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙]. 

สํานักงานจังหวัดตรัง. แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการจังหวัดตรัง . [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา: 
http://www.osmandaman.moi.go.th. [๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙]. 

 

(๕) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ นางไพลิน  เขื่อนทา, ปลัดเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางอมรศรี  ประชุมพันธ์, ประธานชุมชนหลังตลาด จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์, รองนายกเทศมนตรีนครตรัง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายโกมล  ชูเชิดรัตน์, ประธานสภาเทศบาลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์  เนียมสม, นายกเทศมนตรีตําบลนาตาล่วง, ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร, รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , ๑๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง, ปลัดเทศบาลตําบลสิเกา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายประเวช  ไกรเทพ, สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายปิ่น  ฝันนิมิต, ประธานสภาเทศบาลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายพิน  แก้วส่งแสง, ประธานชุมชนท่าเรือ จังหวัดตรัง, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่, ปลัดเทศบาลตําบลโคกหล่อ, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  มากนคร, นายกเทศมนตรีตําบลวังวิเศษ, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

http://social.obec.go.th/library/document/civic/civic01.pdf
http://kpi.ac.th/media/pdf/M10_452.pdf/ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย.pdf
http://www.osmandaman.moi.go.th/


๒๒๙ 

 

สัมภาษณ์ นายสําราญ  เก้าเอ้ียน, นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญการพิเศษ  จังหวัดตรัง ,  
๗ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์, ท้องถิ่นจังหวัดตรัง, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสุธรรม  เหมไพบูลย์, ปลัดเทศบาลตําบลควนกุน, ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ , อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว, อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามคําแหง,๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ดร., อาจารย์ประจําคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปฺญฺโ , รศ., อาจารย์ประจําคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์พลเอก ดร. เกษมชาติ  นเรศเสรีย์, ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ , อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน, นักวิชาการอิสระ, ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  
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ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (แบบสอบถาม) 
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เครื่องมือการวิจัย  (แบบสอบถาม) 
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 แบบสอบถาม 

 

เรื่อง : ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือท าดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความเป็นพลเมือง
เพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น  ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับหาข้อมูลในการศึกษาวิจัย
เท่านั้นและในการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผู้ตอบ  ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็น
ข้อมูลน าไปเผยแผ่ให้ประชาชนได้รับทราบอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการเมืองของประชาชน
ต่อไป   

ผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็นข้อค าถาม ๓ส่วน ดังนี้   
 ส่วนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

ส่วนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการก าหนดความเป็น
พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

และโปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน    ข้อความที่เป็นจริง  หรือเติมข้อความที่ตรงกับ
สภาพที่เป็นจริงของท่านในช่องว่างที่ก าหนดไว้ 
 ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  
โอกาสนี้ 
 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
       (นายปรมต  วรรณบวร) 
                  ผู้วิจัย 
 
 



๒๕๔ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถาม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล   
๑.  เพศ     ชาย  หญิง 
๒.  อายุ     ๑๘-๒๙ ปี  ๓๐-๔๙ ปี  ๕๐ ปีขึ้นไป 
๓.  สถานภาพ    โสด  สมรส   ม่าย/หย่าร้าง  แยกกันอยู ่
๔.  ระดับการศึกษา (ตอบระดับการศึกษาสูงสุดเพียง  ๑  ระดับ) 
  ต่ ากว่า  ม.๓    ม.๓    ม.๖ หรือ ปวช. 
  อนุปริญญา หรือ ปวส.   ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี 
๕.  อาชีพ (ตอบอาชีพหลักเพียง  ๑  อาชีพ) 
  พ่อบ้าน แม่บ้าน   รับจ้าง     ค้าขาย 
  ลูกจ้างบริษัทเอกชน   พนักงานรัฐวิสาหกิจ    รับราชการ 
  นักศึกษา    ข้าราชการบ านาญ/เกษียณราชการ  
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ..............................................................  
๖.  รายได้ต่อเดือน 
  ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ บาท   ๓,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท   ๖,๐๐๑-๙,๐๐๐ บาท 
 ๙,๐๐๑-๑๒,๐๐๐ บาท  ๑๒,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท  ๑๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป 
 
ส่วนที่  ๒  แบบวัดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่าน 
 

๑)  ด้านการยึดถือค่านิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีค าถาม  ๗  ข้อ  ดังนี้ 

ข้อ ข้อความ 
ระดับคุณภาพ 

จริงมาก
ที่สุด 

จริง 
มาก 

จริง
ครึ่งหนึ่ง 

จริง 
น้อย 

ไม่จริง 
เลย 

๑ ท่านเห็นว่าหลักสิทธิและเสรีภาพนั้นเป็นการที่บุคคลกระท า
สิ่งใดก็ได้ที่เหมาะสมกับตนเองไม่จ าเป็นต้องค านึงว่าจะ
กระทบหรือละเมิดผู้อื่น 

     

๒ ท่านยึดหลักการและเหตุผลในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น 

     

๓ ท่านเชื่อในหลักการปกครองอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน  
ยึดมั่นในเสียงส่วนใหญ่  เคารพเสียงส่วนน้อย 

     



๒๕๕ 

 

ข้อ ข้อความ 
ระดับคุณภาพ 

จริงมาก
ที่สุด 

จริง 
มาก 

จริง
ครึ่งหนึ่ง 

จริง 
น้อย 

ไม่จริง 
เลย 

๔ หากท่านไม่เห็นด้วยจะไม่พูดค้านในที่ประชุมแต่จะไปพูด
นอกห้องประชุมแทน 

     

๕ ท่านเชื่อว่าการใช้อ านาจในการตัดสินใจเด็ดขาด รวดเร็ว  
มีความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบัน 

     

๖ ท่านเชื่อว่าการส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยใน
ปัจจุบันก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาแก่ส่วนรวมมาก
ที่สุด 

     

๗ ท่านรู้และเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสังคมที่ตั้ง
เอาไว้และยอมรับกฎเกณฑ์ที่ชุมชนร่วมกันตั้งขึ้นมาเสมอ 

     

 

๒) ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองมีค าถาม  ๗  ข้อ  ดังนี้ 

ข้อ ข้อความ 
ระดับคุณภาพ 

จริงมาก
ที่สุด 

จริง 
มาก 

จริง
ครึ่งหนึ่ง 

จริง 
น้อย 

ไม่จริง 
เลย 

๑ ท่านมีโอกาสด าเนินกิจกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ส่วนหนึ่ง
นั้นเป็นผลมาจากการตัดสินใจของท่านคนเดียว 

     

๒ เมื่อบิดา  มารดา  หรือเพ่ือน ๆ ของท่านได้ต าหนิเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ท่านได้มีโอกาสชี้แจงเหตุผลเสมอ 

     

๓ เมื่อบิดา  มารดา  หรือเพ่ือน ๆ ของท่านได้แสดงความ
คิดเห็นขัดแย้ง ท่านมักจะแสดงความไม่พอใจ 

     

๔ ท่านได้น าข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ใน
การตัดสินใจทางการเมืองเสมอ 

     

๕ ท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืน ๆ ใน
เรื่องเก่ียวกับปัญหาทางการเมืองและปัญหาสังคม 

     

๖ เมื่อท่านได้รับทราบข้อมูลที่ส าคัญของทางการเมืองการ
ปกครอง ท่านได้ส่งไปให้แก่กลุ่มเพ่ือน และบุคคลอ่ืน ๆ 
ได้รับทราบด้วย 

     

๗ ท่านเคยร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนบ้านเกี่ยวกับ
การวิพากษ์วิจารณ์ และการตรวจสอบการท างานของ
นักการเมืองท้องถิ่นและหน่วยงานราชการที่ทุจริต 

     

 



๒๕๖ 

 

๓) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีค าถาม  ๗  ข้อ  ดังนี้ 

ข้อ ข้อความ 
ระดับคุณภาพ 

จริงมาก
ที่สุด 

จริง 
มาก 

จริง
ครึ่งหนึ่ง 

จริง 
น้อย 

ไม่จริง 
เลย 

๑ เมื่อมีการเลือกตั้ง ท่านไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติเสมอ 

     

๒ ท่านเห็นว่าการไปลงคะแนนเลือกนักการเมืองที่ให้เงินหรือ
ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นเรื่องปกติ 

     

๓ ท่านได้ชักชวนเพ่ือนบ้านไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 

     

๔ ท่านเชื่อว่าเหตุการณ์ทางการเมืองไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ
การด ารงชีวิตประจ าวันของท่าน 

     

๕ หากท่านมีโอกาสเข้าไปมีบทบาททางการเมือง เช่น การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การฟังปราศรัยของนักการเมือง 
การไปเลือกตั้ง การชุมนุมประท้วง รวมถึงการเคลื่อนไหว
เรียกร้องต่าง ๆ ท่านจะเข้าร่วมเสมอ 

     

๖ ท่านเข้าร่วมชุมชนประท้วงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
กรรมการชุมชน นักการเมืองท้องถิ่นถ้าในกรณีมีการทุจริตเกิดขึ้น 

     

๗ ท่านกับเพื่อนนัดพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง
และปัญหาสังคมเสมอ (สภากาแฟ) 

     

 

๔) ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตยมีค าถาม  ๗  ข้อ  ดังนี้ 

ข้อ ข้อความ 
ระดับคุณภาพ 

จริงมาก
ที่สุด 

จริง 
มาก 

จริง
ครึ่งหนึ่ง 

จริง 
น้อย 

ไม่จริง 
เลย 

๑ ท่านขอค าแนะน าจากผู้อ่ืน เพ่ือแก้ปัญหาการบ้านการเมือง
ในส่วนที่ท่านไม่สามารถแก้ได้ 

     

๒ ท่านได้พูดคุยรับฟังความคิดเห็นกับผู้อ่ืนที่มีความคิดเห็นไม่
เหมือนกัน เพ่ือการตัดสินใจร่วมกัน 

     

๓ ในการพุดคุยกับผู้ อ่ืน ท่านไม่ยึดถือตัวเองว่าเป็นคนเก่ง 
อาวุโสกว่าหรือไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองในการตัดสิน
ความผิดที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวความคิดของท่าน 

     

๔ ท่านยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและชุมชน      



๒๕๗ 

 

ข้อ ข้อความ 
ระดับคุณภาพ 

จริงมาก
ที่สุด 

จริง 
มาก 

จริง
ครึ่งหนึ่ง 

จริง 
น้อย 

ไม่จริง 
เลย 

๕ ท่านไม่พอใจนักการเมืองท้องถิ่นบางคนจากการบอกเล่า
ของเพ่ือนอีกคนหนึ่งโดยไม่สอบถามข้อเท็จจริง 

     

๖ ความคิดทุกความคิด ที่ท่านแสดงออกมา เป็นความคิดที่
ท่านได้กลั่ นกรองขึ้นด้วยตัว เอง มิ ใช่ เป็นความคิดที่
แสดงออกมาภายใต้อิทธิพลของผู้ใดทั้งสิ้น 

     

๗ การตัดสินใจทางการเมืองทุกครั้งของท่าน เมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
ท่านสามารถรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวได้ 

     

 

๕) ด้านการยึดม่ันในหลักธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา  เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
มีค าถาม  ๗  ข้อ  ดังนี้ 

ข้อ ข้อความ 
ระดับคุณภาพ 

จริงมาก
ที่สุด 

จริง 
มาก 

จริง
ครึ่งหนึ่ง 

จริง 
น้อย 

ไม่จริง 
เลย 

๑ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการเมืองได้ 

     

๒ ท่านสามารถอธิบายความมุ่งหมายและหลักการของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ผู้อ่ืนเข้าใจเพ่ือช่วยเหลือ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง 

     

๓ ท่านสามารปรับปรุงวิธีด าเนินชีวิตให้มีความยืดหยุ่นได้และ
ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนมีความเข้าใจตรงกันในการด าเนินชีวิต
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยเสมอ 

     

๔ ท่านเคารพระบอบประชาธิปไตยและวางตัวเป็นกลางเสมอ 
อีกทั้งรู้ตัวเองว่าจะใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองเมื่อใด เวลาใด 
และสถานที่ใดจึงจะเหมาะสม 

     

๕ ท่านแยกแยะปัญหาในเรื่องส่วนตัวของบุคคลออกจากส่วนรวม
และสามารถควบคุมอารมณ์ ข่มใจ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เสมอ 

     

๖ ท่านยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนๆเสมอ แม้ว่าจะ
แตกต่างจากตนเองและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
สังคมในชุมชนเป็นอย่างดี 

     



๒๕๘ 

 

ข้อ ข้อความ 
ระดับคุณภาพ 

จริงมาก
ที่สุด 

จริง 
มาก 

จริง
ครึ่งหนึ่ง 

จริง 
น้อย 

ไม่จริง 
เลย 

๗ ท่านปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรมและให้ก าลังใจกับผู้อ่ืน
ทั้งในด้านที่มีปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครัว 

     

 
ส่วนที่ ๓ 
๑) ปัญหา อุปสรรคในการก าหนดความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

(๑)  ด้านการยึดถือค่านิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 (๒) ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
(๓) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

(๔)ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

(๕) ด้านการยึดม่ันในหลักธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา  เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๒๕๙ 

 

๒) ข้อเสนอแนะในการก าหนดความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
(๑) ด้านการยึดถือค่านิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

 (๒) ด้านกระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
(๓) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

(๔)ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

(๕) ด้านการยึดม่ันในหลักธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา  เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๐ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ช 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ์) 
 



๒๖๑ 

 

 
 



๒๖๒ 

 

 
 
 
 



๒๖๓ 

 

 
 



๒๖๔ 

 

 
 



๒๖๕ 

 

 
 



๒๖๖ 

 

 
 



๒๖๗ 

 

 
 



๒๖๘ 

 

 



๒๖๙ 

 

 



๒๗๐ 

 

 
 



๒๗๑ 

 

 
 



๒๗๒ 

 

 



๒๗๓ 

 

 



๒๗๔ 

 

 



๒๗๕ 

 

 



๒๗๖ 

 

 



๒๗๗ 

 

 
 



๒๗๘ 

 

 
 



๒๗๙ 

 

 
 



๒๘๐ 

 

 
 



๒๘๑ 

 

 



๒๘๒ 

 

 
 



๒๘๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ฌ. 

 

เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



๒๘๔ 

 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 
เรื่อง : ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

 
ค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบสัมภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ใช้ส าหรับหาข้อมูลในการศึกษาวิจัยเท่านั้นและในการตอบแบบ
สัมภาษณ์จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผู้ตอบ  ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลน าไปเผยแผ่ให้
ประชาชนได้รับทราบอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการเมืองของประชาชนต่อไป   

ผู้วิจัยได้แบ่งข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์ออกเป็นข้อค าถาม ๗ข้อค าถามด้วยกันมีดังนี้ 
๑) ในความเห็นของท่าน การยึดถือค่านิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือ

สอดคล้องกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ควรมีลักษณะอย่างไรบ้างที่เหมาะสม 
๒) ท่านเห็นว่าประชาชนควรมีลักษณะอย่างไรและควรมีแนวทางส่งเสริม หรือวิธีการอย่างไร

เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่
เหมาะสม 

๓) ท่านเห็นว่าประชาชนควรมีลักษณะอย่างไรและควรมีแนวทางส่งเสริมหรือวิธีการอย่างไร 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ตั้งแต่ด้าน 

๔) ท่านเห็นว่าประชาชนควรมีลักษณะอย่างไรและควรมีแนวทางส่งเสริมหรือวิธีการอย่างไร 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีลักษณะบุคลิกภาพประชาธิปไตย 

๕) ในความเห็นของท่าน ประชาชนที่มีการยึดมั่นปฏิบัติในหลักธรรมนั้น ตัวของประชาชน
เองควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพ่ือให้สอดคล้องส าหรับการด าเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตยที่เหมาะสม 

๖) ท่านเห็นว่า รัฐควรมีแนวทาง สนับสนุนหรือวิธีการอย่างไรบ้าง  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนทีไ่ด้ยึดมั่นในหลักธรรมน ามาปรับใช้กับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 

๗) ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น 
  

ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  
โอกาสนี้ 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (นายปรมต  วรรณบวร) 
                  ผู้วิจัย 
 
 



๒๘๕ 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 

 
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของท่านต่อแนวทางการก าหนดความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น 
ชื่อ-สกุลผู้ให้สัมภาษณ์ ............................................................ ............................................................... 
ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ .…………………………………………………………………………………………………………... 
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์ .........../............../.................... 
เวลา ................................................ สถานที่ (ชุมชน) ........................................................................... 
เพศ ......................... อายุ .................... ปี  ระดับการศึกษา ................................................................. 
 
ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)จ านวน  ๗  ข้อค าถาม รายละเอียดมีดังนี้ 
 
๑)ในความเห็นของท่าน การยึดถือค่านิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือสอดคล้อง

กับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ควรมีลักษณะอย่างไรบ้างที่เหมาะสม ตั้งแต่ด้าน 
๑.๑ การพ่ึงตนเอง ? 
................................................................................................................................................ ..........
................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ............................. 
๑.๒ การเคารพสิทธิผู้อ่ืน ? 
…............................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ...............................................
............................................................................................................................. ............................. 
๑.๓ การเคารพความแตกต่าง ? 
......................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. ............................. 
๑.๔ การเคารพความเสมอภาค ? 
….......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................
.............................................................................................................................. ............................ 



๒๘๖ 

 

๑.๕ การเคารพกติกา ? 
…................................................................................................................................................. ......
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. .............................
......................................................................... .................................................................................  
๑.๖ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ? 
…................................................................................................................................................ .......
............................................................................................................................ ..............................
............................................................................................................................. .............................
........................................................................ ..................................................................................  

 
๒) ท่านเห็นว่า ประชาชนควรมีลักษณะอย่างไรและควรมีแนวทางส่งเสริมหรือวิธีการอย่างไร

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้หรือมีความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยท่ีเหมาะสม ตั้งแต่ 
๒.๑ จากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในครอบครัว ? 
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. .............................
.................................................................................... ...................................................................... 
๒.๒ จากการรับรู้ข่าวสารจากที่ต่างๆ ? 
......................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................. .............................
................................................................................................ ..........................................................
............................................................................................................................. ............................. 
๒.๓ จากการแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็น ? 
.......................................................................................................................................... ................
......................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. .............................
..........................................................................................................................................................  
๒.๔ จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มต่างๆ ? 
...................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. .............................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................. 



๒๘๗ 

 

 
๓) ท่านเห็นว่าประชาชนควรมีลักษณะอย่างไรและควรมีแนวทางส่งเสริม สนับสนุนหรือวิธีการ

อย่างไรเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ตั้งแต่ด้าน 
๓.๑ การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ? 
.......................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................. .............................
............................................................... ...........................................................................................  
๓.๒ การติดตามข่าวสารทางการเมือง ? 
............................................................................................................................... ...........................
............................................................................................................................. .............................
.............................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. .............................
..................................................................................................................................................... ..... 
๓.๓ การร่วมชุมนุมทางการเมือง ? 
................................................................................................ ..........................................................
............................................................................................................................. .............................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................
............................................................. ............................................................................................. 

 

๔) ท่านเห็นว่าประชาชนควรมีลักษณะอย่างไรและควรมีแนวทางส่งเสริม สนับสนุนหรือวิธีการ
อย่างไรเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีลักษณะบุคลิกภาพประชาธิปไตย ตั้งแต่ด้าน 
๔.๑ การประนีประนอมให้ความร่วมมือ ? 
............................................................................................................................................. .............
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. ............................. 
๔.๒ การมีน้ าใจ ? 
.................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. .............................
......................................................................... ................................................................................. 



๒๘๘ 

 

๔.๓ การมีเหตุผล ? 
.............................................................................................................................................. ............
............................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. ............................. 
๔.๔ การมีความยุติธรรม ? 
........................................................................................................................................................ ..
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. .............................
............................................................................. ............................................................................. 
๔.๕ การมีความเชื่อม่ันในตนเอง ? 
...................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. .............................
........................................................... ........................................................................................... .... 

 
๕) ในความเห็นของท่าน ประชาชนที่มีการยึดม่ันปฏิบัติในหลักธรรมนั้น ตัวของประชาชนเองควร

ปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพื่อให้สอดคล้องส าหรับการด าเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตยที่เหมาะสม
ตั้งแต่ด้าน 
๕.๑ การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักหน้าที่ ? 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
๕.๒ การเป็นผู้รู้จักผล รู้จักเป้าหมาย ? 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

๕.๓ การเป็นบุคคลที่รู้จักตน  รู้จักว่าตนเป็นใคร ? 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 



๒๘๙ 

 

๕.๔ การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ? 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

๕.๕ การรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม ? 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

๕.๖ การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม ? 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

๕.๗ การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อื่น ? 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

 
๖) ท่านเห็นว่า รัฐควรมีแนวทาง สนับสนุนหรือวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน

ชุมชนหรือท้องถิ่น สามารถน าหลักธรรมมาปรับใช้กับวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่าง
เหมาะสม ? 
............................................................................................................................................. .............
............................................................................................................................. .............................
.................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. .............................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. .............................
.................................................................................................. ........................................................ 



๒๙๐ 

 

๗) ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
...................................................................................................................... ....................................
............................................................................................................................. .............................
.................................................................. ........................................................................................
............................................................................................................................. .............................
........................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. .............................
................................................................ ..........................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๙๑ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ญ. 
 

ภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๒ 

 

 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์  พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปฺญโญ, รศ. 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สถานที่สัมภาษณ์ คณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช-วิทยาลัย 
เวลาสัมภาษณ์  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์  พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สถานที่สัมภาษณ์ คณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เวลาสัมภาษณ์  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 



๒๙๓ 

 

 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์  รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์  พุทธหุน 
ต าแหน่ง  นักวิชาการอิสระ 
สถานที่สัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เวลาสัมภาษณ์  ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถานที่สัมภาษณ์ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เวลาสัมภาษณ์  ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 



๒๙๔ 

 

 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์  นายสุธรรม  เหมไพบูลย์ 
ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลควนกุน 
สถานที่สัมภาษณ์ เทศบาลต าบลควนกุน 
เวลาสัมภาษณ์  ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

 

 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์  นายปิ่น  ฝันนิมิต 
ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลโคกหล่อ 
สถานที่สัมภาษณ์ เทศบาลต าบลโคกหล่อ 
เวลาสัมภาษณ์  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 



๒๙๕ 

 

 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์  นายณัฐพงษ์  เนียมสม 
ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล่วง 
สถานที่สัมภาษณ์ เทศบาลต าบลนาตาล่วง 
เวลาสัมภาษณ์  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์  นายโกมล  ชูเชิดรัตน์ 
ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลสิเกา 
สถานที่สัมภาษณ์ เทศบาลต าบลสิเกา 
เวลาสัมภาษณ์  ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 



๒๙๖ 

 

 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์  นายฤกษ์นริศ  ศรีใหม่ 
ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลโคกหล่อ 
สถานที่สัมภาษณ์ เทศบาลต าบลโคกหล่อ 
เวลาสัมภาษณ์  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 

 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์  นายธนวัฑฒน์  ผิวเหลือง 
ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลสิเกา 
สถานที่สัมภาษณ์ เทศบาลต าบลสิเกา 
เวลาสัมภาษณ์  ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 



๒๙๗ 

 

          
                                                                                       

 

 ประวัติผู้วิจัย 
 

     

ชื่อ-สกุล       :  นายปรมต  วรรณบวร 
เกิด       :  ๒๔ มกราคม  ๒๕๑๑ 
สถานที่เกิด      :   
 

๕๕/๑  หมู่ ๑  ต าบลเขากอบ  อ าเภอห้วยยอด  
จังหวัดตรัง 

การศึกษา      :   
 

ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จาก 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จาก 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประสบการณ์การท างาน     :  ผู้ช่วยอธิการบดี 
สังกัด        :  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ต าแหน่ง      :  อาจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ    :   เรื่องการสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยหลักพุทธธรรม วารสาร 

มหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 
วันวิสาขบูชาโลก ประจ าปี ๒๕๕๘ 

ผลงานทางวิชาการ    :   เรื่องผู้น า: ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผลงานทางวิชากร    :   เรื่องการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองด้วยพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ ประจ าเดือน
กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ที่อยู่ปัจจุบัน     : ๕๕/๑  หมู่ ๑  ต าบลเขากอบ  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์     :  ๐๙๒-๘๗๙-๙๑๖๖ 


