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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. เพ่ือศึกษาพลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของนักการเมืองท้องถิ่น ๒. เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น และ ๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น  การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี 
ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๗๕ คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๗ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๓ รูปหรือคน ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนา  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของนักการเมืองท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑) ด้านการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการให้เสรีภาพ
ในการมีความคิดเห็นที่แตกต่าง ๒) ด้านการเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
จะต้องมีความรู้ทางกฎหมาย และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ให้เกิดความเสมอ
ภาคกับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ๓) ด้านการรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต 
จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ก าหนดทิศทางและแนวทางใน
การพัฒนาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ๔) ด้านการมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม มีความเสียสละ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ น านวัตกรรมใหม่ๆ เข้า
มาสู่การพัฒนา  
 ๒. การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑) หลักกายกรรม แสดงกิริยาอาการสุภาพใน
การปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงาน ๒) หลักวจีกรรม เลือกใช้ค าพูดภาษาท่ีสุภาพเมื่อสนทนาพูดคุยกับสมาชิก
ในชุมชน ๓) หลักมโนกรรม ท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมส ารวมระวังในอกุศลกรรม
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ความไม่ดีทางกาย ๔) หลักสาธารณโภคี รู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม เอ้ือเฟ้ือซึ่งกัน
และกันอยู่เสมอ ๕) หลักสีลสามัญญตา ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆ อย่างเดียวกัน
อย่างเคร่งครัด ๖) หลักทิฏฐิสามัญญตา ใช้นโยบาย ข้อกฎหมาย ระเบียบเป็นฐานความคิดเห็นเป็น
อย่างเดียวกัน รู้จักแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างไม่ถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่  

 ๓. รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมือง
ท้องถิ่น มีหลักด าเนินการคือ ๑) ด้านการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ค านึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ๒) ด้านการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญ
และศักดิ์ศรีของบุคคล เชื่อถือในความส าคัญศักดิ์ศรีของตนเอง และศักดิ์ศรีก็ย่อมถูกคุ้มครองโดย
กฎหมาย ๓) ด้านการเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔) ด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง สร้างการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยโดยสนับสนุนให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕) ด้านการมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของ
ตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ท าหน้าที่และรับผิดชอบในฐานะนักการเมือง ใช้ความรู้เพ่ืองานจะได้
ส าเร็จลุล่วง ๖) ด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ สร้างความไว้วางใจให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมทางการเมือง  ๗) ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทาง
สร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามข้อกฎหมายและคุณธรรม  ๘) ด้านการไม่มีจิตใจ
แบบเผด็จการ รักความเป็นธรรม ส านึกในพันธะหน้าที่ต่อสังคมโดยใช้อ านาจที่เป็นธรรม  
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Abstract 

 
 Objectives of this research were:  1.  To study the level of response of the 
public to political dynamics in the democratic system of local politicians.  2.  To study 
the application of Dhamma principles in Reinforcement political culture in the 
democratic system of local politicians.  3.  To propose a model of political culture 
reinforcement in democratic system of local politicians, conducted by the mixed 
research methods:  The quantitative research, data were collected from 375 persons 
with questionnaires and data were analyzed with frequency, percentage, mean and 
standard deviation.  The qualitative research, data were collected from 17 key 
informants by in-depth-interviewing 17 key informants and from 13 participants in focus 
group discussion. Data were analyzed by descriptive interpretation.  
 Findings were as follows:  
 1. Political dynamics in the democratic system of local politicians consisted 
of: 1) Knowledge, understanding and awareness of rights and duties and responsibility. 
They must have knowledge, understanding and awareness of the right and duty and 
freedom of different opinion, 2)  The aspect of respect the law and the rules of 
coexistence in society.  They must have legal knowledge and encourage people to 
have legal knowledge to create equality with the people equally.  3)  The aspect of 
recognition and acceptance of political views righteously.  They must provide 
opportunities for people to participate in expressing opinions, to set direction and ways 
for development based on the principle of participation and 4)  The aspect of public 
consciousness, they must not see their own interests more than common interests 
They had to sacrifice, dare to think, dare to do, dare to decide, have vision, bring new 
innovations Into development 



(๔) 

 2.  The application of the Buddhadhamma principles in Reinforcement 
political culture in the democratic system of local politicians, consisted of namely:  1) 
Kayakamma, physical development,  showing polite behavior in the work place with 
the co-workers. 2) Vacikamma, speech development,  choosing to use polite language 
when talking with members of the community. 3) Manokamma, mental action, concept 
of doing what is right, maintain themselves in morality and being careful in their actions 
and badness. 4) Satharanabhoki, to always share any lawful gains with virtuous  fellows, 
5)  Silasamanyata, equal precepts; following any same rules, regulations or discipline 
strictly and 6)  Dhitthisamanyata, endowing with the same policy, law, regulation as a 
base of common right views, knowing  to seek common points and reserve the 
different poins, not to  too self-centered. 
 3. Propose a model of political culture reinforcement in democratic system 
of local politicians:  1)  The principles of having confidence in the principles of 
democracy, considering the principles of fundamental rights and freedoms.  
2)  Adherence to and trust in the principles of importance and human dignity that is 
the personal dignity and the dignity is protected by the law. 3) Respecting the rules of 
democratic form of government.  Providing opportunities for people to participate in 
inspecting the operations of local administrative organizations.  4)  Participation in 
political and administrative activities.  Creating participation in democratic system by 
encouraging people to take part in local development planning. 5) Awareness of their 
citizenship and self- confidence, acting and being responsible as a politician, using 
knowledge for work to be accomplished.  6)  Optimistic view with the trust of human 
beings, building trust in people to take part in political activities.  7)  Knowing the 
criticism rationally and in a constructive way, commenting the job performance by law 
and virtues.  8)  Free from dictatorial mind, loving fairness, realizing their duties to 
society, using fair and just power. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การวิจัยเรื่อง “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น” ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาคือ  
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม และ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ประธานและกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
ที่ได้ให้ค าแนะน าและได้กรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษา และตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้กราบ
ขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชาพิจารณ์ โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์  และ  
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสอบป้องกัน โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะ
พรหม รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และ รศ.ดร.
ธัชชนันท์ อิศรเดช ที่เมตตาชี้แนะแก้ไขเนื้อหาที่บกพร่องให้สมบูรณ์ถูกต้อง 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาช่วยตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รศ.เนตรชนก บัวนาค ผศ.ดร.
พิมพ์พจี บรรจงปรุ และ ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจทานแนะน าแก้ไขให้
แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้การศึกษาส าเร็จลุล่วงลงด้วยดีผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา
ของท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ที่ช่วยแนะน าตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาจนจบการศึกษา ขอขอบคุณ คุณพัชรี  
หาลาง คุณพลวัฒน์ สีทา ที่ช่วยให้ค าแนะน าในการจัดรูปแบบการท าดุษฎีนิพนธ์ ผศ.ดร.พรเศรษฐี  
วุฒิปัญญาอิสกุล ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร ดร.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ และ ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์ ช่วย
จัดเรียงข้อมูลการวิจัยซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างยิ่ง การศึกษาครั้งนี้จะส าเร็จลงไม่ได้หาก
ขาดความอนุเคราะห์ผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่สละเวลาตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ ท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน  
 ที่ส าคัญขอกราบขอบคุณบิดา มารดาผู้ให้ชีวิต ให้ปัญญา และครอบครัวที่คอยให้ก าลังใจ
และให้ทุนการศึกษา หากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เกิดข้อบกพร่องประการใดผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้
เดียว ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ หากจะพึงมีคุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ผู้วิจัยขอน้อมถวายบูชาคุณพระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มี
ส่วนช่วยเหลือในการท าดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ จนเป็นผลส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นเล่มดุษฎีนิพนธ์ 

 
นางไพวรรณ ปุริมาตร 

๙ เมษายน ๒๕๖๔ 



(๖) 

สารบัญ 
 

 

 เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 
กิตติกรรมประกาศ (๕) 
สารบัญ (๖) 
สารบัญตาราง (๘) 
สารบัญแผนภาพ (๙) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (๑๐) 
  
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๖ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๖ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๘ 

 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๐ 
   
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๑ 
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับพลวัตทางการเมือง ๑๑ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมือง ๑๗ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง ๒๖ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตย ๓๔ 
 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ๔๕ 
 ๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น ๕๕ 
 ๒.๗ ทฤษฎีระบบการเมือง ๖๔ 
 ๒.๘ หลักสาราณียธรรม ๖ ๗๒ 
 ๒.๙ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๘๒ 
 ๒.๑๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘๖ 
 ๒.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๑๙ 
   
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๒๑ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๒๑ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ๑๒๒ 



(๗) 

สารบัญ (ตอ่) 
 

 

 เรื่อง หน้า 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๒๒ 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๒๔ 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๒๒ 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๒๕ 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๒๗ 
  ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๒๗ 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๒๙ 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๓๑ 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๓๒ 
   
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๓๔ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัย 
๑๓๕ 

 ๔.๒ พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ๑๕๒ 
 ๔.๓ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
๑๖๖ 

 ๔.๔ รูปแบบพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

๑๘๔ 

 ๔.๕ องค์ความรู้ ๒๑๖ 
  ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  ๒๑๖ 
  ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๒๒๒ 
    
บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๒๒๖ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๒๖ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๓๑ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๓๖ 
   
บรรณานุกรม  ๒๓๘ 
ภาคผนวก  ๒๔๙ 
 ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๒๕๐ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

การวิจัย 
๒๕๒ 



(๘) 

สารบัญ (ตอ่) 
 

 

 เรื่อง หน้า 
 ภาคผนวก ค การวิเคราะห์ค่า IOC ๒๕๕ 
 ภาคผนวก ง การหาค่าความเชื่อมั่น ๒๖๐ 
 ภาคผนวก จ เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) ๒๖๔ 
 ภาคผนวก ฉ เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ์) ๒๗๖ 
 ภาคผนวก ช รายนามผู้ให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๘๒ 
 ภาคผนวก ซ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย(สัมภาษณ์) ๒๘๕ 
 ภาคผนวก ฌ รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สนทนากลุ่มเฉพาะ) ๒๙๑ 
 ภาคผนวก ญ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สนทนากลุ่ม

เฉพาะ) 
๒๙๓ 

 ภาคผนวก ฎ ภาพการสัมภาษณ์ ๒๙๘ 
 ภาคผนวก ฏ ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๓๐๑ 
ประวัติผู้วิจัย  ๓๐๓ 

 

  



(๙) 

สารบัญตาราง 
 

 

ตารางท่ี หน้า 
๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของพลวัต ๑๒ 
๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญพลวัตของการเมืองไทย ๑๕ 
๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความเป็นพลวัตระหว่างการสื่อสารกับการเมือง ๑๖ 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญวัฒนธรรมทางการเมือง ๑๙ 
๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง ๒๓ 
๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญที่มาของวัฒนธรรมทางการเมือง ๒๖ 
๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายการพัฒนาทางการเมือง ๒๙ 
๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญลักษณะการพัฒนาการทางการเมือง ๓๓ 
๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตย ๓๕ 
๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของประชาธิปไตย ๓๙ 
๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญรูปแบบของประชาธิปไตย ๔๑ 
๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญลักษณะส าคัญของประชาธิปไตย ๔๔ 
๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
๔๙ 

๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตย 

๕๔ 

๒.๑๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายการปกครองท้องถิ่น ๕๘ 
๒.๑๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๑ 
๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญลักษณะของการปกครองท้องถิ่น ๖๔ 
๒.๑๘ แสดงการสังเคราะห์ทฤษฎีระบบการเมือง ๗๑ 
๒.๑๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักสาราณียธรรม ๖ ๘๐ 
๒.๒๐ ตารางแสดงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘๕ 
๒.๒๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลวัต ๙๐ 
๒.๒๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ๑๐๑ 
๒.๒๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 
๑๑๒ 

๒.๒๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาราณียธรรม ๖ ๑๑๗ 
๓.๑ แสดงกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๒๓ 
๔.๑ จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๑๓๕ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

นักการเมืองท้องถิ่น ในภาพรวม 
๑๓๗ 

สารบัญตาราง (ต่อ)  



(๑๐) 

 
ตารางท่ี หน้า 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

นักการเมืองท้องถิ่น 
๑๓๘ 

๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักสาราณียธรรม ๖ ในภาพรวม ๑๔๑ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักสาราณียธรรม ๖ ๑๔๒ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ในภาพรวม 
๑๔๖ 

๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

๑๔๗ 

๔.๘ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของพลวัตทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

๑๖๔ 

๔.๙ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการประยุกต์ธรรมะตามหลักสา
ราณียธรรม ๖ (หลักธรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

๑๘๑ 

๔.๑๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

๒๐๗ 

 
  



(๑๑) 

สารบัญแผนภาพ 
 

 

แผนภาพที่ หน้า 
๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๐ 
๔.๑ พลวัตทางการเมืองด้านการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่

ความรับผิดชอบของตน 
๑๕๕ 

๔.๒ พลวัตทางการเมืองด้านการเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม ๑๕๘ 
๔.๓ พลวัตทางการเมืองด้านการรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต ๑๖๑ 
๔.๔ พลวัตทางการเมืองด้านการมีจิตสาธารณะไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

ประโยชน์ส่วนรวม 
๑๖๔ 

๔.๕ การประยุกต์ธรรมะตามหลักกายกรรม ๑๖๙ 
๔.๖ การประยุกต์ธรรมะตามหลักวจีกรรม ๑๗๑ 
๔.๗ การประยุกต์ธรรมะตามหลักมโนกรรม ๑๗๓ 
๔.๘ การประยุกต์ธรรมะตามหลักสาธารณโภคี ๑๗๖ 
๔.๙ การประยุกต์ธรรมะตามหลักสีลสามัญญตา ๑๗๘ 
๔.๑๐ การประยุกต์ธรรมะตามหลักทิฏฐิสามัญญตา ๑๘๐ 
๔.๑๑ การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๑๘๗ 
๔.๑๒ การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล ๑๙๐ 
๔.๑๓ การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย ๑๙๔ 
๔.๑๔ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ๑๙๖ 
๔.๑๕ การมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อม่ันในตนเอง ๑๙๙ 
๔.๑๖ การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ ๒๐๒ 
๔.๑๗ การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ๒๐๔ 
๔.๑๘ การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ ๒๐๖ 
๔.๑๙ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๒๑๗ 
๔.๒๐ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๒๒๒ 



(๑๒) 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

 อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจาก พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์อรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 การอ้างอิงพระไตรปิฏก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี) ๙/
๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๗, หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๕๐ ทีฆนิกาย ลีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๙๗ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
 ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ล าดับเล่ม (ถ้ามี)/หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/
๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสีนี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกา ตามล าดับดังนี้ 
 
๑. ค าอธิบายค าย่อในภาษาไทย 
 

 ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 

  พระสุตตันปิฎก 
 ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์     ภาษา 
ที.ปา.(ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค   ภาษาไทย 
ม.อุ.(ไทย)   =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์  ภาษาไทย 
อง.ฺฉกฺก (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต  ภาษาไทย 



 

 
บทท่ี ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ๑.๑.๑ ควำมเป็นมำ 
 

 ประเทศไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเข้าไปมี
บทบาทในการก าหนดทิศทางของประเทศตัวเองทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่อ านาจอธิปไตยอันเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศโดย
ประชาชนจะใช้อ านาจออกกฎหมายผ่านรัฐสภาใช้อ านาจบริหารผ่านรัฐบาลและใช้อ านาจตุลาการ
ผ่านศาลจนท าให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองในอุดมคติของหลาย ๆ ประเทศ๑  
จนท าให้สะท้อนลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจนของประชาธิปไตยที่ว่ารัฐบาลได้อ านาจมาจากประชาชน 
หรือโดยความยินยอมของประชาชน ดังนั้นประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ
ตลอดเวลาผ่านกลไกลต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้หรือให้สิทธิ์ที่จะแสดงบทบาทต่าง ๆ ได้โดยตรงและการ
กระท าของรัฐบาลทุกอย่างต้องรับผิดชอบต่อประชาชน๒ 
 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แท้จริงเกิดขึ้นได้ทันทีแต่ต้องมีการ
พัฒนาและศึกษาอบรมหรือบ่มเพาะประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจนวัฒนธรรมทางการเมือง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนประชาชนต้องมีจิตใจปรารถนาในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อประชาชนศรัทธาแล้ว
จะมีความเชื่อมั่น ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตยประชาชนต้องออกมาปกป้องระบบ
การเมืองที่ต้องรักษาเอาไว้คือระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นระบบการปกครองที่เสียหายน้อยที่สุด  
หลักสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการที่ส าคัญขั้นพ้ืนฐานของระบบเสรีประชาธิปไตยเป็นการรับรองสิทธิของ
เสรีชนหรือประชาชนทั่วไป เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการเลือกถิ่น
ที่อยู่อาศัยสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพสิทธิในการได้รับการศึกษาสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร เป็นต้น 
ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งใช้บังคับกับทุกคนในสังคมและหลักความเสมอ
ภาคในทางการเมือง คือ เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปประชาชนผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เพ่ือ
เลือกตัวแทนของตนเองเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารประชาชนหนึ่งคนก็มี หนึ่งเสียง

                                                           
๑ทินพันธ์ นาคะตะ, ประชำธิปไตยไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๑-๒. 
๒อมร รักษาสัตย์ และคณะ, ประชำธิปไตย อุดมกำรณ์ หลักกำรและแบบอย่ำงกำรปกครองหลำย

ประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓) หน้า ๓๓. 



๒ 

เท่ากัน หลักท้ังสองประการต้องมีอยู่ในระบอบประชาธิปไตยถ้าหากไม่มีหลักการนี้จะท าให้ประชาชน
บางคนกลายเป็นผู้มีอภิสิทธิ์เหนือประชาชนคนอ่ืนทั้งในทางกฎหมายและในทางการเมือง  มีความ
อดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่างเมื่อผู้ใดใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นหรือการแสดงออกต่าง ๆ แม้เราจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบก็ต้องอดทนอดกลั้นรับฟังใน
ความเห็นต่างนั้น ตราบใดที่ผู้นั้นยังใช้สิทธิของตนเองภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายผู้นั้นอาจจะพูด
ส าเนียงแตกต่างกันหรือรูปลักษณ์ภายนอกต่างกันแต่ก็เป็นเสรีภาพอันชอบธรรมของบุคคลนั้นตราบ
เท่าท่ีเขาไม่ได้ท าผิดกฎหมายและท าให้ใครเดือดร้อน 
 ฉะนั้น การท าให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นของประชาชนไม่ได้อยู่ที่การรัฐธรรมนูญการ
เลือกตั้งและระบบรัฐสภา ฯลฯ แต่อยู่ที่การเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจรู้สึกตระหนัก
และเห็นคุณค่าจนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยจึงยึดถือปฏิบัติเป็นวิธีคิดและ
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยที่เรียกว่า ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญและเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องปลูกฝังในสังคมไทย๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ จึงก าหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหง่ชาติฉบับที่ ๑๒ ไว้ว่า การสร้างเสริม
และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
แก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง๔ กระบวนการที่ใช้ในเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและมีความศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยจนเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาในการปลูกฝังและอบรมหล่อหลอมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัวสถาบันการศึกษาและจากสังคมโดยส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติและประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตย ซึ่งมีความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาทางการเมืองของไทยต่อไปในอนาคต  
 จังหวัดนครราชสีมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเรื่อยมาในอดีตนั้นพบว่า อ านาจ
ท้องถิ่นมีลักษณะที่หลากหลายของกลุ่มอ านาจแต่มีจุดมุ่งหมายที่คล้ายคลึงกันคือการพยายามสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกน้องบริวารหรือชาวบ้านเพ่ืออาศัยถิ่นฐานเป็นเครื่องปกป้องอ านาจท้องถิ่น การ
แสดงบทบาทดังกล่าวรับรู้กันอยู่แล้วว่าผู้คนในท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยบุคคลซึ่งสามารถให้
ความปลอดภัยในการด ารงชีวิตผนวกกับการสร้างฐานอ านาจของตนเองเพ่ือให้เกิดความอยู่รอย อีกท้ัง
ยังมีจุดมุ่งหมายอีกประการหนึ่งคือ อ านาจท้องถิ่น อ านาจอิทธิพลก่อให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ อ านาจของท้องถิ่นจึงเข้าสู่หรือพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้มีอ านาจในระบบราชการ
เพ่ือที่จะท าให้ผลประโยชน์ของตนด าเนินต่อไป บางส่วนไม่ได้เข้าสู่ระบบราชการก็ต้องสร้างเครือข่าย

                                                           

 ๓อานันท์ ปันยารชุน, ประชำธิปไตยที่ยั่งยืน, กำรบรรยำยสำธำรณะ ณ กรุงบรัสเซลส์ ชุดกำร
บรรยำย อมำตยำ เซน เกี่ยวกับพัฒนำอย่ำงยั่งยืน สมำคม เคมบริดจ สมำคมออนซ์ฟอร์ดและกลำมฮำรวำร์ด
แห่งเบลเยี่ยม, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สาธารณประโยชน์ และประชาสังคมสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
๒๕๕๑), หน้า ๑. 
 ๔สถาบันพระปกเกล้า, วัฒนธรรมกำรเมือง จริยธรรมและกำรปกครอง, ในเอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๐), หน้า ๑๙๑-๑๙๓. 



๓ 

ที่สัมพันธ์กับราชการชั้นสูงเพ่ือปกป้องสถานะของตนแต่ก็ยังสร้างสัมพันธ์กับชาวบ้านมากขึ้นเช่นกัน
เพ่ือด ารงความศักดิ์สิทธิ์ในอ านาจของตน๕ 
 อ านาจท้องถิ่นต่างปรับตัวให้เข้ากับลักษณะตามกฎหมายและวัฒนธรรมที่รัฐก าหนด 
ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับคุณสมบัติทางการเมืองที่รัฐก าหนด เพ่ือสร้างความชอบธรรมรูปแบบใหม่ 
ในการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนโดยลักษณะอ านาจท้องถิ่นเช่นนี้ ภายหลังได้เข้ามา
สัมพันธ์กับรัฐและเข้ามามีอ านาจรัฐในเวลาต่อมาการท าความเข้าใจพลวัตรทางอ านาจของท้องถิ่นนั้น
จ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจกับนักการเมืองในระดับชาติด้วยเพราะนักการเมืองระดับชาติที่
ได้รับเลือกและมีฐานเสียงในจังหวัดนครราชสีมา ล้วนแล้วแต่มีเครือข่ายเป็นนักการเมืองท้องถิ่น 
นักการเมืองเองก็ต้องท าทุกหนทางเพ่ือการรักษาฐานเสียงของตนไว้โดยผ่านนักการเมืองท้องถิ่น ใน
ระดับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือรักษาฐานเสียงและเชื่อมสัมพันธ์กับมวลชน  นักการเมือง ใน
ท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมานั้นตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกจนถึงปัจจุบันก็มาจากชนชั้นน าในจังหวัด 
เพียงแต่ในอดีตนั้นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมักเป็นข้าราชการหรือคนที่เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัด มีสถานะ
ทางสังคมที่ดีเป็นที่รู้จักของคนในพ้ืนที่จึงได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
ปัจจุบันนั้นมีฐานที่เปลี่ยนจากความยอมรับทางสังคมเป็นฐานทางเศรษฐกิจมากขึ้นเนื่องจากสภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจในเชิงโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองที่ท าให้การเลือกตั้งในบริบทที่รัฐบาล
ไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยอ านาจของข้าราชการยังกว้างขวางแต่อ่อนประสิทธิภาพประชาชนไม่
ตื่นตัวทางการเมืองท าให้เกิดช่องว่างของการเลือกตั้งอย่างสุจริตมากยิ่ งขึ้นกลายเป็นการเลือกตั้งที่
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการหาเสียงสูง 
 ลักษณะทางการเมืองในจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นการสืบทอดอ านาจทางการเมือง ผ่าน
ระบบเพ่ือนพ้องเครือข่าย โดยเฉพาะทางเครือญาติได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอิทธิพลทางการเมือง 
ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะในบริบทช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาที่มีการเกิด
การเลือกตั้งและการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมนั้น ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา อาทิเช่นในปัจจุบัน ต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นคนสนิทของฐานอ านาจของนักการเมืองเก่าหรือนายกเทศบาลเมือง
นครราชสีมาก็เป็นคนจากพรรคชาติพัฒนาก็ยังเป็นฐานอ านาจเก่าอีกเช่นกันยังไม่นับรวมเครือข่ายที่
เข้าไปครอบง าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นขนาดเล็ก เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลทั่ว
ทั้งจังหวัด 

 ๑.๑.๒ ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ประเด็นปัญหาจากข้อมูลคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.) จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ พบว่า มีข้อกล่าวหาร้องเรียนจ านวน 
๔๗๑ เรื่อง หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด ๔ ล าดับแรกเรียงจากมากไปหาน้อยคือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ๑๗๕ เรื่อง เทศบาล ๑๖๕ เรื่อง หน่วยงานทางการศึกษา ๔๕ เรื่อง และองค์การบริหาร

                                                           
๕สมปอง รักษาธรรม, ควำมต่ืนตัวทำงกำรเมืองของเยำวชนในพ้ืนที่กับกำรพัฒนำวัฒนธรรมทำง

กำรเมืองแบบประชำธิปไตยในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ : ศึกษำกรณีเปรียบเทียบนักศึกษำใน
สถำบันอุดมศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๒), หน้า ๓๔-๓๕. 



๔ 

ส่วนจังหวัด ๒๐ เรื่อง๖ ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นจะมีพลวัตรทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง 
อาศัยระบบอุปถัมภ์ น าไปสู่ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นและความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นในสังคมไทย 
 ปัญหาการใช้ทรัพยากรของทางราชการในจังหวัดนครราชสีมาที่ปรากฏในปัจจุบันจาก
การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ มีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตนการเรียกรับเงินจากการซื้อขายต าแหน่งมีเงื่อนง าในการสร้างสนาม ฟุต
ซอล เป็นต้น ซึ่งเป็นส่งผลต่อขวัญก าลังใจของประชาชนในพ้ืนที่นับว่าเป็นความล้มเหลวในการใช้
งบประมาณแผ่นดินเกิดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบของนักการเมืองและข้าราชการหากเกิด
การมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาสังคม ภาคการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อว่าในการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในจังหวัดนครราชสีมาก็จะลดลงหรือหมดไปส าหรับข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่ นใน
จังหวัดนครราชสีมาตลอดจนสังคมไทยจึงเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเนื่องจากขาดหลักธรรมาภิบาลใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพเป็นปัญหาที่
รัฐบาลได้หาแนวทางป้องกันและปราบปรามเพ่ือให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงหรือหมดไปจาก
สังคมไทย๗ 
 พลวัตของการเมืองไทยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของสังคมและการเมืองไทย ๔ ส่วน คือ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ข้าราชการทหารและพลเรือนชนชั้นกลางในกรุงเทพและเมืองใหญ่ซึ่งสามารถ 
ต่อรองได้ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และประชาชนส่วนใหญ่ในชนบท ซึ่งเข้าถึงทรัพยากรได้ยาก  
และไม่มีอ านาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของ ๔ ส่วนนี้เอง ที่ก่อให้เกิด พลวัต
ทางการเมือง สังคมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งก่อให้เกิดรัฐบาลและท าลายรัฐบาล ในระบอบ
ประชาธิปไตย หากไม่เข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจดังกล่าวนี้ก็ไม่สามารถเข้าใจ “พลวัต” ของ
การเมืองไทยได้๘ การเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาเป็นกลไกที่ส าคัญที่ท าให้ท้องถิ่นเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาสร้างความเจริญไปยังท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นท าหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น 
ทั้งการบริหารท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร) และการควบคุมตรวจสอบ (ฝ่ายนิติบัญญัติ) ส่งผลให้นักการเมือง
ท้องถิ่นมีความความใกล้ชิดและเข้าใจถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน
นี้ต าแหน่งนักการเมืองท้องถิ่นดังกล่าวเป็นต าแหน่งที่มีเกียรติยศ ชื่อเสียง มีค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์อื่นๆ อีกตามบทบาทหน้าที่นั้นๆ จึงมีบุคคลต่างๆ มากมายมุ่งหวังท าให้เกิดการแข่งขันซึ่ง
ในจังหวัดนครราชสีมายังมีการใช้วิธีการที่มิชอบขัดต่อจริยธรรมและกฎหมาย เช่น การใช้อิทธิพลข่มขู่
บังคับให้เลือกตนหรือพรรคพวกของตน การใช้อามิสสินจ้างแลกเปลี่ยน การใช้เงินซื้อเสียง การให้เงิน
ค่าจ้างไม่ลงคะแนนให้คู่แข่ง การใช้วิธีการให้ร้ายป้ายสีใส่ความคู่แข่งเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจผิด  เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรมตลอดจนการด าเนินการทางการเมืองที่ขาดความ

                                                           

 ๖คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, รำยงำนผลกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีประจ ำปี ๒๕๖๑, (นนทบุรี : สยามคัลเลอร์พริน จ ากัด, ๒๕๖๑), หน้า ๗๖. 
 ๗ปรีชา อุยตระกูล และคณะ, “ประชาสังคมกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา”, รำยงำนวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๖๑), หน้า ๒. 
 ๘บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “พลวัตของการเมืองไทย”, จุลนิต,ิ (พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๒): ๒๘-๓๗. 



๕ 

โปร่งใสปราศ และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ประเทศมี
การบริหารจัดการที่โปร่งใสเพ่ือมุ่งเน้นให้นักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาท าหน้าที่ภายใต้กฎกติกา๙ 
 อีกทั้งมีนักการเมืองที่ท างานการเมืองที่มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นเกิดความเจริญยังมีอยู่อีกเป็น
จ านวนมาก และยังคงมีนักการเมืองที่มีความประพฤติเบี่ยงเบนจากจริยธรรมอยู่จ านวนไม่น้อยและ ก็
ยังมีบางคนที่ไม่ได้รับการลงโทษตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ การฉ้อราษฎร์บังหลวงยังคงมีอยู่ทั่วไป  ซึ่ง
ปัญหาส าคัญที่ท าให้การพัฒนาประเทศชาติไม่สามารถบรรลุผลโดยเต็มที่ มีรายงานระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ พบว่านักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา มีข้อกล่าวหาร้องเรียนการทุจริต
จ านวน ๔๗๑ เรื่อง หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด ๔ ล าดับแรก คือ องค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๗๕ เรื่อง เทศบาล ๑๖๕ เรื่อง หน่วยงานทางการศึกษา ๔๕ เรื่อง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๒๐ เรื่อง๑ ๐ จะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนจะเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ของรัฐดังนั้นแนวทางที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้อ านาจบทบาทหน้าที่ใน
การแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบต่างๆ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักการเมืองท้องถิ่น  จึง
จ าเป็นต้องอาศัยหลักการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยควบคู่ไปกับ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่น เนื่องจากการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นจะส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ฉะนั้นการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนนับเป็นการมีส่วนรวมพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเมืองท้องถิ่นในระบบประชาธิปไตย 
ทั้งนี้ก็เพราะว่าพลเมืองเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ซึ่งเป็นอ านาจสูงสุดของรัฐและพลเมืองได้ใช้
อ านาจผ่านระบบ ตัวแทนที่เลือกเข้าไปท าหน้าที่ในสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นสิ่งที่เราให้ความส าคัญคือ การมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพของประชาชน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างอิสระบนพ้ืนฐานของความรู้ความตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหากนักการเมืองท้องถิ่นมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีก็การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นแต่ในทางกลับกัน
ถ้านักการเมืองท้องถิ่นมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่เป็นไปตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ก็จะส่งผลให้วัฒนธรรมทางการเมืองของท้องถิ่นและชุมชนขาดการพัฒนาทางวัฒนธรรมการเมืองที่ดี 
และเมื่อเราทราบถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ถึงผลที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนและการพัฒนาทางการเมืองของไทยและ
บริบทต่าง ๆ ได้เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องเติบโตขึ้นเป็นก าลังหลักของชาติ
ต่อไปดังนั้น จึงถือได้ว่านักการเมืองท้องถิ่นจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยและที่ส าคัญจะต้องมีแนวคิด ความรู้ทัศนคติที่ดีต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอีกด้วยและน าข้อค้นพบของการวิจัยมาพัฒนารูปแบบพลวัตทางการเมืองกับ
                                                           

 ๙พิสิษฐิกุล แก้วงาม, มโนทัศน์ทีส่ ำคัญในวิชำกำรพัฒนำกำรเมือง, (มหาสารคาม : หลักสตูรสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ๒๕๕๓), หน้า ๗๖. 

๑ ๐คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนครราชสีมา, รำยงำนปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https ://www.naewna.com [๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 



๖ 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
เพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดีในจังหวัดนครราชสีมาและ
สังคมไทย ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และภาคประชาสังคม
ในการร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองของท้องถิ่นที่เข้มแข็ง อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
 

 ๑.๒.๑ พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นมีลักษณะเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๓ รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

นักการเมืองท้องถิ่นเป็นอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาพลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ใน

ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ของนักการเมืองท้องถิ่น 
 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาดังนี้ 
 ๑.๔.๑.๑ พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ได้แก่  

๑.การมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ๒. การเคารพ
กฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม ๓.การรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต 
๔.การมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม๑ ๑ 
 ๑.๔.๑.๒ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักสาราณียธรรม ๖ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
ความระลึกถึงกัน ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นพลังในการสร้างความสามัคคี ได้แก่ ๑.กายกรรม คือ การท าดี
กันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน ๒.วจีกรรม คือ การพูดดีต่อกันให้เกิดความสามัคคี ๓.มโนกรรมอัน คือ การคิด
ดีเสียสละ ๔.สาธารณโภคี คือ การจัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น ๕. สีล
                                                           

๑ ๑พจน์ พจนพาณิชย์กุล, พลวัตกำรเมืองกำรปกครองของไทย, (นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓), หน้า ๒. 



๗ 

สามัญญตา คือ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นแบบอย่างที่ดี ๖.ทิฏฐิสามัญญตา คือ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นน าไปสู่การขจัดปัญหา๑ ๒ 
 ๑.๔.๑.๓ รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ ๑. การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๒. 
การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล ๓. การเคารพกติกาของการปกครอง
แบบประชาธิปไตย ๔. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ๕. การมีส านึกในหน้าที่
พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ๖. การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ ๗. การ
รู้จักวิพากษ์วิจารณอ์ย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค ์และ ๘. การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ๑ ๓  
 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 

 ๑) ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๕,๖๗๘ คน๑ ๔  
 

 ๒) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 

 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) รวมจ านวนทั้งสิ้น 
จ านวน ๑๗ รูปหรือคน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 กลุ่มท่ี ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา จ านวน ๒ รูป  
 กลุ่มท่ี ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองท้องถิ่น จ านวน ๙ คน  
 กลุ่มท่ี ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ จ านวน ๔ คน  
 กลุ่มที่ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ านวน ๒ คน  
 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๓ 

รูปหรือคน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 
 กลุ่มท่ี ๑ นักการเมืองท้องถิ่น จ านวน ๓ คน 

กลุ่มท่ี ๒ เจ้าหน้าทีห่น่วยงานภาครัฐ จ านวน ๓ คน 
กลุ่มท่ี ๓ พระสงฆน์ักวิชาการ จ านวน ๒ รูป 
กลุ่มท่ี ๔ นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ จ านวน ๕ คน 

                                                           
๑ ๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๘, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓๓ – ๒๓๔. 
๑ ๓ทินพันธ์ นาคะตะ, วิถีชีวิตไทยวัฒนธรรมทำงกำรเมืองของคนรุ่นใหม่, (กรุงเทพมหานคร : สหาย

บล็อกและการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖-๑๘.  
 ๑ ๔กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกต้ังผู้บริหำร สมำชิก
สภำท้องถิ่น และทะเบียน อปท, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http ://ele.dla.go.th [๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 



๘ 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จ านวน ๑ แห่ง เทศบาลนคร จ านวน ๑ แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน ๔ แห่ง เทศบาลต าบล 
จ านวน ๘๕ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒๔๓ แห่ง   

 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 

 ผู้วิจัยก าหนดช่วงเวลาในการท าวิจัยระหว่างเดือนตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – มีนาคม 
๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๓ เดือน  
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

 ๑.๕.๑ พลวัตทำงกำรเมือง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่น ได้แก่ ๑. มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน ๒. เคารพ
กฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม ๓.รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต ๔. มี
จิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 

 ๑.๕.๑.๑ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในสิทธิหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของตน 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของนักการเมืองหลังปฏิบัติหน้าที่ต้องมีความรู้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ 
ปฏิบัติงานร่วมกับข้าราชการประจ าโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน  

 ๑.๕.๑ .๒ เคำรพกฎหมำยและกติกำในกำรอยู่ร่วมกันในสังคม  หมายถึง  การ
เปลี่ยนแปลงของนักการเมืองหลังปฏิบัติหน้าที่ต้องเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกับ
นักการเมืองที่เห็นต่างโดยใช้วิธีการตามหลักประชาธิปไตยในการพัฒนาท้องถิ่น  

 ๑.๕.๑.๓ รู้จักยอมรับในควำมเห็นทำงกำรเมืองโดยสุจริต หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ของนักการเมืองหลังปฏิบัติหน้าที่มีการตัดสินใจทางการเมืองอย่างชอบธรรมเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 
น ากิจกรรมทางการเมืองและรับฟังข้อเสนอแนะด้วยความสุจริตใจ  

 ๑.๕.๑.๔ มีจิตสำธำรณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมำกกว่ำประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงของนักการเมืองหลักปฏิบัติหน้าที่ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
กิจกรรม บริการชุมชนให้เกิดการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อส่วนรวม   
 ๑.๕.๒ สำรำณียธรรม ๖ หมายถึง หลักธรรมก่อให้เกิดพลวัตทางการเมืองด้านความ
สามัคคีของการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ ๑. กายกรรม คือ การท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน ๒. วจีกรรม คือ 
การพูดดีต่อกันให้เกิดความสามัคคี ๓. มโนกรรมอัน คือ การคิดดีเสียสละ ๔. สาธารณโภคี คือ การ
จัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น ๕. สีลสามัญญตา คือ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเป็น
แบบอย่างที่ด ี๖. ทิฏฐิสามัญญตา คือ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นน าไปสู่การขจัดปัญหา  
 ๑.๕.๒.๑ กำรท ำดีกันมีน้ ำใจช่วยเหลือกัน หมายถึง นักการเมืองท้องถิ่นแสดงกิริยา
สุภาพต่อผู้ร่วมงานไม่เลือกปฏิบัติ เอาใจใส่ต่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 ๑.๕.๒.๒ กำรพูดดีต่อกันให้เกิดควำมสำมัคคี หมายถึง นักการเมืองท้องถิ่นมีมนุษย์
สัมพันธ์ให้ค าแนะน าต่อเพ่ือนร่วมงาน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน 



๙ 

 ๑.๕.๒.๓ กำรคิดดีเสียสละ หมายถึง นักการเมืองท้องถิ่นมีความเสียสละ ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมใช้ความยุติธรรมในการบริหารงานด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๑.๕.๒.๔ กำรจัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสนับสนุนพัฒนำท้องถิ่น หมายถึง 
นักการเมืองท้องถิ่นมีการสนับสนุนการปฏิบัติงานท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้มติที่ประชุมใน
การจัดสรรผลประโยชน์ส่วนใหญ่ 
 ๑.๕.๒.๕ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นแบบอย่ำงที่ดี หมายถึง นักการเมืองท้องถิ่นมีการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างความสุจริต ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายใช้อ านาจให้เกิดการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๕.๒.๖ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนน ำไปสู่กำรขจัดปัญหำ หมายถึง นักการเมือง
ท้องถิ่นมีการบริหารงานตามนโยบายและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 ๑.๕.๓ กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย หมายถึง การ
ก าหนดแนวทางวัฒนธรรมการเมืองนักการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ ๑. การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ๒. การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล ๓. 
การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย ๔. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
ปกครอง ๕. การมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ๖. การมองโลกในแง่ดีมี
ความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ ๗. การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ และ ๘. 
การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ  
 ๑.๕.๓.๑ กำรมีควำมเชื่อม่ันศรัทธำต่อหลักกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย หมายถึง 
นักการเมืองท้องถิ่นใช้ระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม  
 ๑.๕.๓.๒ กำรยึดม่ันและเชื่อถือในหลักควำมส ำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล หมายถึง 
นักการเมืองท้องถิ่นใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนก าหนดนโยบายให้ได้รับการยอมรับและคะแนนเสียง
จากประชาชน 
 ๑.๕.๓.๓ กำรเคำรพกติกำของกำรปกครองแบบประชำธิปไตย หมายถึง นักการเมือง
ท้องถิ่นรับฟังข้อแนะน า ข้อเสนอแนะจากประชาชนให้เกิดการถ่วงดุลการบริหารงานตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 ๑.๕.๓.๔ กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองและกำรปกครอง หมายถึง นักการเมือง
ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่และร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กรอบกฎหมายให้เกิดการแก้ปัญหาตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 ๑.๕.๓.๕ กำรมีส ำนึกในหน้ำที่พลเมืองของตนและมีควำมเชื่อม่ันในตนเอง หมายถึง 
นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและแสดงจริยธรรมทางการเมืองต่อการบริหาร
ท้องถิ่น 
 ๑.๕.๓.๖ กำรมองโลกในแง่ดีมีควำมไว้วำงใจเพื่อนมนุษย์ หมายถึง นักการเมืองท้องถิ่น
ส ารวจรับฟังปัญหาของชุมชนน ามาพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน 



๑๐ 

 ๑.๕.๓.๗ กำรรู้จักวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงมีเหตุผลและเป็นไปในทำงสร้ำงสรรค์ หมายถึง 
นักการเมืองท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการเสริมสร้างความรู้ค าวิจารณ์
ทางการเมืองด้วยสติและปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
 ๑.๕.๓.๘ กำรไม่มีจิตใจแบบเผด็จกำร หมายถึง นักการเมืองท้องถิ่นรับฟังความเห็นต่าง
ทางการเมือง ลดความรุนแรงและยอมรับสิทธิความเสมอภาคทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 ๑.๕.๔ นักกำรเมืองท้องถิ่น หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สังกัดในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดนครราชสีมา เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครราชสีมา   
 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

 ๑.๖.๑ ท าให้ทราบพลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ๑.๖.๒ ท าให้ทราบแนวทางการประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ๑.๖.๓ ได้รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

นักการเมืองท้องถิ่น 
๑.๖.๔ ไดอ้งค์ความรู้เกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น  ซึ่งสามารถท าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผูเ้กี่ยวข้องในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 



 

 
บทที ่๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและประเด็นในการศึกษาให้ได้ครอบคลุมเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับพลวัตทางการเมือง 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตย 
 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 ๒.๖ แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น 
 ๒.๗ ทฤษฎีระบบการเมือง 
 ๒.๘ หลักสาราณียธรรม ๖ 
 ๒.๙ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
 ๒.๑๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับพลวัตทางการเมือง 
 

 พลวัตทางการเมืองเป็นภาวะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา การ
เคลื่อนไหวนี้มีได้ทั้งการเคลื่อนไหวที่สังเกตเห็นได้ และการเคลื่อนไหวที่สังเกตไม่ได้ ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของพลวัต 
 พลวัต ค านี้เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า dynamic ซึ่งหมายถึง มีพลัง
เคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตรงข้ามกับ static ซึ่งหมายความว่า หยุดนิ่งกับที่
พลวัต ประกอบด้วยค าว่า พล (อ่านว่า พะ -ละ) ในภาษาบาลีสันสกฤต แปลว่า ก าลัง แรง กับค า วัต 
ที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตว่า วตฺ (อ่านว่า วัด) แปลว่า มี พลวัต ในภาษาไทยมักใช้ขยายค าที่
หมายถึงสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ และมีความสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยพลังในตัวเอง นอกจากนี้
ยังมีความหมายลักษณะเดียวกัน ดังเช่น๑  
 พลวัต หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่น 
สังคมพลวัต การเมืองพลวัต ซึ่งพลวัตจะท าให้เกิดการพัฒนาหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับแรงผลักดันหรือแรง
                                                           

 ๑ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๘), หน้า ๒๗๑.  



๑๒ 

ขับอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง การเปลี่ยนแปลงอย่างที่มีการเคลื่อนไหวในสังคมทุกระดับ จากสังคมเล็กสุด คือ 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีกฎเกณฑ์แห่งการเปลี่ยนแปลง๒ 
 พลวัต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน สลับซับซ้อนรุนแรงและหนักหน่วง 
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ เป็นสิงที่แน่นอน๓ 
 พลวัต หมายถึง การขับเคลื่อน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผันแปรไปตามเงื่อนไขความ 
ต้องการของสังคมและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ โดยเริ่มต้นจาก ๑. การมีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน ๒. เคารพกฎหมายและกติกาในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม ๓. รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต ๔. มีจิตสาธารณะ ไม่เห็น
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม๔ 
 พลวัต หมายถึง ภาวะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนไหวนี้มีได้
ทั้งการเคลื่อนไหวที่สังเกตเห็นได้ และการเคลื่อนไหวที่สังเกตไม่ได้ ตัวอย่างของการเคลื่อนไหวที่
สังเกตเห็นได้ก็คือ การเคลื่อนที่ของก้อนหินที่ตกลงมาจากที่สูง การเจริญเติบโตของต้นไม้ อะไรก็
ตามที่ไม่เป็นเหมือนเดิม หรือไม่อยู่ในที่เดิมถือเป็นการเคลื่อนไหวที่สังเกตได้ ส่วนการเคลื่อนไหวที่
สังเกตไม่ได้นั้น จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ระดับที่เกินขอบเขตของประสาทสัมผัสของเราจะรับรู้ได้  เช่น
การเคลื่อนไหวของอะตอม ตัวอย่างเช่น ถ้าเราอยู่ในห้องที่ปิดสนิท โดยไม่มีอากาศถ่ายเทนั้น เราจะ
รู้สึกว่าอากาศหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว แต่แท้ที่จริงแล้ว โมเลกุลของอากาศยังคงเคลื่อนไหวไปมาอย่าง
รวดเร็วตลอดเวลา๕ 
 สรุปได้ว่า พลวัต คือภาวะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาขับเคลื่อน การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผันแปรไปตามเงื่อนไขความต้องการของสังคมและสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย 
 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของพลวัต 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา,  (๒๕๕๘, หน้า 
๒๗๑).  

พลวัตคือสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งและมีความสามารถ
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยพลังในตัวเอง 

สมชาย ล าดวน และคณะ, (๒๕๕๖, หน้า ๖). กระบวนการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ งมีการ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา  

                                                           

 ๒สมชาย ล าดวน และคณะ, ทฤษฎีพลวัตรและกระบวนทัศน์ทางวัฒนธรรม , (มหาสารคาม : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๖), หน้า ๖. 
 ๓โกศล จิตวิรัตน์, “กฎ ๘ ประการในการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งข้นของผู้ประกอบการภายใต้
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต (Dynamic)”, วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ ๑ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๑): ๑. 
 ๔พจน์ พจนพาณิชย์กุล, พลวัตการเมืองการปกครองของไทย, (นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๓), หน้า ๒.  
 ๕พนม ลิ้มอารีย์, กลุ่มสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒), หน้า ๑. 



๑๓ 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของพลวัต (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

โกศล จิตวิรัตน์, (๒๕๕๑ หน้า ๑). พลวัต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ฉับพลัน สลับซับซ้อนรุนแรงและหนักหน่วง การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ เป็นสิงที่แน่นอน 

พจน พจนพาณิชยกุล, (๒๕๖๓, หน้า ๒).  การขับเคลื่อน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
เริ่มต้นจาก ๑. การมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของตน ๒. เคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่
ร่วมกันในสังคม ๓. รู้จักยอมรับในความเห็นทาง
การเมืองโดยสุจริต ๔. มีจิตสาธารณะ ไม่เห็น
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 

พนม ลิ้มอารีย์, (๒๕๕๒, หน้า ๑). ภาวะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา  การ เคลื่ อนไหวนี้ มี ได้ทั้ งการ
เคลื่อนไหวที่สังเกตเห็นได้ และการเคลื่อนไหวที่
สังเกตไม่ได้  

 
 ๒.๒.๑ พลวัตของการเมืองไทย 
 พลวัตของการเมืองไทยขึ้นอยู่กับสี่ส่วนหลักของสังคมไทย เสถียรภาพและประสิทธิภาพ
ของการเมืองไทยจะเกิดขึ้นเมื่อ๖  
 ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงต้องเป็นเสาหลักของการเมืองการปกครองที่วางพระองค์ 
เป็นกลางทางการเมือง และยึดรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อย่าง
เคร่งครัดดังเช่น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงยึดมั่นมาตลอดรัชกาล และ พระ
ราชอ านาจพิเศษในฐานะที่ทรงเป็น “ผู้ไกล่เกลี่ยสูงสุด” จะทรงใช้เมื่อชาติเกิดวิกฤติจนสถาบัน 
การเมืองและสถาบันอ่ืนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามวิถีทางปกติและจะต้องมีช่องทางให้ส านัก ราช
เลขาธิการสามารถแถลงการณ์แก้ไขข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงในส่วนที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์  และ
พระราชวงศ์ได้อย่างเป็นทางการ  
 ๒. โครงสร้างทางการเมืองในรัฐธรรมนูญต้องออกแบบให้สามารถรองรับกลุ่มพลังทาง
การเมือง ๓ กลุ่ม ให้อยู่ในโครงสร้างทางการได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้“ตรียานุภาพ”อันประกอบด้วย
ประชาชน ส่วนใหญ่ในชนบท คนชั้นกลางในเมือง และข้าราชการทหาร พลเรือน สามารถท าให้
“เสียง”ของตน ได้ยินอย่างเป็นทางการ และเพ่ือให้“ส่วนร่วม” ทางการเมืองสะท้อนภาพตรียานุภาพ
ในสังคมไทยได้ ความคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม ่คนที่ศึกษาหนังสือ “เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย” (de l’Esprit 
des Lois) ของมองเตสกิเออ ต่างก็รู้ว่าที่ มองเตสกิเออ ชื่นชมการปกครองอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 

                                                           

 ๖บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “พลวัตของการเมืองไทย”, จุลนิติ, (พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๓๕-๓๖. 



๑๔ 

๑๘ ก็เพราะ สังคมอังกฤษมีรัฐธรรมนูญที่ผนวกตรียานุภาพของอังกฤษไว้คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
พระ และขุนนางในสภาขุนนาง และสามัญชนไว้ในสภาสามัญ  
 เพ่ือการนี้รัฐธรรมนูญที่ก าลังร่างอยู่นี้ควรมีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง  
โดยตรง ของประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทเป็นสภาที่เป็นที่มาของรัฐบาล และมีอ านาจทั้งทางการออก
กฎหมาย การอนุมัติงบประมาณ และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เหนือวุฒิสภาและเพ่ือให้
ได้สัดส่วน คนชั้นกลางในรัฐบาล การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อระบบสัดส่วนคงต้องมีอยู่เพ่ือให้คนชั้น
กลางที่ ไม่เคยชินกับการหาเสียงในชนบทสามารถเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร และเป็นส่วนหนึ่งของ
รัฐบาลได้แต่วุฒิสภา ไม่ควรใช้ระบบเลือกตั้งโดยตรงเหมือนปี๒๕๔๐ อีก เพราะจะท าให้ได้ผู้แทนของ
ประชาชนในชนบท ซ้ ากับสภาผู้แทนราษฎรและเป็นการกีดกันคนชั้นกลาง และข้าราชการทหาร และ
พลเรือน อันเป็น ทุติยานุภาพส าคัญในสังคมไทยออกไปจากโครงสร้างทางการเมือง อันจะน าไปสู่
ความขัดแย้งดังที่เคย เกิดในอดีตอีก ระบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจึงต้องออกแบบใหม่ ให้คนชั้น
กลางหลากหลายอาชีพ ที่สุด รวมทั้งข้าราชการทหารและพลเรือนเข้าไปเป็นสมาชิกได้โดยต้องห้าม
การสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งอาจใช้ระบบการสรรหาก่อน แล้วให้ประชาชนลงมติเลือกจากที่ได้สรรหา
นั้น เพ่ือสร้างความเชื่อมโยง และความชอบธรรมอันมาจากประชาชน ถ้าใช้ระบบนี้ก็อาจเพ่ิมอ านาจ
วุฒิสภาให้ถอดถอนผู้ด ารง ต าแหน่งการเมือง ให้แต่งตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และให้เสนอร่าง
กฎหมายได้ด้วย 
 นอกจากนั้นระบบการตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องท าให้เข้มแข็งขึ้น และเป็นอิสระขึ้นโดยไม่
ท าลาย ความมีประสิทธิภาพในการบริหารรวมทั้งเร่งสร้างระบบธรรมาภิบาลทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ชัดเจน เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
 ๓. วัฒนธรรมการเมือง (political culture) แบบไทยเดิม ต้องมีการปรับให้เข้ากับ
วัฒนธรรม ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งต้องเริ่มด้วยการให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรัฐไม่
ควบคุมอีก เพ่ือให้คนชั้นกลางเลิกพ่ึงพิงรัฐส าหรับคนจนนั้นรัฐสวัสดิการควบคู่ไปกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะช่วยเปิดพ้ืนที่ทางสังคมและการเข้าถึงทรัพยากรของ
คนจนชนบทได้  
 เมื่อวิถีการผลิตเปลี่ยนไปเช่นนี้โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย การ
ให้ การศึกษาเรื่องค่านิยมและพฤติกรรมประชาธิปไตยซึ่งต้องท าควบคู่กันไปกับการเปลี่ยนวิถีการผลิต 
ก็จะได้ผลเพราะวัฒนธรรมอุปถัมภ์แบบไทยเดิม เป็นผลมาจากวิถีการผลิตและความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง ในระบบเศรษฐกิจล าพังแต่การสอนค่านิยมประชาธิปไตยโดยไม่ปรับวิถีการผลิตและ
โครงสร้างทางสังคม ก็คือการสอนให้ท่องจ าเพ่ือสอบไล่ แต่ใช้ไม่ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งถูกก าหนด
โดยวิถีการผลิตและ โครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจเดิม  
 สรุปได้ว่าก็คือ พลวัตการเมืองไทยถูกก าหนดด้วยสองส่วน คือส่วนโครงสร้างเป็นทางการ 
ซึ่งก าหนดโดยรัฐธรรมนูญและส่วนโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการ ที่ถูกก าหนดโดยวัฒนธรรมการเมือง อัน
เป็นผลมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม การปฏิรูปที่มุ่งแก้เฉพาะโครงสร้างทางการจะประสบ 
ปัญหาเช่นเดียวกันที่รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ประสบ ความท้าทายจึงอยู่ตรงที่จะปฏิรูปทั้งสองส่วนนี้ ไป
ด้วยกันได้หรือไม ่เพ่ือให้การเมืองไทยมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนได้ 
  



๑๕ 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญพลวัตของการเมืองไทย 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, (๒๕๕๒, หน้า ๓๕-๓๖) เมื่อพลวัตของการเมืองไทยขึ้นอยู่กับสี่ส่วนหลัก
ของสังคมไทย เสถียรภาพและประสิทธิภาพของ
การ เมื อ ง ไทยจะ เกิ ดขึ้ น เมื่ อ  ๑ .  สถาบัน
พระมหากษัตริย์ยังคงต้องเป็นเสาหลักของ
การเมืองการปกครองที่วางพระองค์ เป็นกลาง
ทางการเมือง และยึดรัฐธรรมนูญและประเพณี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อย่าง
เคร่ งครั ด๒ .  โครงสร้ า งทางการ เมื อ ง ใน
รัฐธรรมนูญต้องออกแบบให้สามารถรองรับกลุ่ม
พลังทางการเมือง  

  
 ๒.๑.๓ ความเป็นพลวัตระหว่างการสื่อสารกับการเมือง 
 การสื่อสารทางการเมืองในทุกระบบการเมือง ไม่ว่าจะเป็นระบบประชาธิปไตยหรือเผด็จ
การ ล้วนต้องมีการสื่อสารกันในหลาย ๆ ลักษณะ การสื่อสารทางการเมืองเป็นตัวเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ 
ในระบบการเมือง  
 ความเป็นพลวัตระหว่างการสื่อสารกับการเมือง คือ การท างานของระบบการเมืองที่เริ่ม
จากปัจจัยความต้องการและปัจจัยสนับสนุน หรือในกระบวนการตัดสินใจด้าน นโยบาย หรือในปัจจัย
ผลผลิตและปัจจัยผลลัพธ์ต่างล้วนมีผลกระทบให้กลายเป็นปัจจัยป้อนกลับระบบการท ากิจกรรม
ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการสื่อสารทางการเมืองเป็นส าคัญ ถ้าจะพิจารณาตามแนวทางโครงสร้างหน้าที่  
จะพบว่าการแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ การเรียกร้องผลประโยชน์ การรวบรวมผลประโยชน์ รวมทั้ง
การ สนองตอบของระบบการเมืองก็ดี ต้องอาศัยการสื่อสารทางการเมืองเป็นหลัก หากการสื่อสารทาง
การเมืองไม่มี ประสิทธิภาพ ระบบการเมืองก็จะท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพไปด้วย ท าให้ผลลัพธ์
ทางการเมืองมีปัญหา หรือระบบการเมืองตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ตรงจุด 
 ดังนั้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการเมืองกับระบบการเมืองจึงมีผลต่อความเป็น
พลวัตทางการเมืองอย่างมาก แม้ว่าระบบการเมืองสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด แต่ถ้าการสื่อสารทางการเมืองขาดประสิทธิภาพ ก็จะก่อให้เกิดพลวัตทาง
การเมืองที่ไร้ขอบเขตได้มาก เพราะระบบการเมืองจะมีเสถียรภาพเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการยอมรับ
ของประชาชน ตราบใดที่ระบบการเมืองมีความสามารถเพียงใด แต่ไม่สามารถสื่อสารการเมืองกับ
ประชาชนให้เข้าใจได้ ระบบการเมืองนั้นก็ยากที่จะรักษาความมั่นคงภายในระบบการเมืองไว้ได้  
ตรงกันข้ามกับระบบการเมืองใดเป็นเผด็จการเพียงใด แต่ไม่สามารถสร้างวาทกรรมทางการเมือง และ
สื่อสารทางการเมืองให้ประชาชนยอมรับได้ ความสงบเรียบร้อยทางการเมืองจะเกิดขึ้นได้  ดังนั้น 
พลวัตทางการเมืองจึงสามารถวัดกันที่การสื่อสารทางการเมืองอย่างที่  แทนที่จะวัดกันด้วยอ านาจ
การเมืองเพียงอย่างเดียว และอ านาจทางการเมืองไม่ใช่สาระส าคัญที่สุดของการศึกษาการเมืองอีก
ต่อไป  



๑๖ 

 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับระบบการเมือง ไม่เพียงแต่มีผลต่อพลวัตทางการเมือง 
ภายในประเทศดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ยังส่งผลต่อพลวัตทางการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วย ตัวอย่างที่
เห็นได้ชัดคือการแทรกแซงรุกรานระหว่างประเทศ เป็นต้น ว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิด
สงครามเย็นระหว่าง อุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกากับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ของ
สหภาพโซเวียต ที่ได้ส่งผลต่อ พลวัตทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างรุนแรง ต่อมาเมื่อสงครามเย็น
สงบลง อันเนื่องมาจากการล่มสลายของ สหภาพโซเวียต ก็เกิดสงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกา
ที่มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกว่ากับสาธารณรัฐ ประชาชนจีนที่มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งน้อยกว่า สงคราม
การค้าโลก (เริ่มปี ๒๐๑๘) ครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อพลวัต ทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างมาก 
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่อาจเป็นชาติผู้น าของโลกได้อีกต่อไป เมื่อสหรัฐอเมริกาไม่สามารถให้การ
อุปถัมภ์ประเทศในโลกเสรีอีกต่อไป ความพลวัตทางการเมืองระหว่างประเทศ ได้ก่อให้เกิดความ
พยายามที่จะมีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันใหม่  ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง
ประเทศในแนวทางใหม่ ที่ไม่มีสหรัฐอเมริกาเป็นชาติผู้น าอีกต่อไป๗ 
 สรุปได้ว่าก็คือ การสื่อสารทางการเมืองเป็นตัวเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ในระบบการเมือง การ
ท างานของระบบการเมืองที่เริ่มจากปัจจัยความต้องการและปัจจัยสนับสนุน หรือในกระบวนการ
ตัดสินใจด้าน นโยบาย หรือในปัจจัยผลผลิตและปัจจัยผลลัพธ์ต่างล้วนมีผลกระทบให้กลายเป็นปัจจัย
ป้อนกลับระบบการท ากิจกรรมทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการสื่อสารทางการเมืองเป็นส าคัญ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความเป็นพลวัตระหว่างการสื่อสารกับการเมือง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พลศักดิ ์จิรไกรศร, (๒๕๕๘, หน้า ๔-๕). ความเป็นพลวัตระหว่างการสื่อสารกับการเมือง 

คือ การท างานของระบบการเมืองที่เริ่มจาก
ปัจจัยความต้องการและปัจจัยสนับสนุน หรือใน
กระบวนการตัดสินใจด้าน นโยบาย หรือใน
ปัจจัยผลผลิตและปัจจัยผลลัพธ์ต่างล้วนมี
ผลกระทบให้กลายเป็นปัจจัยป้อนกลับระบบ
การท ากิจกรรมทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการสื่อสาร
ทางการเมืองเป็นส าคัญ 

 
  

                                                           

 ๗พลศักดิ์  จิ ร ไกรศร ,  การสั ง เคราะห์การสื่ อสารและพลวัตทางการเมื อง ,  (นนทบุรี  : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๘), หน้า ๔-๕. 



๑๗ 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 
 

 วัฒนธรรมทางการเมือง คือ ค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อทางการเมือง การศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ ความหมายของวัฒนธรรมทาง
การเมืองประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง ที่มาของวัฒนธรรมทางการเมือง ดังนี้ 
 ๒.๒.๑ ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง  
 การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองได้รับความสนใจจากนักวิชาการตะวันตกมาเป็นเวลา
กว่าครึ่งศตวรรษ แล้ว ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานักวิชาการเหล่านี้ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองไว้อย่างน่าสนใจได้แก่ 
 ค าว่า “วัฒนธรรมทางการเมือง” เป็นค าศัพท์เฉพาะทางรัฐศาสตร์ มาจาก ภาษาอังกฤษ
ว่า “Political Culture” โดยค าว่า “วัฒนธรรม” มาจากภาษาอังกฤษว่า “Culture” ซึ่งมีรากศัพท์
จากภาษาลาติน คือ Cultura อันหมายถึง การเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง๘ ส่วนภาษาไทย นั้น ค าว่า 
“วัฒนธรรม” มาจากค าสองค า คือ ค าว่า “วัฒน” มาจาก “วฑฺฒน” ในภาษาบาลี๙ อัน หมายถึงความ
เจริญ ความงอกงาม และค าว่า “ธรรม” มาจาก “ธรฺม” ในภาษาสันสกฤต อันหมายถึง คุณความดี 
ความจริง ความยุติธรรม ความถูกต้อง เมื่อน าทั้งสองค าสมาสกัน จึงเกิดค าว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง 
สิ่งที่ท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ วิถีชีวิตของหมู่คณะ ลักษณะที่แสดง ถึงความเจริญงอกงาม 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอัน ดีของประชาชน 
พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกันและร่วมใช้อยู่  ในพวกของตน 
และหากพิจารณาพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔ “วัฒนธรรม” หมายถึง 
วิถีการด าเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และ ภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชน
และสังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุงและ เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิด
ความเจริญงอกงาม ทั้งด้านจิตใจและวัตถุ อย่างสันติสุขยั่งยืน แต่ความหมาย ดังกล่าวเป็นความหมาย
ในทางภาษาศาสตร์ มิใช่ความหมายทางสังคมมานุษยวิทยา 
 ส่วนค าว่า “การเมือง” นั้นมาจากภาษาอังกฤษคือ “Politic” ซึ่งมาจากภาษาลาติน คือ 
“Polis” อันหมายถึง เมือง หรือนคร และตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้
ความหมายว่า (๑) งานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดิน เช่น วิชาการเมือง ได้แก่วิชาว่าด้วยรัฐการจัดส่วน 
แห่งรัฐและการด าเนินการแห่งรัฐ (๒) การบริหารประเทศเฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายในการบริหาร 
ประเทศ เช่น การเมืองระหว่างประเทศ ได้แก่ การด าเนินนโยบายต่างประเทศ (๓) กิจการอ านวยหรือ 
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ต าแหน่งการเมือง ได้แก่ ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่อ านวย 
(คณะรัฐมนตรี) หรือ ควบคุม (สภาผู้แทนราษฎร) การบริหารแผ่นดิน๑ ๐ ส่วนในทางรัฐศาสตร์ Roland 
Pennock และ David Smith ได้อธิบายว่า “การเมือง” หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับอ านาจ 
                                                           

 ๘จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕.  

๙ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๐๓.  

๑ ๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๙๗.  



๑๘ 

สถาบันและองค์กรในสังคม ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีอ านาจเด็ดขาดครอบคลุมสังคมนั้นในการ
สถาปนาและท านุรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม มีอ านาจในการท าให้จุดประสงค์ร่วมกัน 
ของสมาชิกในสังคมได้บังเกิดผลขึ้นมา และมีอ านาจในการประนีประนอมความคิดเห็นที่แตกต่างของ
สังคม๑ ๑ สอดคล้องกับความเห็นของ Devid Easton ที่มองว่าการเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรร 
ทรัพยากรของรัฐหรือสิ่ งที่ มีคุณค่าทางสั งคม  (The authoritative allocation of values to 
society)๑ ๒ และ Gabriel Almond ได้กล่าวว่า ระบบการเมืองคือระบบของการปฏิสัมพันธ์ที่เราจะ
พบเห็นใน สังคมที่มีความเป็นอิสระทั้งหลาย ซึ่งท าหน้าที่บูรณาการ (integration) และปรับตัวเอง 
(adaptation) (ทั้งภายในระบบและเมื่อต้องเปรียบเทียบระบบอ่ืน) โดยการใช้อ านาจหรือขู่ที่จะใช้
อ านาจบังคับท่ี ชอบธรรมตามกฎหมาย๑ ๓ การเมืองจึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการปกครองรัฐเพ่ือให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายและ วัตถุประสงค์สูงสุดของสังคมรัฐ๑ ๔  

 เมื่อน าความหมายของค าว่า “วัฒนธรรม” และ “การเมือง” ในข้างต้นประกอบด้วยกัน
สามารถให้ค าจ ากัดความว่า “วัฒนธรรมทางการเมือง” ซึ่งหมายถึง ระบบการกระท า (action 
system) ต่างๆ ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมทางสังคม (social behavior) ของผู้คนในสังคม พฤติกรรมทาง 
สังคมเป็นพฤติกรรมที่คนแต่ละคนในสังคมร่วมกันกระท าขึ้นไปในทิศทางเดียวกันต่อการกระท าของ
ตน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงกล่าวว่า วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นระบบการกระท าร่วมกันของคนในสังคมก็ 
คือสิ่งที่เป็น “ความเหมือนร่วมกันของสาธารณะ” หรือ “ความเห็นร่วมกันของสาธารณะ” (public 
commonness) ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมทางการเมือง๑ ๕ 
 นอกจากนี้วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง กลุ่มหรือแผนของทัศนคติ ความเชื่อ 
ความรู้สึกหรือจิตใจซึ่งจะมีผลท าให้กระบวนการทางการเมืองมีระเบียบและมีความหมาย หรือเป็นสิ่ง
ทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการหรือระบบการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นผลจากแบบการถ่ายทอด
ของประวัติศาสตร์ของประเทศ วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลเป็นตัวก าหนด
ระบบการเมือง ระบบการเมืองจะมีเสถียรภาพมั่นคงอยู่ได้ ถ้าวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในระบบ
การเมืองมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างเดียวกัน โดยวัฒนธรรมทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับระบบ
การเมืองอย่างแยกไม่ออก การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นการศึกษาระบบการเมือง๑ ๖ 

                                                           
๑ ๑Roland Pennock & David Smith, Political Science, (New York: McMillan, 2004), p. 9.  
๑ ๒W.J.M. Mackenzie, Politics and Social Science, (Middlesex: Penguin Book, 2013), p. 

203.  
๑ ๓W. S.  Runciman, Social Science and Political Theory, Second Edition, ( London: 

Cambridge University Press, 2009), p.35.  
๑ ๔Charles DEBBASCH et auteurs, Lexique De Politique, (Paris, Dalloz, 2011), p. 138.  
๑ ๕อภิญญา รัตนมงคลมาศและวิวัฒน์  คติธรรมนิตย์ , ฅนไทยกับการเมืองปี ติฤาวิปโยค , 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา, ๒๕๔๗), หน้า ๑๕๘-๑๕๙.  
๑ ๖Lucian W. Pye., Political Culture and Political Development. Edited by Verba, Ed. 

by Lucian W. Pye and Sidney. Princeton, (N.J: Princeton University Press, 2014), p. 253. 



๑๙ 

ทั้งนี้แนววิเคราะห์วัฒนธรรมการเมืองว่าเป็นแบบแผนของทัศนคติหรือความโน้มเอียงทาง
การเมืองของปัจเจกชนในฐานะที่เป็นสมาชิกของระบบการเมืองและความโน้มเอียงทางการเมืองของ
บุคคลแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะคือ๑ ๗ 

๑. Cognitive Orientation คือ ความโน้มเอียงเกี่ยวกับการรับรู้ ความเข้าใจและความ
เชื่อทั้งท่ีมีต่อวัตถุและระบบการเมือง 

๒. Affective Orientation คือ ความโน้มเอียงเกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่
มีต่อวัตและระบบการเมืองบทบาทของบุคคลการปฏิบัติงานและการก าหนดหน้าที่ของระบบการเมือง 

๓. Evaluative Orientation คือความโน้มเอียงเกี่ยวกับการประเมินค่า ซึ่งเป็นความรู้สึก
ที่เป็นลักษณะการประเมินค่าตัดสิน และมีความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมทางการเมืองและปรากฏการณ์
ทางการเมือง ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการมีค่านิยม และหลักเกณฑ์บางอย่างที่ใช้วัดคุณค่าของระบบและ
กิจกรรมทางการเมืองมาเป็นเครื่องวัดหรือตัดสินต่อการกระท าโดยจะมีข้อมู ลข่าวสารเป็นตัว
ประกอบด้วย 

สรุปได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมือง เป็นแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคมในลักษณะของ
ความเชื่อ ทัศนคติ ขนบประเพณีที่หล่อหลอมให้แต่บุคคลที่มีต่อระบบการเมืองในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในระบบการเมืองซึ่ง เกิดจากการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองซึ่งน าไปสู่การแสดงออก
ทางการเมือง 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญวัฒนธรรมทางการเมือง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, (๒๕๔๙, หน้า 
๑๕).  

ค าว่า “วัฒนธรรมทางการเมือง” เป็นค าศัพท์
เฉพาะทางรัฐศาสตร์ มาจาก ภาษาอังกฤษว่า 
“Political Culture” โดยค าว่า “วัฒนธรรม” 
มาจากภาษาอังกฤษว่า “Culture” ซึ่งมีราก
ศัพท์จากภาษาลาติน คือ Cultura อันหมายถึง 
การเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง 

ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๕๖, หน้า ๑๑๐๓).  ส่วนภาษาไทย นั้น ค าว่า “วัฒนธรรม” มาจาก
ค าสองค า คือ ค าว่า “วัฒน” มาจาก “วฑฺฒน” 
ในภาษาบาลี อัน หมายถึงความเจริญ ความงอก
งาม และค าว่า “ธรรม” มาจาก “ธรุม” ใน
ภาษาสันสกฤต อันหมายถึง คุณความดี ความ
จริง ความยุติธรรม ความถูกต้อง เมื่อน าทั้งสอง
ค าสมาสกัน จึงเกิดค าว่า “วัฒนธรรม” 

  

                                                           
๑ ๗Almond, Gabriel A.  and Verba, Sidney, The Civil Culture :  Political Attitudes and 

Democracy in Five Nations, 3th Edition, (Boston: Little, Brown, 2018), p. 235. 



๒๐ 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญวัฒนธรรมทางการเมือง (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๕๖, หน้า ๕๙๗).  ให้ความหมายว่า  (๑) งานที่ เกี่ยวกับรัฐหรือ
แผ่นดิน เช่น วิชาการเมือง ได้แก่วิชาว่าด้วยรัฐ 
การจัดส่วน แห่งรัฐและการด าเนินการแห่งรัฐ (๒) 
การบริหารประเทศเฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายใน
การบริหาร ประเทศ เช่น การเมืองระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ การด าเนินนโยบายต่างประเทศ 
(๓) กิจการ อ านวยหรือ ควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เช่น ต าแหน่งการเมือง ได้แก่ 
ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่อ านวย หรือ ควบคุม การ
บริหารแผ่นดิน 

Roland Pennock & David Smith, (2004, 
p. 9).  

“การเมือง” หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
อ านาจ สถาบันและองค์กรในสังคม ซึ่งได้รับการ
ยอมรับว่ามีอ านาจเด็ดขาดครอบคลุมสังคมนั้น ใน
การสถาปนาและท านุรักษาความเป็นระเบียบ
เรี ยบร้อยของสั งคม  มีอ านาจในการท า ให้
จุดประสงค์ร่วมกัน 

W.J.M. Mackenzie, (2013, p. 203).  เป็นเรื่องของการจัดสรร ทรัพยากรของรัฐหรือสิ่ง
ที่มีคุณค่าทางสังคม 

W.S. Runciman, (2009, p.35).  ระบบการเมืองคือระบบของการปฏิสัมพันธ์ที่เรา
จะพบเห็นใน สังคมที่มีความเป็นอิสระทั้งหลาย 
ซึ่งท าหน้าที่บูรณาการ และปรับตัวเอง (ทั้งภายใน
ระบบและเมื่อต้องเปรียบเทียบระบบอื่น) โดยการ
ใช้อ านาจหรือขู่ที่จะใช้อ านาจบังคับที่ ชอบธรรม
ตามกฎหมาย 

Charles DEBBASCH et auteurs, Lexique 
De Politique, (2011, p. 138).  

การเมืองจึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการปกครองรัฐ
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายและ วัตถุประสงค์สูงสุด
ของสังคมรัฐ 

อภิญญา รัตนมงคลมาศและวิวัฒน์ คติธรรม
นิตย์, (๒๕๔๗, หน้า ๑๕๘-๑๕๙).  

วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นระบบการกระท า
ร่วมกันของคนในสังคมก็ คือสิ่งที่ เป็น “ความ
เหมือนร่วมกันของสาธารณะ” หรือ “ความเห็น
ร่วมกันของสาธารณะ” ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมทาง
การเมือง 

  



๒๑ 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญวัฒนธรรมทางการเมือง (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Lucian W. Pye., (2014, p. 253). วัฒนธรรมทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับระบบ
การเมืองอย่างแยกไม่ออก การศึกษาวัฒนธรรม
ทางการเมืองจึงเป็นการศึกษาระบบการเมือง 

Almond, Gabriel A.  and Verba, Sidney, 
(2018, p. 235). 
 

การเมืองของบุคคลแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะคือ 
๑. Cognitive Orientation คือ ความโน้มเอียง
เกี่ยวกับการรับรู้  ๒. Affective Orientation 
คือ ความโน้มเอียงเกี่ยวกับความพึงพอใจ ๓. 
Evaluative Orientation คือความโน้มเ อียง
เกี่ยวกับการประเมินค่า 

 
 ๒.๒.๒ ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง 
 ได้มีนักวิชาการที่อธิบายถึงลักษณะของประเภทของวัฒนธรรมทางการเมืองได้
หลากหลายมิติ ดังนี้ 
 ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมืองย่อมแตกต่างกันออกไปตามระบบการเมืองของ แต่
ละสังคม ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองไว้ ๔ ประการ ดังนี้๑ ๘  

๑. วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และการประเมินคุณค่า ของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีต่อบุคคลอ่ืนๆ ในระบบการเมือง ทั้งที่มีต่อสถาบันการเมืองต่างๆ ใน ระบบ
การเมือง เช่น การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้ความไว้วางใจหรือความศรัทธาต่อนักการเมืองหรือ 
สถาบันรัฐสภา เป็นต้น  

๒. วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และการประเมินคุณค่า ของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ภาพเชิงอ านาจระหว่างประชาชนในฐานะชนชั้นผู้ถูก  
ปกครองกับผู้น าทางการเมืองในฐานะชนชั้นผู้ปกครอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับ หรือการ 
ต่อต้านการมีอ านาจและการใช้อ านาจของผู้ปกครอง  

๓.วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และการประเมินคุณค่า ของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ยึดมั่นในหลักอิสรภาพและสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง หรือยึดมั่นใน หลัก
ความสัมพันธ์แบบอ านาจนิยมหรือความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์  

๔. วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และการประเมินคุณค่า ของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสอดคล้องต้องกัน อันน าไปสู่การสร้างสรรค์ความเป็นเอกภาพทาง 
การเมืองและให้ความจงรักภักดีต่อระบบการเมืองโดยรวม  

 

                                                           
๑ ๘วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน, เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย หน่วยที ่๔ : 

วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาการทางการเมืองไทย , พิมพ์คร้ังที่  ๗ , (นนทบุรี  :  ส านักพิมพ์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕๑-๑๕๒.  



๒๒ 

ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของกลุ่มคนในสังคมต่าง ๆ สามารถจ าแนกออกเป็น ๓ 
ลักษณะ คือ๑ ๙  

๑. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิม เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเลย ไม่มีการรับรู้ไม่มีความเห็น และไม่ใส่ใจระบบการเมือง 
ไม่คิดว่าตนเองมีความจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมดั้งเดิม 
ซึ่งเป็นสังคมที่ยังไม่มีบทบาททางการเมืองในลักษณะของความช านาญเฉพาะด้าน ความโน้มเอียงทาง
การเมืองของสมาชิกในสังคมไม่อาจแยกออกจากความโน้มเอียงทางศาสนา และสังคมได้ ลักษณะ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิมจะพบได้ในกลุ่มคนที่ยากจน และไร้การศึกษา เป็นกลุ่มคนที่ขาด
โอกาสในการรับรู้และเข้าใจบทบาทของตนต่อระบบการเมือง  

๒. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้
ความเข้าใจต่อระบบการเมืองโดยทั่วไป ๆ ไป แต่ไม่สนใจที่จะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในทุก
กระบวนการ และไม่มีความรู้สึกว่าตนเองมีความหมายหรือมีอิทธิพลต่อระบบการเมืองเรียกร้อง ไม่
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า จะพบได้ในกลุ่มคนชั้น
กลาง ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองโดยทั่วไป แต่มีความเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของ
ผู้มีอ านาจและบารมี โดยถือว่าตนเองอยู่คนละโลกกับการเมืองเป็นเพียงประชาชนซึ่งอยู่ใต้การบังคับ
บัญชา และมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือนโยบายเท่านั้น  

๓. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการเมืองเป็นอย่างด ีเห็นคุณค่าและความส าคัญในการเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมือง เพ่ือควบคุมก ากับ และตรวจสอบให้ผู้ปกครองท าการปกครอง เพ่ือสนองตอบความ
ต้องการของประชาชน บุคคลในสังคมนี้จะมีความรู้สึกว่า เขาสามารถที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางการเมืองได้ ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่ จะพบเห็นได้ในชนชั้น
กลางของประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว  อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจและ ความ
ตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน เคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน มีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง 
 สรุปได้ว่า ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับระบบการเมือง และตระหนัก
ถึงคุณค่าและบทบาทของตนต่อระบบการเมือง ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพ่ือควบคุมกากับ 
ตรวจสอบ การบริหารของผู้ปกครองให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนลักษณะเช่นนี้เรียกว่า  
วัฒนธรรมทางการเมือง 
  

                                                           
๑ ๙Almond, Gabriel A.  and Sidney Verba, The Civic Culture :  Political Attitudes and 

Democracy in Five Nations, 4th Edition, (Boston: Little, Brown and Company, 2018), p. 237. 



๒๓ 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วิวัฒน์ เอ่ียมไพรวัน, (๒๕๕๑, หน้า ๑๕๑-๑๕๒).  ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมือง ๑. วัฒนธรรม
ทางการเมืองเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลให้ความไว้วางใจหรือความศรัทธาต่อ
นักการเมืองหรือ สถาบันรัฐสภา เป็นต้น ๒. 
วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ภาพ
เชิงอ านาจระหว่างประชาชนในฐานะชนชั้นผู้ถูก 
ปกครองกับผู้น าทางการเมืองในฐานะชนชั้น
ผู้ปกครอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับ หรือ
การ ต่อต้านการมีอ านาจและการใช้อ านาจของ
ผู้ปกครอง ๓.วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มบุคคลที่ยึดมั่นในหลักอิสรภาพและสิทธิและ
เสรีภาพทางการ เมือง  หรื อยึดมั่ น ใน  หลัก
ความสัมพันธ์แบบอ านาจนิยมหรือความสัมพันธ์
เชิงอุปถัมภ์ ๔. วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลที่มีความสอดคล้องต้องกันอันน าไปสู่
การสร้างสรรค์ความเป็นเอกภาพทาง การเมือง
และให้ความจงรักภักดีต่อระบบการเมืองโดยรวม  

Almond, Gabriel A.  and Sidney Verba, 
(2018, p. 237). 

๑. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิม ไม่มีความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองเลย ๒. วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบไพร่ฟ้า มีความรู้แต่ไม่สนใจการเมือง
๓. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม มี
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน เคารพกฎหมาย
และกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักยอมรับ
ในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน 
มีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม มีความสนใจและเข้าไปมีส่วน
ร่วมในทางการเมือง 

 
 ๒.๒.๓ ที่มาของวัฒนธรรมทางการเมือง 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบหนึ่งอาจมีความเหมาะสม
หรือสอดคล้องกับสังคมนั้นๆ แต่วัฒนธรรมทางการเมืองเช่นนั้นก็อาจไม่เหมาะสมหรือ สอดคล้องกับ
อีกสังคมหนึ่งก็ได ้โดยการที่สังคมจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเช่นไรนั้นย่อมข้ึนอยู่ กับปัจจัยที่เป็น
เหตุส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง  



๒๔ 

 สามารถจ าแนกปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการก าหนดลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองได้ ๒ 
ประการ คือ ปัจจัยทางจิตวิทยา และปัจจัยที่ เกี่ยวกับการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองในระดับ
ต่างๆ ของสังคม 
 ประการแรก ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ก าหนดวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลหรือ กลุ่ม
บุคคล อาจจ าแนกได้ดังนี้๒ ๐  

๑. การรับรู้ (Perception) หมายถึงทรรศนะของบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีต่อสิ่งต่างๆ ของ
การเมือง เช่น การชอบหรือไม่ชอบนักการเมืองหรือพรรคการเมือง เป็นต้น การรับรู้ดังกล่าวนี้มีที่มา
จากประสบการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มคนเองหรืออาจมาจากผู้อ่ืนหรือสถาบันทางสังคมต่างๆ ก็ได้  

๒. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ท่าทีหรือแนวโน้มของความรู้สึกของบุคคลหรือกลุ่มคนที่
มีต่อสิ่งต่างๆ ของการเมือง ทั้งนี้ ท่าทีหรือแนวโน้มในการตอบสนองของบุคคลหรือกลุ่มคนมีที่มาจาก
ความรู้สึก อารมณ ์และความรู้  

๓. ความเชื่อ (Belief) หมายถึง ความคิดหรือความเข้าใจของบุคคลหรือกลุ่มคนต่อสิ่ง
ต่างๆ ของการเมือง ซึ่งนาไปสู่การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางการเมือง  

๔. ค่านิยม (Value) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดในเชิงประเมินค่าของบุคคลหรือกลุ่มคนที่มี
ต่อสิ่งต่างๆ ของการเมือง ทั้งนี้ เป็นผลมากจากประสบการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มคนที่จะสร้าง
มาตรฐานหรือเกณฑ์ในการตัดสินเพ่ือแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง  ค่านิยมอาจ
จ าแนกได้ ๒ ประเภท คือ ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Value) และค่านิยมของสังคม (Social 
Value)  

๕. การเรียนรู้ (Leaning) หมายถึง กระบวนการในการได้รับซึ่งประสบการณ์ทางการ 
เมืองของบุคคลหรือกลุ่มคนที่ส่งผลให้การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลหรือกลุ่มคน 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

๖. การจูงใจ (Motivation) หมายถึง กระบวนการกระตุ้นหรือเร่งเร้าผลักดันให้ บุคคล
หรือกลุ่มคนแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ แรงจูงใจอาจแบ่งได้เป็น ๒ ชนิด คือ แรงจูงใจ
ภายใน ซึ่งหมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลหรือกลุ่มคนในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม ทางการเมือง 
และแรงจูงใจภายนอก ซึ่งหมายถึงการได้รับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากบุคคล หรือกลุ่มคน 

๗. ความต้องการ (Wants) หมายถึง แรงผลักดันที่ท าให้บุคคลหรือกลุ่มคนแสดงออก ซึ่ง
บทบาทหรือพฤติกรรมทางการเมือง  

๘. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ผลรวมของความคิด ความเชื่อ ค่านิยม นิสัย และ
ทัศนคติที่บุคคลหรือกลุ่มคนสั่งสมมาจากการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บุคลิกภาพมีส่วนส าคัญ ที่
ท าให้เกิดความแตกต่างในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลหรือกลุ่มคน  

จึงอาจสรุปได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลหรือกลุ่มคนเป็นผลมาจากปัจจัย ต่างๆ 
ทางจิตวิทยาเป็นส าคัญ อย่างไรก็ด ีปัจจัยต่างๆ ทางจิตวิทยาจะเป็นอย่างไรย่อมเป็นไปตามการ อบรม
กล่อมเกลาทางการเมือง  

                                                           

 ๒ ๐วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน, เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย หน่วยที ่๔ : 
วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาการทางการเมืองไทย, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, หน้า ๑๗๔. 



๒๕ 

ประการที่สอง ปัจจัยที่เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง โดยการกล่อมเกลาทาง 
การเมืองเป็นวิธีการส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลหรือกลุ่มคนในทางที่เป็นจริง  
ซึ่งสามารถจ าแนกกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองได้ ดังนี้๒ ๑  

๑. ครอบครัว (Family) เป็นตัวแทนที่ส าคัญที่สุดในการให้การเรียนรู้ทางการเมืองที่  
ใกล้ชิดนับตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการก าหนดทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมทางการเมืองใน 
วัยผู้ใหญ่ การกล่อมเกลาทางการเมืองในระดับครอบครัวยังเป็นตัวการส าคัญในการสร้างบุคลิกภาพ 
ทางการเมือง (political personality) 

๒. กลุ่มเพ่ือน (Peer Groups) เป็นกลุ่มทางสังคมกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการ เป็น
ตัวแทนของการกล่อมเกลาทางการเมือง กลุ่มเพ่ือนมีฐานะที่แตกต่างจากครอบครัวในลักษณะ ของ
การมีฐานะที่เท่าเทียม นอกจากนั้น กลุ่มเพ่ือนยังมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นการเรียนรู้และให้  
ประสบการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยตรงและบทบาทของกลุ่มเพ่ือน ในการท าหน้าที่เป็นตัวแทนใน 
การกล่อมเกลาทางการเมืองนั้นมักมีลักษณะไม่เป็นทางการ แต่อาจเป็นครั้งคราวตามประเด็นตาม 
โอกาสของปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น  

๓. โรงเรียนและสถาบัน (Schools) เป็นตัวแทนในการกล่อมเกลาทางการเมืองแบบ ทุติย
ภูมิและมีลักษณะเป็นทางการ กล่าวคือ เป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าครอบครัวและกลุ่มเ พ่ือน 
สถาบันการศึกษา ในที่นี้ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืน ซึ่งท าหน้าที่ในด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
การศึกษาในแต่ละระดับอันถือว่าเป็นการกล่อมเกลาทางการเมืองโดยตรง  

๔. สื่อมวลชน (Mass Media) เป็นตัวแทนที่ส าคัญยิ่งในการกล่อมเกลาทางการเมือง ใน
สังคมสมัยใหม่และสื่อมวลชนยังเป็นอารยธรรมสมัยใหม่ของสังคมอุตสาหกรรม สื่อมวลชนในที่นี้ 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร จุลสาร รายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อทางออนไลน์สมัยใหม่ใน 
รูปแบบต่างๆ เป็นต้น สื่อมวลชนท าหน้าที่ในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์การเมือง 
ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ รวมทั้งการท าหน้าที่ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ทาง 
การเมืองและการเสนอแนะทางเลือกอีกด้วย  

๕. รัฐบาล (Government) เป็นหน่วยการกล่อมเกลาทางการเมืองที่ส าคัญ เพราะ เกือบ
ทุกอย่างที่รัฐบาลกระท าจะท าให้ประชาชนเกิดปฏิกิริยาทั้งทางบวกและลบ รัฐบาลจึงต้อง พยายาม
อธิบายสิ่งที่รัฐบาลกระท าเพ่ือให้ประชาชนทราบและทาทุกอย่างเพ่ือให้ประชาชนสนับสนุน  

สรุปได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลหรือกลุ่มคนในแต่ละสังคมย่อมได้รับ อิทธิพล
จากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของสังคม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และศาสนา โดยผ่าน 
กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง ซึ่งกลไกทางสังคมที่ท าหน้าที่อบรมกล่อมเกลาทาง 
การเมืองจะท าหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง  
และเป็นไปตามพลวัตของการเปลี่ยนแปลงแห่งสภาพแวดล้อมทางการเมืองอยู่เสมอ 

 
 

                                                           

 ๒ ๑พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, สังคมวิทยาการเมือง, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๖), 
หน้า ๙๘. 



๒๖ 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญที่มาของวัฒนธรรมทางการเมือง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วิวัฒน์ เอ่ียมไพรวัน, (๒๕๕๑, หน้า ๑๗๔).  วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลหรือกลุ่มคน
เป็นผลมาจากปัจจัยทางจิตวิทยาเป็นส าคัญ 
อย่างไรเป็นไปตามการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมือง 

พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, (๒๕๕๖, หน้า ๙๘). จ าแนกกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองได้ 
ดังนี้ ๑. ครอบครัว ๒. กลุ่มเพ่ือน ๓. โรงเรียน
และสถาบัน ๔. สื่อมวลชน ๕. รัฐบาล 

 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง 

  

 การพัฒนาทางการเมืองเป็นกระบวนการสั่งสมการเพ่ิมขึ้นของการ แบ่งแยกแจกแจง
บทบาทความเป็นอิสระของระบบย่อยและการที่ระบบการเมืองการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ทางการเมืองกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ ความหมายการพัฒนาทางการเมือง และลักษณะการ
พัฒนาการทางการเมือง ดังนี้ 
 ๒.๓.๑ ความหมายการพัฒนาทางการเมือง 
 พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
การศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองนับว่าเป็นส่วนส าคัญ เพราะการพัฒนา
ทางการเมือง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง มีนักวิชาการได้ให้
ความหมายการพัฒนาทางการเมืองไว้หลากหลายดังนี้ 

 การพัฒนาทางการเมืองเป็นกระบวนการสั่งสมการเพ่ิมขึ้นของการ แบ่งแยกแจกแจง
บทบาท (Role Differentiation) ความเป็นอิสระของระบบย่อย (Sub System Autonomy) และ
การที่ระบบการเมืองปฏิบัติหน้าที่โดยปลอดจากอิทธิพลของ สถาบันดั้งเดิม โดยเฉพาะศาสนา 
(Secularization) โดยเห็นว่า การพัฒนาทางการเมือง เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในระบบการเมือง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจเกิดจากปัจจัยภายนอกสังคม หรือเกิดจากปัจจัย
ภายใน ซ่ึงการพัฒนาทางการเมืองจะต้องผ่านขั้นตอนที่ส าคัญ ๔ ระยะ คือ๒ ๒  

 ๑. ระยะของการสร้างรัฐ (State Building)  
 ๒. ระยะของการสร้างชาติ (Nation Building)  
 ๓. ระยะของการขยายการมีส่วนร่วม (Participation Enlargement)  

 ๔. ระยะของการขยายการแจกจ่ายทรัพยากร (Distribution Expansion) 
 ต่อมา Huntington ได้เสนอความหมายของการพัฒนาการ ทางการเมืองอีกความหมาย
หนึ่งที่น่าสนใจ โดยเขาได้เสนอว่าการพัฒนาการทางการเมือง เป็นเรื่องที่แตกต่างไปจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เป็นสมัยใหม ่การเปลี่ยนแปลง ทางการเมืองให้เป็นสมัยใหม่เป็นเรื่องของ

                                                           

 ๒ ๒Almond, Gabriel A.  and Verba, Sidney, The Civic Culture :  Political Attitudes and 
Democracy in Five Nations, 5th Edition, (California: Sage Publications, Inc, 2007), pp. 109-111. 



๒๗ 

การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่าง ซับซ้อนมากขึ้น (Structural Differentiation) 
เป็นเรื่องของการขยายอ านาจของรัฐกลางให้ครอบคลุมไปทัว่ทุกส่วนในรัฐให้อยู่ภายใตร้ัฐบาลเดียวกัน 
อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเดียวกัน (Rationalization of Authority) และเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประช าชน แต่การพัฒนาทางการเมืองเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นสถาบัน 
(Institutionalization) ให้กับระบบเพ่ือให้ระบบสามารถเปลี่ยนแปลงจากจารีตประเพณี มาสู่ความ
เป็นสมัยใหม่ได้ โดยไม่มีความวุ่นวายไร้ เสถียรภาพ ทุกระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่า
ไปสู่ระบบ การเมืองแบบใหมข่้างต้นได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องหลายประเทศประสบกับปัญหาการใช้
ก าลัง รุนแรงทางการเมือง จนการเปลี่ยนแปลงต้องชะงักงันเกิดความเสื่อมทางการเมือง ฮันทิงตัน ได้
เสนอว่า การท าให้เป็นสมัยใหม่ได้จะต้องสร้างในระบบ และสถาบันมีลักษณะของความเป็น สถาบัน 
(Institutionalization) ด้วยลักษณะเช่นนี้ เท่านั้น ระบบหรือสถาบันทางการเมืองจึงจะ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประช าชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกลืนการขยายตัว ของการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประช าชนได้เป็นอย่างดี และความเป็นสถาบันดังกล่าว ของฮันทิงตันก็มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ความสลับซับซ้อน 
(Complexity) ความเป็นอิสระ (Autonomy) ความเป็นปึกแผ่น (Coherence)๒ ๓ 
 การพัฒนาทางการเมืองยังมีหลายปัจจัยที่เหลื่อมล้ ากันอยู่กล่าวคือ๒ ๔  
 ประการแรก ถือว่า การพัฒนาทางการเมืองขึ้นอยู่กับการพัฒนาทางกฎหมาย เช่น การมี
รัฐธรรมนูญ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ส าคัญๆ ในการปกครอง การป้องกันสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของ
บุคคล การคุ้มครองที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย การเลือกตั้งเป็นครั้งคราว และการแยกอ านาจ
หน้าที่ของสถาบันต่างๆ  
 ประการที่สอง ถือว่า การพัฒนาทางการเมือง ขึ้นอยู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดย 
Organski๒ ๕ กล่าวว่า ชาติที่เจริญทั้งหลายได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ของ การพัฒนามาดังนี้ คือ การสร้าง
ชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรม รัฐสวัสดิการ และรัฐอุดม ส่วน Lipset๒ ๖ พบว่า ประชาธิปไตยจะด ารง
อยู่ได้ในสังคมที่คน ส่วนมากร่ ารวยเท่านั้นในทางตรงข้ามหากสังคมใดมีคนส่วนมากยังยากจนอยู่
ระบบการเมือง ของสังคมนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองแบบทรราชได้โดยง่าย  
 ประการที่สาม ถือว่า การพัฒนาทางการเมือง ขึ้นอยู่กับความสามารถทางการบริหารใน
การรักษากฎหมาย และความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และในการปฏิบัติ ต ามนโย
บายอย่างมีเหตุผล กับมีความเป็นกลาง โดย Heady๒ ๗ กล่าวว่า ในประเทศด้อยพัฒนาจะมีปัญหาใน
                                                           

 ๒ ๓Huntington, S. P. World Politics : Political Development and Political Decay (Vol. 
XVII, 2017), p. 157. 
 ๒ ๔ทินพันธุ์ นาคะตะ, รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาส าคัญ และแนวทางศึกษา วิเคราะห์ 
ทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสหายบล็อกและการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๔๗-๔๘. 

๒ ๕Organski, A. F. K., The Stages of Political Development, (Network: Knopf, 2015), p. 
218. 

๒ ๖Lipset, S. M., Political Man : Social Bases of Politics, (Garden City Doubleday, 2012), 
p. 151. 

๒ ๗Heady, F. , Public Administration :  A Comparative Perspective, ( Englewood Cliffs 
Prentice-Hall, 2001), p. 62. 



๒๘ 

เรื่องการให้รัฐบาลมีอ านาจมากเกินไป จึงขาดความสมดุล ระหว่างการพัฒนาของสถาบันทางการเมือง 
และทางการบริหาร ท าให้การควบคุมจากประช าชน ไม่ค่อยส าเร็จ  

ประการที่สี่ ถือว่า การพัฒนาทางการเมือง ขึ้นอยู่กับความเจริญของระบบสังคม โดยการ
รวมกลุ่มเพ่ือมีส่วนร่วมทางการเมือง นับเป็นปัจจัย ส าคัญของความเจริญทางสังคมอีกอย่างหนึ่ง๒ ๘ 
และการพัฒนาทางการเมือง ย่อมขึ้นอยู่กับการแบ่งแยกหน้าที่ของสถาบันต่างๆ เป็น เรื่องของการ
แบ่งงานกันท าระหว่างบทบาท โครงสร้าง หรือระบบรองทั้งหลายของสังคม๒ ๙ 

ประการที่ห้า ถือว่า การพัฒนาทางการเมือง ขึ้นอยู่กับความเจริญของวัฒนธรรม ทาง
การเมือง ซึ่งเป็นกระบวนการที่คนเรามีความคิดอ่านที่มีเหตุผล รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ มองโลกตาม
ความเป็นจริง  
 นอกจากนี้ พัฒนาการทางการเมือง (Political Development) คือ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ประกอบ ไปด้วยการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านของชีวิตมนุษย์ และการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่ถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย 
ขณะเดียวกันก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกัน และ ระบบการเมืองใดจะนับได้ว่ามีพัฒนาการทางการเมืองหรือไม่นั้นก็พิจารณาได้จาก
การแบ่ง โครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความช านาญเฉพาะ (Differentiation and 
Specialization) กล่าวคือ ยิ่งโครงสร้างทางการเมืองมีหน่วยย่อย ซึ่งท าหน้าที่อันเป็นหน้าที่เฉพาะ 
ของหน่วยนั้นๆ มากเพียงใดการพัฒนาการเมืองก็มีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งโครงสร้าง ทางการเมืองดังกล่าว
ก็แบ่งเป็นหลายๆ หน่วยย่อย เช่น ศาล รัฐสภา รัฐบาล พรรคการเมือง สื่อมวลชน กลุ่มผลประโยชน์ 
ซ่ึงแต่ละหนว่ยก็มีหน้าที่ต่างกันออกไป เช่น รัฐสภาก็มีหน้าที่ ออกกฎหมายและควบคุมรัฐบาล รัฐบาล
ก็มีหน้าที่บริหารประเทศ ซึ่งรวมทั้งการบังคับใช้ กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา ศาลก็
มีหน้าที่เป็นผู้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดเวลาเกิดคดี ทั้งนี้ ก็โดยถือกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา๓ ๐ 
 สรุปได้ว่า พัฒนาการทางการเมือง เป็นกระบวนการ เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่มี
จุดมุ่งหมายไปที่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตย โดยการ แบ่งแยกโครงสร้างทางการเมืองให้มี
ความแตกต่าง มีความช านาญเฉพาะ มีความรับผิดชอบ ที่เฉพาะเจาะจง มีการแบ่งแยกการท างาน
ตามความสามารถ เช่น มีสภาเป็นผู้ออกกฎหมาย มาบังคับใช้ มีรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหาร
ประเทศ มีศาลเป็นผู้พิจารณาพิพากษา ตัดสินคดีความต่างๆ มีระบบราชการ โดยการแบ่งแยก
ดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดการแตกแยก และมีความเป็นอิสระ ต้องมีการร่วมมือและประสานงานกัน 
สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ทั้งนี้ ก็เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองให้ไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตย 

                                                           
๒ ๘Lerner, D. , The Passing of Tradition Society :  Modernizing the Middle East, 

(Glencoe: Free Press, 2010), p. 98. 
๒ ๙Almond, P. , & Thinapan N. , The Problems of Democracy in Thailand : A Study of 

Political Culture and Socialization of College Students, 5th Edition, ( Bangkok:  Praepittaya 
International, 2013), p. 71. 

๓ ๐จุมพล หนิมพานิช, พัฒนาการทางการเมืองไทย : อามาตยาธิปไตย ธนาธิปไตย หรือ 
ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๘๗. 



๒๙ 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายการพัฒนาทางการเมือง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Almond, Gabriel A. and Verba, Sidney, 
(2007, pp. 109-111). 

การพัฒนาทางการเมืองจะต้องผ่านขั้นตอนที่
ส าคัญ ๔ ระยะ คือ๑. ระยะของการสร้างรัฐ ๒. 
ระยะของการสร้างชาติ ๓. ระยะของการขยาย
การมีส่วนร่วม ๔. ระยะของการขยายการ
แจกจ่ายทรัพยากร  

Huntington, S. P., (2017, p. 157). องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ความสามารถในการ
ปรับตัว ความสลับซับซ้อน ความเป็นอิสระ 
ความเป็นปึกแผ่น  

ทินพันธุ์ นาคะตะ, (๒๕๕๑, หน้า ๔๗-๔๘). การพัฒนาทางการเมืองขึ้นอยู่กับการพัฒนาทาง
กฎหมาย เช่น การมีรัฐธรรมนูญ ซึ่งก าหนด
หลักเกณฑ์ส าคัญๆ ในการปกครอง การป้องกัน
สิทธิเสรีภาพ ขั้นมูลฐานของบุคคล การคุ้มครอง
ที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย การเลือกตั้งเป็น
ครั้งคราว และการแยกอ านาจหน้าที่ของสถาบัน
ต่างๆ  

Organski, A. F. K., (2015, p. 218). ชาติที่เจริญทั้งหลายได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ของ 
การพัฒนามาดังนี้ คือ การสร้างชาติ การพัฒนา
อุตสาหกรรม รัฐสวัสดิการ และรัฐอุดม 

Lipset, S. M., (2012, p. 151). ประชาธิปไตยจะด ารงอยู่ ได้ ในสังคมที่คน 
ส่วนมากร่ ารวยเท่านั้นในทางตรงข้ามหากสังคม
ใดมีคนส่วนมากยังยากจนอยู่ระบบการเมือง 
ของสังคมนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครอง
แบบทรราชได้โดยง่าย 

Heady, F., (1966, p. 62). ในประเทศด้อยพัฒนาจะมีปัญหาในเรื่องการให้
รัฐบาลมีอ านาจมากเกินไป จึงขาดความสมดุล 
ระหว่างการพัฒนาของสถาบันทางการเมือง 
และทางการบริหาร ท าให้การควบคุมจากประ
ช าชน ไม่ค่อยส าเร็จ 

Lerner, D., (2001, p. 98). การรวมกลุ่ ม เ พ่ือมีส่ วนร่ วมทางการเมือง 
นับเป็นปัจจัย ส าคัญของความเจริญทางสังคม
อีกอย่างหนึ่ง 

Almond, Powell, & Thinapan Nakata, 
(2013, p. 71). 

การพัฒนาทางการเมือง ย่อมขึ้นอยู่กับการ
แบ่งแยกหน้าที่ของสถาบันต่างๆ เป็น เรื่องของ



๓๐ 

การแบ่งงานกันท าระหว่างบทบาท โครงสร้าง 
หรือระบบรองทั้งหลายของสังคม 

จุมพล หนิมพานิช, (๒๕๔๘, หน้า ๘๗). กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ประกอบ 
ไปด้วยการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านของชีวิต
มนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่ถือ
ว่ า เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ห นึ่ ง ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
เปลี่ยนแปลงทั้งหลาย 

 

 ๒.๓.๒ ลักษณะการพัฒนาการทางการเมือง 
 ลักษณะการพัฒนาการทางการเมืองตามแนวทางของนักวิชาการได้อธิบายไว้หลากหลาย
ประเด็นดังนี ้

 การพัฒนาทางการเมืองมีลักษณะ ส าคัญ ๔ ประการ ดังนี้๓ ๑  
 ๑. การน าเอาหลักของเหตุผล (rationalization)  

๒. บูรณาการแห่งชาติ (national Integration)  
๓. การสร้างประชาธิปไตย (democratization)  
๔. การมีส่วนร่วมทางการเมือง (participation)  
ความส าคัญของการสร้างสรรค์สถาบันทางการเมือง (political institutionalization) ซ่ึง

หมายถึง การสร้างสถาบันทางการเมืองและระเบียบการต่าง ๆ ที่ใช้เป็นกติกาทางการเมือง 
ลักษณะของพัฒนาการทางการเมืองมีดังนี้๓ ๒  
๑. การแบ่งแยกความแตกต่างในโครงสร้างทางการเมือง กล่าวคือ ในระบบการเมืองที่

พัฒนาแล้วจ าเป็นต้องมีการจ าแนกหน่วยงานออกไปตามความสามารถเฉพาะอย่างมีความรับผิดชอบ
ที่เฉพาะเจาะจง ถือว่าเป็นการแบ่งแยกการท างานตามความสามารถ เช่น มีสภาเป็นผู้ออกกฎหมาย มี
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหาร มีศาลเป็นผู้ตัดสินคดี มีระบบราชการซึ่งแบ่งเป็น กระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆ ตามความช านาญ เป็นต้น แต่การแบ่งแยกเช่นนี้ ไม่ใช่ก่อให้เกิดการแตกแยก และเป็นอิสระ
เอกเทศ แต่จะต้องมกีารร่วมมือ ประสานงานกัน และต้องสอดคล้อง กับการรวมตัวกันในชาติ  

๒. วัฒนธรรมทางการเมืองที่ เป็นแบบของทางโลก ( Secularization of Political 
Culture) กล่าวคือวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมจารีตประเพณีมักเป็นแบบที่ไม่มีเหตุผล ยึดถือใน
เรื่องโชคลาง หรือความเชื่อที่มีติดต่อกันมาโดยไม่ค านึงถึงเหตุผล ส่วนการท าวัฒนธรรม ทางการเมือง
ให้เป็นแบบทางโลกนั้นหมายถึง การท าให้วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแบบมีเหตุผล มิใช่เป็นเรื่องโชค
ลางหรือความเชื่ออย่างงมงาย เป็นแบบที่ค านึงถึงข้อเท็จจริง คือ การเชื่อใน เรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือการ
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องพิสูจน์จากข้อมูลที่เป็นจริง  

                                                           
๓ ๑Huntington, S. P.  and Dominguez, J. I. , Political Development.  In Handbook of 

Political Science. eds, Greenstein, (Reading Mass: Addison Wesley, 1999), pp. 386-430. 
๓ ๒Almond, P. , & Thinapan N. , The Problems of Democracy in Thailand : A Study of 

Political Culture and Socialization of College Students, 5th Edition, p. 457. 



๓๑ 

๓. ความเป็นอิสระของระบบย่อย (Subsystem Autonomy) หมายถึง ความเป็นอิสระ 
ของหน่วยงานต่างๆ ในระบบ เช่น หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบพรรคการเมือง ตลอดจนกลุ่ม
ผลประโยชน์ มีลักษณะเป็นตัวของตัวเอง มีการจัดองค์กรที่ดี และสามารถด าเนินงานได้มีอิสระ
พอสมควร 

ทั้งนี ้การพัฒนาการเมืองมีลักษณะที่ส าคัญอยู่ ๔ ประการ ได้แก่๓ ๓  
๑. มีการท าให้เกิดโครงสร้างทางการเมืองที่มีความแตกต่างในบทบาทและสถาบัน

การเมืองมากขึ้น มีจุดหมายทางการเมืองที่ชัดเจน เป็นศูนย์กลางที่คนส่วนใหญ่ยึดถือและขึ้นตรงต่อ
รัฐบาลเดียวกัน  

๒. มีขอบข่ายของกิจกรรมทางการเมือง การบริหาร และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงกัน  

๓. อ านาจทางการเมืองจะต้องขยายไปยังกลุ่มชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  
๔. มีผู้น าสมัยใหม่เข้าไปแทนผู้น าสมัยเก่าและเป็นที่ยอมรับอันถูกต้องตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ การพัฒนาทางการเมือง (Political Development) มีความสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การพัฒนา
ทางการเมืองจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะวัฒนธรรม
ทางการเมืองของสังคมนั้นเป็นส าคัญ สังคมที่ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยม
กระบวนการพัฒนาทางการเมืองจะด าเนินไปด้วยความยากล าบาก เพราประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจ และไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนาทางการเมือง ส่วนสังคมที่ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย การพัฒนาทางการเมืองจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะประชาชน
ตระหนักในคุณค่าของการเมืองที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชน ท าให้ประชาชนเป็นความส าคัญในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ พัฒนาทางการเมืองอย่างแข็งขัน ดังนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองจึง
เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาทางการเมือง กล่าวคือ ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในแต่
ละสังคม จะเป็นดัชนีชี้ทิศทางการพัฒนาทางการเมืองของสังคมนั้น และยังน าเสนอคุณลักษณะส าคัญ
ที่เป็นเสมือนองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง ได้แก่๓ ๔  
 ๑. ความเสมอภาค (Equality) 

๑) ประชาชนจะต้องมีความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งในการใช้สิทธิ
ทางการเมืองและในการร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

๒) ประชาชนจะต้องมีความเสมอภาคในทางกฎหมาย 
๓) ประชาชนจะต้องมีความเสมอภาคที่จะได้รับโอกาสในการคัดเลือกเข้าด ารง

ต าแหน่งหน้าที่ของรัฐ ฯ โดยค านึงถึงความสามารถที่เหมาะสมเป็นเกณฑ์ 
๔) ประชาชนจะต้องได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิที่จะได้รับบริการจาก

รัฐบาล ทั้งบริการด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิภาพและสวัสดิการ 
๒. ความสามารถของระบบการเมอืง (Capacity) 

                                                           
๓ ๓John D. Montgomery and William J. Siffin, Approaches to Development : politics, 

Administration and Change, (New York: McGrew Hill Book Company, 2012), p. 23. 
๓ ๔สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๒๑. 



๓๒ 

๑) ความสามารถของระบบการเมืองจะสนองตอบความต้องการของประชาชนทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

๒) ระบบการเมืองที่มีระดับการพัฒนาสูงจะสามารถผลักดันกระบวนการพัฒนา
ประเทศท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม จากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม 

๓) สมรรถนะของระบบการเมืองยังมีความหมายครอบคลุมถึงการน านโยบายของ
รัฐบาลไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๔) สมรรถนะของระบบการเมืองจะต้องมีความสัมพันธ์กับความเป็นเหตุเป็นผลในการ
บริหารและก าหนดนโยบายสาธารณะ 

๓. การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความช านาญเฉพาะ 
(Differentiation and Specialization) ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาระบบการเมืองจะต้องเสริมสร้าง
ให้โครงสร้างทางการเมืองมีความแตกต่างตามภารกิจ และมีความช านาญเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๑) หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจะต้องได้รับการจัดตั้งให้เหมาะสมกับภารกิจที่
จะต้องรับผิดชอบ 

๒) การแบ่งแยกโครงสร้างทางการเมืองการปกครองตามความช านาญเฉพาะไม่ได้
หมายความว่าเป็นการแบ่งแยกองค์กรของรัฐให้เป็นอิสระโดยไม่เกี่ยวข้องกัน  แต่หมายถึงความเป็น
อิสระที่มีการท างานอย่างสอดคล้องประสานกัน 

๔. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล (Secularization of Political 
Culture) 

๑) สังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอ านาจนิยมมักจะปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นใน
จารีตประเพณีแบบไม่มีเหตุผล ยึดถือโชคลาง ปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีบารมี  
ดังนั้นการพัฒนาทางการเมืองจึงมุ่งท่ีจะเสริมสร้างให้ประชาชนใช้เหตุผลในการด ารงชีวิต 

๒) สังคมที่ประชาชนได้รับการศึกษาและได้รับการฝึกฝนให้รู้จักคิดแบบมีเหตุผลซึ่ง
เรียกว่าเป็นความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 

ดังนั้นการเสริมสร้างให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผลเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาทางการเมือง เพ่ือการด ารงรักษาระบบการเมืองที่ดีให้มีเสถียรภาพ
มั่นคง 

๕. ความเป็นอิสระของระบบย่อย (Subsystem Autonomy) 
ความเป็นอิสระของระบบย่อยได้แก่ การให้อิสระแก่หน่วยการปกครองท้องถิ่น ระบบ

พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น  
๑) ระบบการเมืองที่มีการรวมศูนย์อ านาจ (Centralization) เป็นระบบการเมืองที่

ระบบย่อยมีความเป็นอิสระน้อยหรือไม่มีความเป็นอิสระเลย จึงขาดความผูกพันในการสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน 

๒) ระบบการเมืองที่มีการกระจายอ านาจ (Decentralization) จะท าให้ระบบย่อยมี
ความเป็นอิสระ ความเป็นอิสระจะรวมถึงความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ความเป็นอิสระในการ



๓๓ 

พิจารณาปัญหาและความต้องการของตน ตลอดจนความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือก าหนด
ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการพัฒนาชีวิตและชุมชนของตน 

สรุปได้ว่า ลักษณะและองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง จะต้องประกอบด้วย 
โครงสร้างการเมืองที่มีความแตกต่างและช านาญเฉพาะ มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการโดยยึด
ประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติ ยึดหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม สุดท้ายจะต้องเพ่ิมบทบาท
การมีส่วนร่วมให้กับประชาชนได้สามารถตรวจสอบได้ 
  



๓๔ 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญลักษณะการพัฒนาการทางการเมือง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Huntington, S. P.  and Dominguez, J. I. , 
(1999, pp. 386-430). 
 

การพัฒนาทางการเมืองมีลักษณะส าคัญ  ๔ 
ประการ ดังนี้ ๑. การน าเอาหลักของเหตุผล ๒. 
บูรณาการแห่งชาติ ๓. การสร้างประชาธิปไตย 
๔. การมีส่วนร่วมทางการเมือง  

Almond, Powell, & Thinapan Nakata, 
(2018, p. 457). 
 

ลักษณะของพัฒนาการทางการเมืองมีดังนี้  ๑. 
การแบ่งแยกความแตกต่างในโครงสร้างทาง
การเมือง ๒. วัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นแบบ
ของทางโลก ๓. ความเป็นอิสระของระบบย่อย  

John D.  Montgomery and William J. 
Siffin, (2012, p. 23). 
 

การพัฒนาการเมือง ๔ ประการ ได้แก่ ๑. มีการ
ท าให้ เกิดโครงสร้างทางการเมืองที่มีความ
แตกต่างในบทบาทและสถาบันการเมืองมากขึ้น 
๒. มีขอบข่ายของกิจกรรมทางการเมือง การ
บริหาร และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓. 
อ านาจทางการเมืองจะต้องขยายไปยังกลุ่มชนทุก
กลุ่มอย่างทั่วถึง ๔. มีผู้น าสมัยใหม่เข้าไปแทน
ผู้น าสมัยเก่าและเป็นที่ยอมรับอันถูกต้องตาม
กฎหมาย 

สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์, (๒๕๔๙, หน้า ๒๑). องค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง ได้แก่ 
๑. ความเสมอภาค ๒. ความสามารถของระบบ
การเมือง ๓. การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มี
ความแตกต่างและมีความช านาญเฉพาะ ๔. การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล 
๕. ความเป็นอิสระของระบบย่อย  

 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยระบอบการเมืองระบอบหนึ่งที่ทาง
รัฐบาลต้องตอบสนองความชอบของประชาชนศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยกล่าวถึงประเด็นที่
ส าคัญ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย ความหมายของประชาธิปไตย รูปแบบของประชาธิปไตย 
ลักษณะส าคัญของประชาธิปไตย ดังนี้ 
 ๒.๔.๑ แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย 

 ค าว่าประชาธิปไตยนั้นไม่มีความหมายที่แน่นอนและเป็นสากล ค าจ ากัดความของ
ประชาธิปไตยมักเน้นที่คุณภาพ กระบวนการและสถาบันประชาธิปไตย ประชาธิปไตยมีหลายประเภท
แตกต่างกันไปตามแนวทางการปฏิบัติ ผลที่ได้รับ ความเข้าใจ ประสบการณ์ความเชื่อของผู้ศึกษาเรื่อง



๓๕ 

ประชาธิปไตยและประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักถูกน ามาบูรณาการเพ่ือสร้างค า
จ ากัดความของค าว่าประชาธิปไตยท่ีมีคุณค่า และเหมาะต่อการน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 ประชาธิปไตย มาจากค าสองค า คือ “ประชา” เป็นค าสันสกฤตรูปศัพท์เดิม คือ“ปรชา” 
แปลว่า ลูกชายลูกสาว ราษฎรหรือประชาชน และส่วน “อธิปไตย” ก็เป็นค าสันสกฤติรูปศัพท์เดิม คือ 
“อธิปติ” แปล่า เจ้าของ เจ้านาย พระราชา หรือความเป็นใหญ่อย่างยิ่ง ดังนั้น จึงมีความหมายที่รวม
ค าได้ว่า ประชาชนเป็นใหญ่อย่างยิ่ง สรุปแล้วประชาธิปไตย คือ การปกครองที่ประชาชนมีอ านาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศ อย่างไรก็ตาม ค าว่าประชาธิปไตยนี้มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
“Democracy” ซ่ึงได้มาจากภาษากรีก ๒ ค า คือ “Demos” ซึ่งแปลว่าประชาชน (The People) 
กับค าว่า “Kratein” ซึ่งแปลว่าปกครองโดยประชาชน (Government by The People)๓ ๕ 
 ค าว่า “ประชาธิปไตย”อาจตีความไปหลายทางบางคนอาจเน้นไปที่ประชาธิปไตยทางการ 
เมือง (Political democracy) ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (Economic democracy) ประชาธิปไตย 
ทางสังคม (Social democracy) แต่ประชาธิปไตยในแนวคิดของ Joseph Schumpeter๓ ๖ เป็น
ระบบการเมืองที่มีการเลือกตั้งอย่างเสรีมีระบบการตรวจสอบ ผู้มีอ านาจปกครองมาจากการ
ลงคะแนนของมวลชนและประชาธิปไตยที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจคือประชาธิปไตยทางการเมือง 
และเสรีภาพของพลเมืองประเด็นส าคัญที่มีการอภิปรายกันมากคือการแบ่งประชาธิปไตยเป็นประเภท
ที่มีความหมายเพียงการแบ่งระหว่างการเป็นประชาธิปไตยกับการไม่เป็นประชาธิปไตย  ซึ่งในบาง
ความคิดเป็นการมองไม่เห็นความเป็นรูปธรรมหรือบางคนอาจกล่าวถึงการเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ 
(Semi democracy)๓ ๗  
 ประชาธิปไตย คือ ระบอบการเมืองระบอบหนึ่งที่ทางรัฐบาลต้องตอบสนองความชอบของ
ประชาชนที่ถือว่าเป็นความเท่าเทียมของการเมืองซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของประชาธิปไตยความรับผิดชอบ
ประชาชนต้องมีโอกาสในการก าหนดความพอใจของเขา นั่นคือ ต้องประกันว่าประชาชนมีเสรีภาพที่
จะรวมตัวกัน มีเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิในการลงคะแนน มีแหล่งทางเลือกของข้อมูล มีเสรีภาพ 
มีการเลือกตั้งที่ยุติธรรม ผู้น าทางการเมืองมีสิทธิในการแข่งขันเพ่ือการเลือกตั้งและมีสถาบันในการ
ด าเนินการตามนโยบายที่มาจากการเลือกตั้ง และมีสถาบันในการด าเนินการตามนโยบายที่มาจากการ
เลือกตั้งและการแสดงออกของประชาชน ดังนั้น ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเพ่ือการมีอิสรภาพซึ่งมี
หลายมิติ กล่าวคือเป็นเรื่องของ๓ ๘ 

                                                           
๓ ๕นิธิ เอียวศรีวงศ์, เอกสารประกอบการแสดงปาฐกถาพิเศษ “วัฒนธรรมทางการเมืองไทย” ใน

เอกสารการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังท่ี ๙ เร่ือง วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรม และการปกครอง, 
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๔-๑๕. 

๓ ๖Schumpeter, Joseph A. , Capitalism, Socialism and Democracy, 6th Edition, ( New 
York: Rout ledge, 2006), p. 125. 

๓ ๗Huntington, Samuel P. , “ Democracy’ s third wave” , Journal of Democracy,  2( 2 ) 
(1991) : 12-34. 

๓ ๘Robert, A.  Dahl. , Political Opposition in Western Democratic, ( New Haven:  Yale 
University Press, 1966), p. 213. 



๓๖ 

 ๑. การแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม (โดยเฉพาะพรรค
การเมือง) 

๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกผู้น าและนักการเมืองอย่างน้อยโดยการเลือกตั้ง
ที่ยุติธรรมที่ไม่มีการละเว้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

๓. เสรีภาพของประชาชน และเสรีภาพของการเมืองเป็นเสรีภาพในการแสดงออก
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ รวมตัวเป็นกลุ่ม เมื่อแน่ใจว่ามีการแข่งขันและมีการมีส่วนร่วมที่ตรงไปตรงมา 

นอกจากนี้การปกครองระบอบประชาธิปไตยยังมีรากฐานความคิดอยู่ที่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในการตัดสินใจเดียวกับการปกตรอง โดยจะต้องมีหลักการส าคัญจะต้องส่งเสริม 
เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรม๓ ๙  

สรุปได้ว่า ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่อ านาจในการปกครองของรัฐบาลมา
จากการยินยอมของประชาชนส่วนใหญ่การยินยอมนี้แสดงออกโดยการด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
และใช้อ านาจโดยสม่ าเสมอ เสรีมีการเลือกตั้งที่เป็นการแข่งขันโดยผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียม
กันในการเลือกตั้งหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย 

 
ตารางที ่๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
นิธิ เอียวศรีวงศ์. (๒๕๕๐, หน้า ๑๔-๑๕). ประชาธิปไตย คือ การปกครองที่ประชาชนมี

อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ อย่างไรก็
ตาม ค าว่าประชาธิปไตยนี้มาจากค าภาษาอังกฤษ
ว่า “Democracy” ซึ่งได้มาจากภาษากรีก ๒ ค า 
คื อ  “Demos”  ซึ่ ง แปลว่ าประชาชน  (The 
People) กับค าว่า “Kratein” ซึ่งแปลว่าปกครอง
โดยประชาชน  

Schumpeter, Joseph A., (2006, p. 125). ค าว่า “ประชาธิปไตย”อาจตีความไปหลายทาง
บางคนอาจเน้นไปที่ประชาธิปไตยทางการเมือง 
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ประชาธิปไตยทาง
สังคม 

Huntington, Samuel P., Democracy’s 
third wave, (1991, pp. 12-34). 

เป็นระบบการเมืองที่มีการเลือกตั้งอย่างเสรีมี
ระบบการตรวจสอบ ผู้มีอ านาจปกครองมาจาก
การลงคะแนนของมวลชนและประชาธิปไตยที่คน
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ 

  

                                                           

 ๓ ๙สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, การเมือง แนวความคิด และการพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๖), หน้า ๒๔๐. 



๓๗ 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Robert, A. Dahl., (1966, p. 213). ระบอบการเมืองระบอบหนึ่งที่ทางรัฐบาลต้อง
ตอบสนองความชอบของประชาชนที่ถือว่าเป็น
ความเท่าเทียมของการเมืองซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของ
ประชาธิปไตยความรับผิดชอบ ประชาชนต้องมี
โอกาสในการก าหนดความพอใจ 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, (๒๕๕๖, หน้า ๒๔๐). การปกครองระบอบประชาธิปไตยยังมีรากฐาน
ความคิดอยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนส่วน
ใหญ่ในการตัดสินใจเดียวกับการปกตรอง โดย
จะต้องมีหลักการส าคัญจะต้องส่งเสริม เสรีภาพ 
ความเสมอภาค และความยุติธรรม 

 
 ๒.๔.๒ ความหมายของประชาธิปไตย 
 ประชาธิปไตยเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้ดังนี้  
 “ประชาธิปไตย” ถอดศัพท์มาจาก ภาษาอังกฤษว่า “Democracy” ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก
ภาษากรีก ๒ ค า คือ “Demos” แปลว่า “ประชาชน” และ “Kratein” แปลว่า อ านาจ เมื่อรวมกัน
เข้าแล้วมีความหมายว่า “อ านาจ ของประชาชนหรือประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ” เพราะฉะนั้น 
หลักการขั้นมูลฐานของระบอบ ประชาธิปไตย ก็คือ “การยอมรับนับถือความส าคัญและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ของบุคคล ความเสมอภาคและเสรีภาพในการด าเนินชีวิต”๔ ๐ 
 รากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น นักวิชาการส่วนใหญ่ยอมรับว่า เริ่มต้น 
มาจากประเทศกรีกโบราณและพัฒนากันมาในบรรดาประเทศยุโรป ตลอดจนสหรัฐอเมริกาต่อมา ได้
แพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ซึ่งได้มี การ
เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาซึ่งพอจะประมวลลักษณะส าคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย ได้เป็น ๕ 
ประการ ดังนี้ 
 ๑. ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย คือ ประชาชนมีอ านาจสูงสุดในรัฐ  
 ๒. ประชาชนทุกคนในรัฐมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ตลอดจนมี  
สิทธิเสรีภาพในขอบเขตของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน  
 ๓. การด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐนั้นถือเอามติของเสียงข้างมากเป็นเครื่องตัดสิน แต่ใน
เวลาเดียวกันเสียงส่วนน้อยในรัฐจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเพ่ือป้องกันมิให้ประชาชนส่วน
ใหญ่ข่มเหงอย่างผิดทานองคลองธรรม  

                                                           

 ๔ ๐โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, พ้ืนฐานรัฐศาสตร์กับการเมืองในศตวรรษที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๖๗. 



๓๘ 

 ๔. กระบวนการของประชาธิปไตย คือ วิธีการปกครองซึ่งได้รับความยินยอมพร้อมใจ ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงออกในรูปของการเลือกตั้ง การอภิปราย การออกเสียงประชามติ การ
เสนอร่างกฎหมายของประชาชน เป็นต้น  
 ๕. มีการแบ่งแยกอ านาจออกเป็น ๓ สาขา คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการระบอบ
ประชาธิปไตย มิได้จ ากัดรูปของการปกครองว่าจะต้องเป็นไปในรูป ของการปกครองแบบรัฐสภา หรือ
การปกครองแบบประธานาธิบดี ระบบกึ่งประธานาธิบดี กึ่งรัฐสภา และระบบผู้น าร่วม ตราบเท่าที่มี
ลักษณะส าคัญ ๕ ประการ ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยดังกล่าวข้างต้น ก็นับได้ว่าเป็นรัฐ
ประชาธิปไตย 
 นอกจากนี้ “ประชาธิปไตย” ยังหมายถึง อ านาจ หรือการปกครองโดยประชาชนเป็น
ระบบทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนในการปกครองโดยผ่านผู้แทนของตนทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม๔ ๑ หมายถึง ระบบการเมืองที่เปิดโอกาสโดยใช้วิถีทางปกติธรรมดาทางรัฐธรรมนูญ ที่จะท าให้
มีการเปลี่ยนตัวผู้ปกครองได้อีก ทั้งยังเป็นกลไกทางสังคมที่ช่วยให้มีการแก้ไขปัญหาในสังคม อันเกิด
จากการตัดสินใจที่ขัดแย้งกัน ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
จึงเท่ากับเปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้อิทธิพลของตนเข้ามาก าหนดการตัดสินใจในนโยบาย
สาธารณะ โดยการเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั่นเอง๔ ๒ มีผู้ให้ความหมายของค าว่า 
ประชาธิปไตย คือ รัฐบาลโดยประชาชน รัฐบาลตามระบอบนั้นซึ่งอ านาจของกษัตริย์ตกอยู่กับ
ประชาชนทั้งมวล และ ประชาชนมีอ านาจจัดการโดยตนเองได้โดยตรง เช่น ในสาธารณรัฐเล็ก ๆ ของ
สมัยโบราณ หรือโดยเจ้าหน้าที่ คือ ผู้แทน ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ในปัจจุบันนี้มักใช้กัน
รวม ๆ ว่า หมายถึง รัฐสังคม ซึ่งพลเมืองทั้งหลายมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยไม่มีการสืบ มาจากบรรพบุรุษ
หรือข้อแตกต่าง (ความเหลื่อมล้ า) ในอ านาจบาตรใหญ่ตามฐานันดรศักดิ์หรืออภิสิทธิ์อันใด๔ ๓  

หลักการของประชาธิปไตยท่ีเห็นว่ามีความส าคัญ ดังนี้๔ ๔  
๑. การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม การเลือกตั้งที่มีลักษณะเช่นนั้น เป็นเครื่องมือส าคัญ ที่

ท าให้ประชาชนสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของกลไกทางการเมืองและอ านาจรัฐได้ การที่จะมี การ
เลือกตั้งแบบนี้ได้ทั้งระบบการเลือกตั้ง และกระบวนการเลือกตั้งจะต้องมีความสมบูรณ์ชัดเจน ทุก
ขั้นตอน เช่น จะเลือกต าแหน่งใดบ้างจะลงทะเบียนการเลือกตั้งอย่างไร จะหาเสียงอย่างไรจะนับ
คะแนนอย่างไร และรวมถึงมาตราต่าง ๆ ที่จะป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในการเลือกตั้ง
ทั้งมวล  

๒. รัฐบาลที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ การตรวจสอบได้ของของรัฐบาลมีอยู่ ๒ ด้าน  

                                                           
๔ ๑วิทยากร เชียงกูล, พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ผลึก, ๒๕๔๒), 

หน้า ๔๔ 
๔ ๒Lipset, S.  M. , Religion and politics in the american past and present in religion 

and social conflict, 2th Edition, (New York: Oxford University Press, 2012), p. 58. 
๔ ๓ดิเรก กุลสิริสวัสด์, ปรัชญาของศาสนาอิสลามกับการพัฒนาวินัยและสร้างเสริมประชาธิปไตย , 

พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๑), หน้า ๕๔-๕๕. 
๔ ๔Beetham, D. , & Boyle, K. , Introducing democracy :  ๘๐  questions and answers. 

(Cambridge: Polity Press, 1995), pp. 30-33. 



๓๙ 

๒.๑ ด้านกฎหมาย คือ การท าหน้าที่โดยอิสระของศาล  
๒.๒ ด้านการเมือง คือ การท าหน้าที่ผ่านร่างกฎหมาย และควบคุมรัฐบาลของรัฐสภา 

นอกจากการตรวจสอบที่เป็นทางการดังกล่าวนี้แล้ว รัฐบาลประชาธิปไตยยังควรตอบสนองต่อ มติ
มหาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด  

๓. สิทธิทางการเมืองและพลเมือง สิทธิดังกล่าวนั้น ครอบคลุมเครือเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการรวมกัน เป็นสมาคม 
ในการเดินทางเลือกถิ่นที่อยู่และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

๔. สังคมที่เป็นประชาธิปไตย หรือประชาสังคม คือ รูปแบบของการสมาคมทุกชนิด ที่
จัดตั้งขึ้นโดยเป็นอิสระจากการชี้นาหรือบงการของรัฐ ประชาสังคมจะเป็นองค์กรอิสระ ที่ช่วยจ ากัด
อ านาจของรัฐให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ท าให้มติสาธารณะเกิดขึ้นจากประชาชน อย่างแท้จริงและ
ท าให้สังคมมีความมั่นใจในตัวเองที่จะต่อต้านการใช้อ านาจปกครองโดยพลการ จากรัฐและรัฐบาลซึ่ง
หลักองค์ประกอบดังกล่าว ของประชาธิปไตย จะท าให้ประชาธิปไตยด าเนินไปได้ อย่างมั่นคงจะต้องมี
ความสัมพันธ์กัน  
 ประชาธิปไตยมาจากการผสมของค าว่า Demos ซึ่งแปลว่า ประชาชน และค าว่า Kratein 
หรือ Kratos ซึ่งแปลว่า ปกครอง ดังนั้นโดยรากศัพท์ดั้งเดิม Demokratia หรือ Democracy จึง
แปลว่า การปกครองโดยประชาชน๔ ๕  

สรุปได้ว่า ความหมายของประชาธิปไตย คือหลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย การ
ยอมรับนับถือความส าคัญและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ความเสมอภาคและเสรีภาพในการ
ด าเนินชีวิต ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทางการที่ประชาชนทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมกันตาม
กฎหมาย ตลอดจนมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 

 
ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของประชาธิปไตย 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, (๒๕๔๓, หน้า 
๖๗). 

ประชาธิปไตยก็คือการยอมรับนับถือความส าคัญและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ของบุคคล ความเสมอภาคและเสรีภาพ
ในการด าเนินชีวิต” 

วิทยากร เชียงกูล, (๒๕๔๒, หน้า 
๔๔). 

“ประชาธิปไตย” ยังหมายถึง อ านาจ หรือการปกครองโดย
ประชาชนเป็นระบบทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนในการ
ปกครองโดยผ่านผู้แทนของตนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

Lipset, S. M., (2004, p. 58). ระบบการเมืองที่เปิดโอกาสโดยใช้วิถีทางปกติธรรมดาทาง
รัฐธรรมนูญ ที่จะท าให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ปกครองได้อีก ทั้งยัง
เป็นกลไกทางสังคมที่ช่วยให้มีการแก้ไขปัญหาในสังคม 

 

                                                           

 ๔ ๕วิสุทธิ์ โพธิแท่น, แนวคิดพ้ืนฐานของประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐), หน้า ๑. 



๔๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของประชาธิปไตย 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ดิเรก กุลสิริสวัสด์, (๒๕๕๑, หน้า ๕๔-
๕๕). 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงเท่ากับเปิดโอกาส
ให้ประชาชนส่ วนใหญ่ ได้ ใช้ อิทธิพลของตนเข้ ามา
ก าหนดการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ โดยการเลือก
บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั่นเอง 

Beetham, D. , & Boyle, K. , (1995, 
pp. 30-33). 

หลักการของประชาธิปไตยที่เห็นว่ามีความส าคัญ ดังนี้ ๑. 
การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม ๒. รัฐบาลที่โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ๓. สิทธิทางการเมืองและพลเมือง ๔. สังคมที่
เป็นประชาธิปไตย หรือประชาสังคม 

วิสุทธิ์ โพธิแท่น, (๒๕๕๐, หน้า ๑). ประชาธิปไตยมาจากการผสมของค าว่า Demos ซึ่งแปลว่า 
ประชาชน และค าว่า Kratein หรือ Kratos ซึ่งแปลว่า 
ปกครอง ดังนั้นโดยรากศัพท์ดั้งเดิม Demokratia หรือ 
Democracy จึงแปลว่า การปกครองโดยประชาชน 

 
 ๒.๔.๓ รูปแบบของประชาธิปไตย 

รูปแบบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย หรือการปกครองตนเองของประชาชน
อาจจะแบง่ได้เป็นหลายลักษณะ ดังนี้ 

รูปแบบต่างของประชาธิปไตย ๔ มีรูปแบบ ได้แก่๔ ๖ 
๑. ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) เป็นระบบที่ให้ประชาชนเจ้าของอ านาจ

อธิปไตยเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยด้วยตนเอง หรือร่วมใช้อ านาจอธิปไตย โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ๒ 
ประการ คือ (๑) ประชาชนเป็นผู้ริเริ่ม โดยการริเริ่มนั้นต้องมีสภาพบังคับให้มีการเริ่มต้นกระบวนการ 
และ (๒) ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย การขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งย่อมท าให้
รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น ๆ ไม่อาจเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ การตัดสินใจในขั้น
สุดท้ายโดยประชาชนถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของประชาธิปไตยทางตรง ปัจจุบันมีการใช้
ประชาธิปไตยทางตรงในเรื่องของการลงประชา (Referenda) การเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชน 
(Initiative) การถอดถอนผู้แทนรายบุคคลหรือทั้งสภา (Recall) อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่
เป็นไม่ได้ในรัฐสมัยใหม่ที่ประชาชนทุกคนจะสามารถใช้อ านาจอธิปไตยทั้งนิติบัญญัติ บริหาร และตุลา
การด้วยตนเองโดยตรง 

๒. ประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Representative Democracy) เป็นระบบที่ให้ประชาชน
เลือกผู้แทนไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนเอง  ประชาธิปไตยแบบผู้แทนอาจกล่าวได้ว่า เป็น
ประชาธิปไตยทางอ้อม (Indirect Democracy) อย่างไรก็ดี ประชาธิปไตยแบบผู้แทนยังมีปัญหาอยู่
ที่ว่าผู้แทนที่ประชาชนเลือกเข้าไปนั้นจะท าหน้าที่สมกับการเป็นผู้แทนของปวงชนหรือไม่ 

                                                           

 ๔ ๖บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, บทบาทสื่อกับการปฏิรูปการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑. 



๔๑ 

๓. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) เป็นการเรียกระบอบ
ประชาธิปไตยแบบผู้แทนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองและในการ
ตัดสินใจในระดับต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เช่น การเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหว และความคืบหน้าของการบริหารจัดการประเทศโดยผู้ที่ท าหน้าที่แทนประชาชน 
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับวิธีการกระจายอ านาจและทรัพยากรต่าง ๆ ดังนั้น จึง
หมายถึง การที่อ านาจในการตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจ านวนน้อย แต่อ านาจควรได้รับการ
จัดสรรในระหว่างประชาชน เพ่ือทุก ๆ คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมส่วนร่วม 

๔. ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ โดยทั่วไปประชาธิปไตยมักเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนักกฎหมายและการออก
กฎหมายอ่ืน ๆ รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นเครื่องประกันต่อประชาชนว่ารัฐบาลจะ
ปฏิบัติตามแนวทางที่แน่นอนและถูกต้อง จุดแข็งของการเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานที่แน่นอนและเสรีภาพ ซึ่งในหลายประเทศได้ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ระบอบประชาธิปไตยหรือการปกครองตนเองของประชาชนอาจจะแบ่งเป็น๔ ๗ 
๑. ประชาธิปไตยทางตรง หมายถึง รูปแบบการปกครอง โดยที่พลเมืองสามารถ มีส่วน

ร่วมตัดสินใจใด ๆ ไดโ้ดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยคนกลางหรือผู้ท าหน้าทีแ่ทนตน  
๒. ประชาธิปไตยทางอ้อม หมายถึง การปกครองโดยที่ประชาชนมีหน้าที่เลือกผู้แทนไป

ท าหน้าทีแ่ทนตนในสภา โดยการเลือกตั้งจะคัดเอาผู้มีคะแนนเสียงเหนือกว่าเป็นมาตรฐานทั่วไป 
ส าหรับองค์ประกอบและเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด ของความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

คือ๔ ๘  
๑. ทุกคนสามารถยกประเด็นปัญหาใดปัญหาหนึ่งขึ้นมา เพ่ือก าหนดเป็นวาระของการ

ประชุมสามารถเสนอทางเลือกและมีส่วนร่วมในการเลือกหรือการตัดสินใจสุดท้ายได้  
๒. เป็นการประชุมที่ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้อย่างทั่วถึง (Face-to-face meeting)  
๓. มีการปรึกษาหารือ หรืออภิปรายประเด็นปัญหาที่หยิบยกมาพิจารณากัน อย่าง

กว้างขวางทุกคนต้องการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และสามารถแสดงความคิดเห็นได ้อย่างเต็มที ่ 
๔. มีแนวโน้มที่พยายามจะให้เกิดความเห็นพ้อง (Consensus) ร่วมกันในประเด็นปัญหา 

ที่พิจารณา 
 สรุปได้ว่า รูปแบบประชาธิปไตยที่ได้กล่าวถึง ประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบ

ผู้แทน ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ส าหรับเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุด
ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมจึงจะก่อให้เกิดพลวัตทางการเมืองที่เต็มรูปแบบ 
  

                                                           
๔ ๗สาโรช บัวศรี , “ความหมายของประชาธิปไตย”, วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ, ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑, (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๐) : ๑๔-๑๗. 
๔ ๘Catt, H., Democracy in practice, (London: Routledeg, 1999), p.68. 



๔๒ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญรูปแบบของประชาธิปไตย 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สาโรช บัวศรี , (๒๕๕๐, หน้า 
๑๔-๑๗). 

รูปแบบต่ างของประชาธิป ไตย  ๔ มี รู ปแบบ ได้ แก่  ๑. 
ประชาธิปไตยทางตรง ๒. ประชาธิปไตยแบบผู้แทน ๓. 
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ๔. ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 

Catt, H., (1999, p.68). องค์ประกอบและเ งื่ อน ไขที่ ส า คัญที่ สุ ดของความ เป็ น
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม คือ ๑. ทุกคนสามารถยกประเด็น
ปัญหาใดปัญหาหนึ่งขึ้นมา เพ่ือก าหนดเป็นวาระของการประชุม
สามารถเสนอทางเลือกและมีส่วนร่วมในการเลือกหรือการ
ตัดสินใจสุดท้ายได้ ๒. เป็นการประชุมที่ทุกคนสามารถพูดคุยกัน
ได้อย่างทั่วถึง ๓. มีการปรึกษาหารือ หรืออภิปรายประเด็น
ปัญหาที่หยิบยกมาพิจารณากัน ๔. มีแนวโน้มที่พยายามจะให้
เกิดความเห็นพ้อง  

 
 ๒.๔.๔ ลักษณะส าคัญของประชาธิปไตย  
 ปัจจุบันค าว่า ประชาธิปไตยได้ถูกนามาใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน ดังนั้น เพ่ือให้เกิด ความ
เข้าใจในหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงขอกล่าวถึงประชาธิปไตยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ลักษณะส าคัญของประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นรูปแบบการปกครอง หมายถึง การ
จัดรูปแบบทางการเมือง โดยก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันการเมือง บทบาท อ านาจ และ
หน้าที่ของสถาบันทางการเมืองตลอดจนวิธีการที่จะใช้ ในการตัดสินใจ เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งตาม
แนวทางประชาธิปไตยจากหลักการหรืออุดมการณ์ของประชาธิปไตยดังกล่าวได้ก่อให้เกิดลักษณะการ
ปกครอง ดังนี้๔ ๙  

๑.๑ จากหลักแห่งเหตุผลที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผลและสามารถใช้เหตุผลที่ตน มีอยู่
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ตนเผชิญอยู่ และทุกคนมีความสามารถใช้เหตุผลเท่าเทียมกัน ได้ก่อให้เกิด
รูปแบบการปกครองที่ต้องอาศัยหลักการของการประชุมปรึกษาหารือร่วมอภิปราย เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือหาข้อยุติตามเหตุผลที่ถูกต้อง ซึ่งสถาบัน ทางการเมืองที่ใช้ท าหน้าที่
ตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น ได้แก่ รัฐสภา คณะรัฐบาล เป็นต้น  

๑.๒ จากหลักแห่งการยินยอม ที่ประสงค์จะให้บุคคลมีเสรีภาพและเป็นตัวของตัวเอง 
สามารถตัดสินปัญหาต่าง ๆ ตามความคิดเห็นของตนโดยปราศจากการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ได้ก่อให้เกิด
รูปแบบการปกครอง โดยออกกฎหมายเพื่อพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่วนบุคคลในอันที่จะ
แสดงความคิดเห็นในการที่จะสนับสนุนในแนวความคิดที่ตนเห็นว่าถูกต้อง เหมาะสมหรือการที่จะ
คัดค้านในสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ถูกต้องเหมาะสม การเคารพในสิทธิที่กล่าวมานี้ ได้แก่ ให้เกิดกิจกรรมทาง
การเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้โอกาสฝ่ายค้านในอันที่จะคัดค้าน นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลที่

                                                           

 ๔ ๙ชัยอนันต์ สมุทวณิช, การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
คอนราดอาเด็นเนาว์, ๒๕๔๙), หน้า ๗๖. 



๔๓ 

จะก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ หรือการให้โอกาสแก่สื่อมวลชน มีอิสระเต็มที่ที่จะวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลโดยไม่ถูกคุกคาม เป็นต้น  

๑.๓ จากหลักแห่งความเสมอภาคกัน โดยไม่ค านึงถึงชนชั้น วรรณะ ได้ก่อให้เกิด การ
พิทักษ์คุ้มครองต่อบุคคลทางด้านกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีการให้ สิทธิ
เสรีภาพในเรื่องต่าง ๆ เช่น สิทธิทางการเมือง การศึกษา การนับถือศาสนา การประกอบอาชีพ สิทธิ
ในร่างกายหรือการครอบครองทรัพย์สิน เป็นต้น  

๑.๔ จากหลักศีลธรรมที่เชื่อว่ามนุษย์มีศีลธรรมประจ าใจ และจะท าอะไรมักค านึงถึง 
ประโยชน์ของส่วนรวมเสมอ ได้ก่อให้เกิดความเชื่อถือในบุคคลและอิสระอย่างเต็มที่ในอันที่จะ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าคนเราจะกระท าเฉพาะกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากกว่าทาลาย  

๑.๕ จากแหล่งแห่งการพัฒนาตนเอง ที่เชื่อว่ามนุษย์นั้นจะมีความสามารถในอันที่จะ
ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า ซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้ระยะเวลาบ้าง จากหลักดังกล่าวได้ก่อให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลง หรือการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีขั้นตอน และใช้ความพินิจพิจารณาอย่างรอบ
ครอบหลายขั้นตอน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้บุคคลอิสระที่จะคิดหรือกระท า สิ่งต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึนมา  

๑.๖ จากหลักแห่งการปกครองตนเองได้ก่อให้เกิดรูปแบบการปกครองที่เปิดโอกาส ให้
ประชาชนทุกคนที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายก าหนด ได้มีสิทธิ ทีจ่ะเข้า
ร่วมในการบริหารประเทศโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งสมัยก่อนอาจเข้าร่วมโดยตรง แต่ปัจจุบัน เนื่องจากคนมี
จานวนมากขึ้น ฉะนั้น จึงออกมาในรูปของการเลือกหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าไปท าหน้าที่ตามอ านาจ
อธิปไตยท่ีตนมีอยู่ เพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น เป็นของปวงชน  

๑.๗ จากหลักแห่งเสรีภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างทั่วถึง  ได้เกิด
วิธีการปกครองที่ก าหนดขอบเขตแห่งอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลเพ่ือจะพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เพ่ือเกิดความเป็นระเบียบและมีความยุติธรรมในสังคม เช่น การให้เสรีภาพในเรื่องการนับ
ถือศาสนา การพูด การพิมพ์ และการโฆษณา การประกอบอาชีพ เป็นต้น และได้รับสิทธิคุ้มครองตาม
กฎหมาย เช่น สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน เพ่ือชดเชยจากการที่ทางรัฐบาลได้เวนคืน
ทรัพย์สินของเอกชนไปเป็นของรัฐ เป็นต้น  

มีการอธิบายคุณลักษณะของบุคคลที่มีวิถีชีวิต ประชาธิปไตย คือ ความมีเหตุผล หรือการ
กระท าที่มีเหตุผล การเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งมีการเคารพ ในความเป็นมนุษย์และในความสามารถ
ของกันและกัน การตกลงด้วยการถกเถียงประนีประนอม และอดกลั้นในความคิดเห็นที่แตกต่าง การ
ด าเนินชีวิตอย่างเสรีภาพภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และไม่ถูกแทรกอย่างไม่จ าเป็นโดยรัฐ๕ ๐ และ
กล่าวถึง ลักษณะที่ส าคัญของบุคคลที่มีวิถีชีวิต ประชาธิปไตยว่า จะต้องเป็นผู้มีความเชื่อว่ามนุษย์มี
ความสามารถที่จะตัดสินใจว่าอะไรควรอะไร ไม่ควร เป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดของผู้อ่ืนและกล้า
แสดงความคิดเห็น รู้จักขอบเขตของหน้าที่สิทธิและเสรีภาพของตนเอง จะต้องคิดว่าตนเองมี

                                                           
๕ ๐วิสุทธิ์ โพธิแท่น, ประชาธิปไตย : แนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตยในอุดมคติ . 

พิมพ์ครั้งที ่๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๔๕-๔๖. 



๔๔ 

ประสิทธิภาพทางการเมือง และต้องให้คุณค่า แก่เสรีภาพรู้จักท างานร่วมกันอย่างมีวินัย และการรู้จัก
แพ้รู้จักชนะ๕ ๑ 

หลักการส าคัญอีกประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย คือ หลักการสื่อเสรี เสรีภาพ
ด้านข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น (free media, freedom of information and 
expression) สังคมท่ีทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน๕ ๒ 

นอกจากนี้ประชาธิปไตยมีหลักการที่ส าคัญคือ (Principles of Democracy)๕ ๓  
๑. หลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน (Popular Sovereignty or sovereignty of the 

people) อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกันซึ่งประชาชนสามารถใช้อ านาจ
อธิปไตยได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในหลักปฏิบัติแล้วประชาชนสามารถแสดงออกในเรื่องที่ส าคัญคือ 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง  (Political Participation) “การกระท าโดยสมัครใจใด ๆ (any 
voluntary action) ที่ไม่ว่าจะเป็นผลส าเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะมีการจัดองค์การหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
เป็นครั้งคราวหรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ว่าจะใช้วิธีการที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับหรือไม่ก็ตาม ที่มุ่ง
จะไปมีอิทธิพล (to influence) ต่อทางเลือก (choice) นโยบายสาธารณะ (public policies) ต่อการ
บริหาร นโยบายสาธารณะและต่อทางเลือกผู้น าทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นผู้น าทางการเมืองระดับไหน
ของการปกครองคือทั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ” 
 ๒. หลักเสรีภาพ (Right, Liberty or Freedom) “เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย 
หมายถึง ความสามารถของคนที่จะกระท าหรืองดเว้นกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ภายในขอบเขต
ข้อก าหนดของกฎหมายซึ่งกฎหมายนั้นออกโดยวิถีทางประชาธิปไตย คือ ออกโดยผู้แทนราษฎรที่
ได้รับการเลือกตั้งมาอย่างเป็นประชาธิปไตย” 
 ๓. หลักเสมอภาค (Equality) ความเสมอภาคในประชาธิปไตยคือการที่ราษฎรทุกคนใน
ประเทศมีความเสมอภาค หรือเท่าเทียมกันพ้ืนฐานในเรื่องส าคัญๆที่เป็นไปได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์
ปุถุชนอันจะท าให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมโดย
เปรียบเทียบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 ๔. หลักภราดรภาพ (Frternity) เมื่อคนในสังคมมีโอกาสแลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของสังคมได้อย่างกว้างขวาง การมีส่วนร่วมดังกล่าวย่อมทาได้อย่างสันติและหาข้อยุติที่เหมาะสม
เป็นที่ยอมรับกัน 

 สรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญของประชาธิปไตยที่แท้จริง จะต้องมีสถาบันที่เป็นสื่อกลางในการ
เชื่อมโยงจิตใจของประชาชน ซึ่งประชาธิปไตยนั้นถึงแม้จะยึดเสียงข้างมาก แต่ก็ฟังเหตุผลฝ่ายตรงข้าม
ด้วย ต้องให้สิทธิเสรีภาพโดยเสมอภาคกัน ให้อิสระแก่ประชาชน ได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ให้
ประชาชนมีสิทธิในการเข้าร่วมบริหารประเทศโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งอาจจะกระท าโดยทางตรงหรือ

                                                           
๕ ๑ณรงค์ สินสวัสดิ์, สังคมกับการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๕๐), หน้า ๑๑๙-๑๒๒. 
๕ ๒ธเนศวร์ เจริญเมือง, การเดินทางของประชาธิปไตย, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (เชียงใหม ่: ส านักพิมพ์สถาบัน

ล้านนาประชาธิปไตย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๕-๑๖. 
๕ ๓วิสุทธิ์ โพธิแท่น, แนวคิดพ้ืนฐานของประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐), หน้า ๔๙-๘๐. 



๔๕ 

ทางอ้อมก็ได้ เพราะถือว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ฉะนั้นควรให้ประชาชนมีเสรีภาพอย่าง
เต็มที ่
 
ตารางท่ี ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญลักษณะส าคัญของประชาธิปไตย 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช, (๒๕๔๙, หน้า 
๗๖). 

ลักษณะการปกครอง ดังนี้ จากหลักแห่งเหตุผล จากหลักแห่ง
การยินยอม จากหลักแห่งความเสมอภาคกัน จากหลัก
ศีลธรรมที่เชื่อว่ามนุษย์มีศีลธรรมประจ าใจ จากแหล่งแห่งการ
พัฒนาตนเอง จากหลักแห่งการปกครองตนเอง จากหลักแห่ง
เสรีภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างทั่วถึง  

วิสุทธิ์  โพธิแท่น, (๒๕๕๔, หน้า 
๔๕-๔๖). 

ความมีเหตุผล หรือการกระท าที่มีเหตุผล การเคารพซึ่งกัน
และกัน ทั้งมีการเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน  

ณรงค์ สินสวัสดิ์ , (๒๕๕๐ , หน้า 
๑๑๙-๑๒๒). 

จะต้องเป็นผู้มีความเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถที่จะตัดสินใจ
ว่าอะไรควรอะไร ไม่ควร เป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดของผู้อ่ืน
และกล้าแสดงความคิดเห็น รู้จักขอบเขตของตนเอง 

ธเนศวร์ เจริญเมือง, (๒๕๕๔, หน้า 
๑๕-๑๖). 

หลักการสื่อเสรี เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารและการแสดง
ความคิดเห็น สังคมที่ทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายฉบับ
เดียวกัน 

วิสุทธิ์  โพธิแท่น, (๒๕๕๐ , หน้า 
๔๙-๘๐). 

ประชาธิปไตยมีหลักการที่ส าคัญคือ ๑. หลักอ านาจอธิปไตย
ของปวงชน ๒. หลักเสรีภาพ ๓. หลักเสมอภาค ๔. หลัก
ภราดรภาพ 

 
๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ
วัฒนธรรมการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย ได้แก่ แนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 
 ๒.๕.๑ แนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Political Culture) คือรูปแบบ
ของวัฒนธรรมทางการเมืองที่ประชาชนในสังคมมีวัฒนธรรมการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย มีแนวโน้มที่
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน และพร้อมต่อสู้เพ่ือรักษาปกป้องสิทธิของตนเอง และเพ่ือผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม มีศรัทธาในมนุษย์ชาติ และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ใช้หลักเหตุผลในการ
เจรจาต่อรอง ซึ่งมีส่วนอย่างส าคัญต่อการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นได้ 
 หลักประชาธิปไตยโดยทั่วไปนั้น ประกอบด้วยประชาธิปไตย ๓ มิติ ได้แก่ ประชาธิปไตย
ในฐานะรูปแบบ (Democracy as a Form) ประชาธิปไตยในฐานะอุดมการณ์ (Democracy as an 
Ideology) และประชาธิปไตยในฐานะวิถีชีวิต (Democracy as a Way of Life) โดยให้ความส าคัญ



๔๖ 

เท่าเทียมกันกล่าวคือ ประชาธิปไตยในฐานะรูปแบบจะประกอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับทั้งหลายจะต้องยึดหลักการของประชาธิปไตย ส่วนประชาธิปไตยในฐานะ
อุดมการณ์และวิถีชีวิตนั้นจะต้องสร้างวัฒนธรรมการเมืองของประชาชนให้สอดคล้องกับหลักการของ
ประชาธิปไตยด้วย กล่าวคือประชาชนจะต้องมีความเชื่อ อุดมการณ์ ค่านิยม ทัศนคติที่มีต่อการเมือง
ประชาธิปไตยว่าเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุด เพราะเป็นการปกครองที่ให้ความส าคัญกับสิทธิและ
เสรีภาพอิสรภาพ ความเสมอภาคของบุคคลที่เป็นพลเมืองทุกคน โดยทั้งนี้ กระบวนการกล่อมเกลา
ทางการเมือง (Political Socialization Process) เพ่ือน าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยทั้ง ๓ มิตินั้น
สถาบันหลักที่เป็นตัวก าหนดประกอบด้วยสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันสื่อมวลชน
สถาบันศาสนา สถาบันราชการ กลุ่มผลประโยชน์ รัฐสภา และสถาบันพรรคการเมือง๕ ๔ 
 ทั้งนี้วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน ต้องเป็นวัฒนธรรมที่มี “ความตื่นตัวทาง
การเมือง” คือ มีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย เชื่อในความเสมอภาค เคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง มีความยุติธรรมไม่ขายสิทธิขายเสียงมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว๕ ๕ 
 นอกจากนี้ ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของไทยหรือการมีจิตใจแบบประชาธิปไตยนั้นเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อความส าเร็จของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยเพราะหากคนในสังคมไทยไม่มีจิตใจแบบประชาธิปไตยหรือ ไม่มีวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยแล้วก็ยากที่จะปฏิรูปการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยได้  ลักษณะ
จิตใจที่เป็นประชาธิปไตย หรือการมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยพอจะแยกออกได้๕ ๖ ดังนี้ 
 ๑. จิตส านึกและศรัทธาในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะศรัทธาจะน าไปสู่
ความเชื่อมั่นว่าแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามระบบประชาธิปไตยก็จะเป็นระบบการเมืองที่ต้องจรรโลงไว้  
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นระบบที่ท างานได้ผลและก่อความเสียหายน้อยที่สุด เพราะเป็นระบบที่มีการประชุม
ต่อรองหาข้อยุติ และเคารพในหลักการแห่งสิทธิเสรีภาพ ด้วยเหตุนี้จิตส านึกและศรัทธาในระบบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะในหมู่ผู้น าเป็นตัวแปรส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของระบบ 
 ๒. จิตส านึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ถือเป็นหัวใจส าคัญของลักษณะจิตใจประชาธิปไตย ทั้งนี้
เพราะสิทธิเสรีภาพคือฐานส าคัญของระบบเสรีประชาธิปไตย เป็นสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษยชาติที่
เป็นเสรีชน เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการชุมนุมในการเลือกที่อยู่อาศัย ในการเลือกอาชีพ 
ฯลฯ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 
 ๓. จิตส านึกในการต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ผู้ที่มีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตยจะต้องพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองอันชอบธรรม เช่น ถ้าถูกกีดกันไม่ให้ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง จะต้องโวยวายต่อสู้เพ่ือได้คืนมาซึ่งสิทธิดังกล่าว หรือถ้าถูกปิดกั้นไม่ให้แสดงความ
คิดเห็นก็จะต้องต่อสู้เพ่ือการคืนมาซึ่งสิทธิขั้นมูลฐานอันส าคัญ วิญญาณแห่งการต่อสู้เพ่ือสิทธิอันชอบ

                                                           
๕ ๔ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ, รัฐสภาและพรรคการเมืองไทยในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองไปสู่ความ

เป็นประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกกล้า, ๒๕๕๐), หน้า ๖๕. 
๕ ๕ลิขิต ธีรเวคิน, “ความส าเร็จของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ,” หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน, (๒๓ กันยายน ๒๕๔๗), หน้า ๗. 
๕ ๖ลิขิต ธีรเวคิน, วัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลา เรียนรู้ทางการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๕, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), หน้า ๓๒. 



๔๗ 

ธรรมของตนเป็นหัวใจส าคัญของระบบประชาธิปไตย การใช้สิทธิของตนรวมทั้งการต่อสู้เพ่ือสิทธิของ
ตน ต้องไม่ละเมิดสิทธิของคนอ่ืน การเคารพสิทธิของผู้อ่ืนจึงเป็นของคู่กันกับการต่อสู้เพ่ือสิทธิของ
ตนเอง การเอาแต่ได้โดยไม่ค านึงถึงสิทธิอันชอบธรรมของผู้อ่ืน ไม่ใช่ลักษณะจิตใจแบบประชาธิปไตย
แต่เป็นเรื่องเห็นแก่ตัว ขาดจิตส านึกอันถูกต้อง 
 ๔. จิตส านึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่ และสิทธิเสียงส่วนน้อย (Majority Rule and Minority 
Rights) หลักการตัดสินข้อขัดแย้งและหาข้อยุติในระบบประชาธิปไตยคือ การลงคะแนนเสียงและใช้
เสียงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์การตัดสิน แต่การใช้เสียงส่วนใหญ่จะต้องไม่ขัดต่อสิทธิของเสียงส่วนน้อย 
หรือต้องมีการเคารพเสียงส่วนน้อย เช่น เสียงส่วนใหญ่จะลงมติออกกฎหมายมาท าร้ายหรือจ ากัดสิทธิ
ขั้นมูลฐานของเสียงส่วนน้อยไม่ได้ 

๕. จิตส านึกในความเสมอภาพ ประชาธิปไตยหมายถึงอ านาจของประชาชนประชาชนเป็น
ใหญ ่ประชาชนหมายถึงประชาชนทุกคน ไม่ใช่ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เรื่อง ความเสมอภาคในทาง
การเมืองคือ หนึ่งคนหนึ่งเสียง และความเสมอภาคในทางกฎหมายคือการใช้กฎหมายฉบับเดียวกันกับ
ทุก ๆ คนในสังคม เป็นจิตส านึกที่ส าคัญยิ่ง เพราะถ้าจิตส านึกเรื่องความเสมอภาคขาดหายไป ฐาน
ส าคัญของระบบประชาธิปไตยคือความก็จะหายไป ระบบประชาธิปไตย ย่อมไม่สามารถยืนหยัดได้ 
ความเสมอภาคทางการเมืองและทางกฎหมายจะต้องมีขึ้น มิฉะนั้นจะกลายเป็นสังคมชนชั้นมีอภิสิทธิ์
ทางกฎหมายและการเมือง ท าให้ระบบประชาธิปไตยคลายความเข้มข้นลง 

๖. จิตส านึกในความยุติธรรม ความยุติธรรม การเคารพกติกา ความมีใจนักเลง(ไม่ใช่
นักเลงหัวไม้หรืออันธพาล) จิตใจนักกีฬา เป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินการของระบบประชาธิปไตย 
ทั้งนี้เพราะความขัดแย้งต่าง ๆ จะหายุติไม่ได้ถ้าไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของความยุติธรรมการมองประเด็น
โดยใจอคติ ล าเอียง ฉกฉวยผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง ไม่เคารพกติกา ขาดความมีใจนักเลง หรือจิตใจ
นักกีฬา ก็ย่อมยากที่จะหาข้อยุติในข้อขัดแย้งต่าง ๆ ปัญหาก็จะไม่สามารถแก้ไขได ้

๗. จิตส านึกในการค านึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ จิตใจที่เป็นประชาธิปไตยจะต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ของสังคมและประเทศชาติ ไม่มุ่งมั่นเฉพาะผลประโยชน์ส่วนตัว
โดยก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ เช่น ไม่
สร้างความมั่นคั่งด้วยการท าลายสภาพแวดล้อม ไม่หาความร่ ารวยด้วยการตัดไม้ท าลายป่า ไม่ผลิตยา
ปลอมเพ่ือหารายได้ ไม่ผลิตและขยายยาเสพติด ฯลฯ 

๘. จิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบและมีวินัย ประชาธิปไตยต้องมีการ
สร้างจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบและมีวินัย ความรับผิดชอบการเคารพ
กฎระเบียบและมีวินัยเป็นตัวคานการใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขต สิทธิเสรีภาพที่ขาดความรับผิดชอบ
ไม่เคารพกฎระเบียบและขาดวินัย จะน าไปสู่การขาดกฎเกณฑ์และการล่มสลายของระเบียบทาง
การเมืองที่เรียกกันว่า อนาธิปไตย (Anarchy) 

๙. จิตส านึกในความอดทนกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง เมื่อผู้ใดใช้สิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือมีพฤติกรรมอันใด แม้เราจะไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยก็ต้องอดทน
อดกลั้น ถ้าการใช้สิทธิเสรีภาพของเขาอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย เขาอาจจะพูดแปลก ๆ ไม่เข้าหู 
มีทีท่าการแสดงออกแปลก ๆ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ดูไม่ได้ แต่ก็เป็นสิทธิเสรีภาพอันชอบธรรม เราไม่มี
สิทธิไปก้าวก่ายเขา ตราบเท่าที่เขาไม่ท าผิดกฎหมาย หรือท าให้เราเดือดร้อน 



๔๘ 

๑๐. จิตส านึกในหลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรมคือหลักการอันถูกต้อง
ทางกฎหมาย ทั้งในแง่หลักการกระบวนการตรากฎหมาย และการบังคับกฎหมายเป็นฐานในการ
ปกครองไม่ใช่อ านาจตามอ าเภอใจของคนที่อยู่ในอ านาจของผู้น าเป็นหลักที่เรียกว่าการปกครองโดย
คน (The Rule of Men) เป็นหลักนิติธรรมอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าจะผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม 

จิตส านึกทั้ง ๑๐ ข้อ คือลักษณะจิตใจประชาธิปไตย เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนา
วิญญาณประชาธิปไตยและการพัฒนาระบบประชาธิปไตย หรือระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นจะเป็นรากฐานส าคัญ
ที่สุดที่จะเป็นแบบแผนน าไปสู่พฤติกรรมในทางการเมือง  โดยจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัว 
สถาบันการศึกษา องค์กรทางสังคมต่าง ๆที่มีส่วนอย่างส าคัญต่อการกล่อมเกลาเรียนรู้(Socialization) 
ให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยดังกล่าวข้างต้น เรียกว่าเป็นกระบวนการกล่อมเกลา
เรียนรู้ทางการเมือง (Political Socialization) ซึ่งจะมีขั้นตอนและกระบวนการทั้งในแง่การสร้าง
ค่านิยมในลักษณะหลักการ และรวมตลอดทั้งการปฏิบัติที่อยู่ในสังคม 
 นอกจากนี้ยั งมีนักวิชาการได้ สรุปถึงลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยไว้ ๘ ประการคือ๕ ๗ 
 ๑. จะต้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนใน
สังคมนั้น ๆ ต้องการให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากกว่าระบอบอ่ืน และเห็นด้วยใน
หลักการของระบอบประชาธิปไตยว่าเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 
 ๒. จะต้องยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล หลักความเสมอ
ภาคของบุคคล หลักแห่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดนต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล
อ่ืนในการพูดแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก แม้ตนจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นเหล่านั้นก็ตาม 
ผู้มีจิตใจประชาธิปไตยจะต้องยอมรับหรือมีความอดกลั้นต่อการปฏิบัติที่แตกต่างไปของผู้อ่ืนหาก
พฤติกรรมเหล่านั้นไม่ชัดต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของตน 

๓. เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ หลักการตัดสินด้วยเสียงข้าง
มาก โดยมีข้อผูกพันที่จะต้องได้รับการปฏิบัติตามจากทุก ๆ ฝ่าย ทั้งนี ้จะต้องให้ความคุ้มครองในสิทธิ
เสรีภาพของเสียงส่วนน้อยด้วย เพ่ือเป็นหลักประกันว่าการแก้ไขปัญหานั้น  ๆ กระท าไปเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยวางอยู่บนพื้นฐานของหลักแห่งเสรีภาพและความเสมอภาค นอกจากนั้นยัง
ต้องปฏิบัติต่อกันอย่างยุติธรรม เคารพในกฎหมายและสิทธิของบุคคล 

๔. มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง โดยติดตามข่าวคราวกิจกรรม ต่าง 
ๆ ของรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจหรือก าหนดนโยบาย
ของรัฐบาล รวมทั้งการใช้สิทธิการเลือกตั้ง 

๕. ต้องเป็นผู้มีความส านึกในหน้าที่พลเมืองของตน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล่าวคือ
ต้องเชื่อมั่นว่าตนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจหรือก าหนดนโยบายของรัฐบาลการใช้สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง เนื่องจากการปฏิบัติเช่นว่านี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 

                                                           

 ๕ ๗ทินพันธ์ นาคะตะ, วิถีชีวิตไทยวัฒนธรรมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่, (กรุงเทพมหานคร : สหาย
บล็อกและการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖-๑๘. 



๔๙ 

๖. มองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจในเพ่ือนมนุษย์ มีความเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่ และ
สถาบันของทางราชการ เนื่องจากการเมืองเป็นเรื่องของความร่วมมือ ร่วมใจ และไว้วางใจกัน
ประชาชนจะต้องเชื่อมั่นและศรัทธาว่าระบอบประชาธิปไตยจะช่วยแก้ปัญหาและภาวะวิกฤตต่าง ๆได้ 
และมนุษย์สามารถปกครองตนเองได้ 

๗. การวิพากษ์วิจารณ์ต้องมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์  โดยเฉพาะต่อการใช้
อ านาจหน้าที่และการปฏิบัติงานของทางราชการ กล่าวคือ ประชาชนจะต้องคอยตรวจสอบการใช้
อ านาจของข้าราชการและผู้มีอ านาจทางการเมืองอยู่เสมอ โดยการตรวจสอบคัดค้านและเหนี่ยวรั้ง
มิฉะนั้นอาจน าความหายนะมาสู่สังคมได้ 

๘. จะต้องเป็นผู้ไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ เพราะหากคนส่วนใหญ่ในสังคมมีจิตใจเป็นเผด็จ
การก็ยากท่ีระบอบประชาธิปไตยในประเทศนั้นจะประสบความส าเร็จได้ เพราะผู้มีจิตใจเป็นเผด็จการ
จะมอบความรับผิดชอบทุกอย่างไว้ที่ผู้น า ชอบการใช้อ านาจเด็ดขาด อ่อนน้อมยอมจ านนต่อผู้มี
อ านาจ นิยมระบบเจ้าขุนมูลนาย ไม่ยอมรับความเสมอภาคของบุคคล ไม่ยอมรับความแตกต่างของ
ผู้อื่นในการใช้สิทธิเสรีภาพของเรา และมักยึดม่ันในค่านิยมแบบเดิม 
 ยังมีนักวิชาการอธิบายถึงบุคลิกภาพที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเกิดจากทัศนคติความเชื่อและ
ค่านิยมทางการเมืองที่สนับสนุนระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยไว้ดังนี้๕ ๘ 

๑. มีความคิดเห็นเป็นของตนเองโดยใช้เหตุผลไม่เชื่อคนง่าย 
๒. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ง่าย 
๓. มีความรับผิดชอบผูกพันในสิ่งที่ตนได้กระท าลงไป 
๔. ไม่มีอคติจากผู้ที่มีความแตกต่างไปจากตนเองในเรื่องเชื่อชาติ ศาสนา ฯลฯ 
๕. ไม่กล่าวหาผู้อ่ืนโดยไม่มีเหตุผล 
๖. มองโลกในแง่ดี มีศรัทธาและความหวังต่อชีวิต 
๗. ไม่ยอมก้มหัวให้อ านาจบาตรใหญ่ 

 สรุปได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์แท้จริงเกิดขึ้นได้ทันทีแต่
ต้องมีการพัฒนาและศึกษาอบรมหรือบ่มเพาะประชาชนในระบอบ ประชาธิปไตยจนวัฒนธรรมทาง
การเมืองสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนของประเทศนั้น ๆ ประชาชน ต้องมีจิตใจปรารถนาในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีจิตส านึกหรือวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
  

                                                           
๕ ๘ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ประชาธิปไตยกับอนาคตการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งอรุณ, ๒๕๕๙), 

หน้า ๑๒๙-๑๔๐. 



๕๐ 

ตารางที่  ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ , (๒๕๕๐ , หน้า 
๖๕). 

หลั กป ร ะช า ธิ ป ไ ตย โ ดยทั่ ว ไ ปนั้ น  ป ร ะกอบด้ ว ย 
ประชาธิปไตยในฐานะรูปแบบ ประชาธิปไตยในฐานะ
อุดมการณ์ และประชาธิปไตยในฐานะวิถีชีวิต  โดยให้
ความส าคัญเท่าเทียมกัน 

ลิขิต ธีรเวคิน, (๒๕๔๗, หน้า ๗). วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนต้องเป็นวัฒนธรรมที่
มีความตื่นตัวทางการเมืองเชื่อในความเสมอภาค เคารพ
สิทธิของผู้อ่ืน พร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเอง มีความ
ยุติธรรมไม่ขายสิทธิขายเสียงมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว 

ลิขิต ธีรเวคิน, (๒๕๕๙, หน้า ๓๒). การมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยพอจะแยกออกได้ ดังนี้ ๑. 
จิ ต ส า นึ ก แล ะศรั ท ธ า ใน ระบบกา รปกครอ งแบบ
ประชาธิปไตย ๒. จิตส านึกในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ๓. 
จิตส านึกในการต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองและการเคารพ
สิทธิของผู้อ่ืน ๔. จิตส านึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่ และสิทธิ
เ สี ย ง ส่ ว นน้ อ ย  ๕ .  จิ ต ส า นึ ก ใ นคว า ม เ ส ม อภ า พ 
ประชาธิปไตย ๖. จิตส านึกในความยุติธรรม ความยุติธรรม 
๗. จิตส านึกในการค านึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่  
๘. จิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบ ๙. จิตส านึกในความ
อดทนกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง ๑๐. 
จิตส านึกในหลักนิติธรรม จิตส านึกทั้ง ๑๐ ข้อ คือลักษณะ
จิตใจประชาธิปไตย เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนา
วิญญาณประชาธิปไตยและการพัฒนาระบบประชาธิปไตย 

ทินพันธ์ นาคะตะ, (๒๕๔๖, หน้า ๑๖-
๑๘). 

ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไว้  
๘ ประการคือ ๑. การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ๒. การยึดมั่นและเชื่อถือใน
หลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล ๓. การเคารพกติกา
ของการปกครองแบบประชาธิปไตย ๔. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ๕. การมีส านึกใน
หน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ๖. การ
มองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ ๗. การรู้จัก
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ 
๘. การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ 

 
  



๕๑ 

ตารางที่  ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช, (๒๕๕๙, หน้า 
๑๒๙-๑๔๐) 

ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยไว้ดังนี้  ๑. มีความ
คิดเห็นเป็นของตนเองโดยใช้เหตุผลไม่เชื่อคนง่าย  ๒. 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ง่าย ๓. มี
ความรับผิดชอบผูกพันในสิ่งที่ตนได้กระท าลงไป ๔. ไม่มี
อคติจากผู้ที่มีความแตกต่างไปจากตนเองในเรื่องเชื่อชาติ  
ศาสนา ฯลฯ ๕. ไม่กล่าวหาผู้อ่ืนโดยไม่มีเหตุผล ๖. มอง
โลกในแง่ดี มีศรัทธาและความหวังต่อชีวิต ๗. ไม่ยอมก้ม
หัวให้อ านาจบาตรใหญ่ 

 ๒.๕.๒ ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ต้องล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดเพราะ
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยที่เป็นอยู่มีลักษณะไม่สอดคล้องกับการระบอบประชาธิปไตย 
เนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย เป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยของตะวันตก 

วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมีลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้๕ ๙ 
๑. อ านาจนิยม คนไทยส่วนใหญ่ชอบการใช้อ านาจเด็ดขาด เคารพเชื่อฟังและอ่อนน้อมต่อ

ผู้มีอ านาจ รวมทั้งมอบอ านาจและความรับผิดชอบในทุกอย่างไว้ที่ผู้น าซึ่งจะเห็นได้จากการปกครองใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงระดับชาติและนิยมการใช้อ านาจบังคับให้มีการปฏิบัติตามมากกว่า
การใช้เหตุผล หลักการและการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนิยมการรวบอ านาจไว้ที่ผู้น า  
การท างานจึงมีลักษณะสั่งการจากเบื้องบนลงมามากกว่าการเริ่มจากเบื้องล่าง 

๒. นิยมระบบเจ้านายกับลูกน้อง สังคมไทยคนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มพวกพ้อง ผู้น าหรือ
เจ้านายที่สามารถให้ความคุ้มครองและให้ผลประโยชน์แก่ลูกน้องได้ ส่วนลูกน้องจะต้องตอบแทนด้วย
การสนับสนุนและให้บริการแก่เจ้านาย ในความสัมพันธ์ทางการเมืองคนไทยจึงนิยมนับถือผู้มีอ านาจ
เพ่ืออาศัยบารมีปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวและยึดถือระบบพวกพ้อง 

๓. ยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการ เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นการส่วนตัวแก่กลุ่ม
บุคคลเพ่ือนพ้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การรวมกลุ่มในทางการเมืองหรือสังคมจึงต้องอาศัย
บุคลิกภาพของผู้น า เป็นหลักและคนไทยยังสนใจสิ่งที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่ายึดมั่นใน
อุดมการณ์ โดยการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสภาพความเป็นจริงได้ไม่ยากโดยเฉพาะเรื่องที่ตน
ท าแล้วได้ผลประโยชน์แก่ตนอย่างชัดเจน เช่น การเลือกตั้ง บุคคลจะค านึงถึงคุณสมบัติส่วนตัวของ
ผู้สมัครมากกว่านโยบายหรืออุดมการณ์ของพรรคการเมือง 

๔. มีการจัดล าดับฐานะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระบบเจ้าขุนมูลนายท าให้คนไทย 
มีการแบ่งชั้นวรรณะ ส่งผลท าให้คนไทยมีสิทธิไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพราะยึดถือค่านิยมที่ทุกคน ต้อง

                                                           
๕ ๙ทินพันธ ์นาคะตะ, วิถีชีวิตไทยวัฒนธรรมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่, หน้า ๑๖๒-๑๗๒. 



๕๒ 

รู้จักที่ต่ าที่สูง ไม่ควรตีตนเสมอผู้ใหญ่ ยึดถือสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เช่น คุณสมบัติที่มีอยู่ตามชาติวุฒิ 
วัยวุฒิและคุณวุฒิมากกว่าความส าเร็จของบุคคล ดังนั้น การด ารงต าแหน่งทางการเมือง จึงถือระบบ
อาวุโสมากกว่าผลงานและความสามารถ 

๕. ความเป็นอิสระนิยม คนไทยรักความเป็นอิสระ ชอบท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ชอบ
การถูกบังคับหรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อ่ืน คนไทยส่วนมากขาดระเบียบวินัยหรือกฎเกณฑ์ 
ในการด าเนินชีวิต ไม่ชอบอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือกฎหมายของสังคมไม่ชอบการรวมกลุ่ม ดังนั้นการ
รวมกลุ่มจะเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวตามความจ าเป็นหรือเป็นการรวมกลุ่มแบบเฉพาะกิจเท่านั้น  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 

๖. การยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม การยึดมั่นในความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และประเพณี
แบบดั้งเดิม เช่น การปรึกษาหมอดูเพ่ือหาฤกษ์ในการด ารงต าแหน่ง การสมัครรับเลือกตั้งรวมทั้ง การ
ถือว่าการเมืองเป็นเรื่องของหลวงประชาชนไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องและมีความคิดอ่านค่อนข้างแคบ 
ผูกพันต่อกลุ่มเดิมๆของตน เช่น ท้องถิ่น สถาบัน พรรคการเมืองหรือพวกพ้องของตนมากกว่าสังคม
ส่วนรวม 

๗. ความเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้นหรือสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง คนไทยจะพอใจใน
สถานภาพที่เป็นอยู่และยอมรับสภาพที่เสียเปรียบของตนเอง ไม่ชอบจริงจังกับชีวิตและงานขาดการ
มุ่งม่ันในเรื่องความส าเร็จของงาน ชอบความรื่นเริงสนุกสนาน ซึ่งอาจมีแฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆ แม้แต่
ในกิจกรรมทางการเมือง การประท้วงหรือนัดหยุดงานก็จะมีการละเล่นต่างๆอยู่เสมอ ส่วนความคิด
เห็นเกี่ยวกับการเมืองคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นสิ่งสกปรกที่ไม่ก่อให้เกิดผลดีกับตนเอง 

๘. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มองโลกในแง่ร้ายและขาดความไว้วางใจผู้อ่ืน คนไทย
จ านวนมาก ขาดความเชื่อมั่นในตนเองในการแก้ไขปัญหา หากถูกเอาเปรียบจากกลุ่มบุคคลที่มี
อิทธิพลหรือผู้ใช้อ านาจทางกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม จึงต้องแสวงหาค าแนะน าจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์
และผู้มีอ านาจเพื่อให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

๙. การรักษาความสงบและการประนีประนอม คนไทยส่วนใหญ่รักสงบ ไม่นิยมความ
รุนแรงและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง มีความอดทนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ ถ่อมตัวเกรงใจผู้อื่น ท าให้
คนไทยไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์หรือคัดค้านผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า 

นอกจากนี้ วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยยังประกอบด้วย๖ ๐ 
๑. ปกครองได้ปลูกฝังกับประชาชนว่าการเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นสูงเท่านั้น  ประชาชน

คนธรรมดา ไม่มีสิทธิเข้าไปเกี่ยวข้อง และชี้ให้เห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาเหนือสามัญชน
ธรรมดา ฉะนั้น จึงมีความเหมาะสมและชอบธรรมในการเป็นผู้ปกครองส่วนผู้ที่ถูกปกครองวาสนาและ
บารมีไม่ถึงก็ต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจของผู้ปกครอง ถือเป็นบุญกรรมที่ประชาชนต้องยอมรับ 

๒. การไม่ให้ความส าคัญกับหลักการ กฎเกณฑ์ และกติกา ตลอดจนชอบที่จะเล่นพรรค
เล่นพวกและใช้เส้นสายเสมอ การเล่นพรรคเล่นพวกและการไม่ยึดถือกฎเกณฑ์และกติกามิได้เป็นสิ่ง
เดียวกันหากมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เช่น คนไทยมักจะพยายามแสวงหาความสะดวกสบายให้
                                                           

 ๖ ๐กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ, พรรคการเมืองไทย ผลผลิตวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทย ใน
วัฒนธรรมทางการเมืองจริยธรรมและการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกกล้า, ๒๕๕๐), หน้า ๑๙๑-
๑๙๓. 



๕๓ 

ตัวเองให้ได้มากที่สุด การฝ่าไฟแดงจึงไม่ใช่เรื่องเสียหาย(ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น) แต่หากถูกต ารวจจับ
และยึดใบขับขี่ไป แม้ว่าจะปรับเป็นเงินเพียงเล็กน้อย แต่คนไทยจะพยายามหาเส้นสายในการที่จะ
ช่วยเหลือให้น าใบขับขี่คืนมาให้ได้โดยไม่ช าระค่าปรับ อันน ามาซึ่งความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ซึ่งการให้
คุณค่ากับการเล่นพรรคเล่นพวกนั้น มีส่วนบั่นทอนการยึดหลักการ กฎเกณฑ ์และกติกาของคนไทยให้
ลดน้อยลงไป 
 ๓. การไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องของส่วนรวม คนไทยอาจไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวหรือถึงขั้น
ชอบเอาเปรียบคนอ่ืนหรือไม่มีเมตตา หากแต่เพียงคนไทยคิดว่าไม่ใช่เรื่องส าคัญที่จะท าเพ่ือส่วนรวม 
แต่มักใส่ใจเรื่องของตัวเองและพวกพ้องซึ่งจะต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
 ๔. การถือยศ ถือศักดิ์ศรี ง้อใครไม่เป็น แม้คนไทยชอบ พ่ึงพาอาศัยกัน แต่ถ้าหากขัดแย้ง
กันรุนแรงก็อาจจะโกรธถึงขั้นไม่เผาผีกันเลยทีเดียว กล่าวคือ แม้ตายก็ไม่หายโกรธกันและไม่มีใครขอ
คืนดีกันอย่างท่ีเรียกว่าไม่ง้อ 

๕. ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การที่ไม่ชอบที่จะคิดอะไรซึ่งซับซ้อนและมองการไกลใน
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และปลอดจากภัยร้ายแรงทางธรรมชาติ  
ความสะดวกสบายดังกล่าวท าให้คนไทยไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องพยายามคิดอะไรให้ลึกซึ้ง  ซับซ้อน 
หรือเป็นการมองการไกลไปข้างหน้ามากนัก 

๖. ความชอบท าตามใจตนเองโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ตามมา ดังค ากล่าวที่ว่า“ท า
อะไรตามใจคือไทยแท้” เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักอิสระ ไม่ชอบให้ใครมาบังคับจิตใจชอบที่จะ
อยู่ตามสบาย ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมาบังคับตายตัว 

นอกจากนี้ ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยยังประกอบไปด้วย๖ ๑ 
ประการแรก สังคมไทยมีลักษณะความสัมพันธ์แบบเครือญาติ  กลุ่มเครือญาติจึงมี

ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด มีความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ประการที่สอง โครงสร้างสังคมไทย มีลักษณะความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมภ์อันเป็น

ความสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล ระหว่างลูกพ่ี คือ ผู้อุปถัมภ์ และลูกน้อง คือผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ 
อันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยที่ฝ่ายลูกพ่ีเป็นฝ่ายที่มีสถานะภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
สูงกว่าจะใช้อ านาจและปัจจัยต่างๆ ให้ความคุ้มครองต่อลูกน้องซึ่งมีสถานภาพต่ า กว่าแล้วลูกน้องจะ
ถือเป็นบุญคุณ เป็นความกรุณาและต้องตอบแทนบุญคุณนั้น โดยการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ 

ประการที่สาม โครงสร้างสังคมไทยผูกพันกับความเชื่อตามคติพุทธศาสนา บุคลิกภาพ
อุปนิสัยของคนไทย เช่น เชื่อกฎแห่งกรรม จึงมองว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีหรือผู้ที่มีอ านาจเป็น
เพราะชาติก่อนท ากรรมดี ผลบุญจึงสะสมส่งผลให้มีวาสนาในชาตินี้ 

ประการที่สี่  ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองโดยทั่วไปของไทยจะถูกก าหนดด้วย
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อันเป็นมรดกตกทอดทางประวัติศาสตร์และมีผลต่อสภาพ
สังคมโดยทั่วไป ในปัจจุบันปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลหนักแน่นในการก าหนดลักษณะวัฒนธรรมทาง
การเมืองของไทยให้มีลักษณะแบบดั้งเดิม คือ แบบจารีตประเพณีที่มีมานานโดยอยู่บนพ้ืนฐานของ
                                                           

 ๖ ๑จุรี วิจิตรวาทการ และกนกกาญจน์ อนุแก่นทราย, ภาคประชาสังคมกับการบริหารกิจการ
บ้านเมืองในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ๒๕๔๕), หนา้ ๘-๑๒. 



๕๔ 

การยอมรับในอ านาจนิยม ระบบอาวุโส ระบบเจ้าขุนมูลนายความแตกต่างในสถานะทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง ฯลฯ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะปฏิเสธหลักการแห่งความเสมอภาค หลักสิทธิเสรีภาพ 
ความส านึกในหน้าที่พลเมือง ซึ่งเปน็เงื่อนไขที่ส าคัญของระบอบประชาธิปไตย 

ส าหรับ วัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทยจะมีลักษณะบางประการที่ไม่สอดคล้องกับ
ธรรมาภิบาล ได้แก่๖ ๒  

๑. การยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพ คนไทยส่วนใหญ่ยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพของตนเองคาดหวังให้
คนอ่ืนมีหน้าที่ต่อตน 

๒. การเคารพความเสมอภาค คนไทยมักจะเรียกร้องความเสมอภาค เมื่อตนต้องเสมอกับ
ผู้อ่ืน แต่ถ้าหากตนอยู่ในสถานะที่ดีกว่ามักจะมองว่าเป็นบุญวาสนาที่ท ามา ส่วนคนที่สถานะด้อยกว่า
มองว่าเป็นกรรมเก่า 

๓. ความเชื่อในหลักนิติธรรมหรือหลักกฎหมาย กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์เมื่อบังคับใช้กับผู้อ่ืน 
แต่ถ้าบังคับใช้กับตนมักจะพิจารณามองหาความสัมพันธ์พิเศษกับผู้บังคับใช้กฎหมายเพ่ือการผ่อนปรน
เป็นกรณีพิเศษ เช่น การคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เมื่อคนอ่ืนเป็นผู้กระท า แต่ตนเองอาจจะกระท าเมื่อ
ได้รับผลตอบแทนส่วนตัวที่คุ้มค่า เป็นต้น 

๔. การรับฟังเสียงผู้อ่ืน การรับฟังเสียงส่วนใหญ่มักใช้เมื่อต้องการเสียงสนับสนุนแต่มักจะ
มองข้ามเรื่องการเคารพเสียงส่วนน้อย 

๕. ระบบอุปถัมภ์ สังคมไทยอาจได้รับอิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ที่คนไทยมักจะถูกอบรม
สั่งสอนให้รู้จักคุ้นเคยกับค าว่า ผู้ใหญ่กับผู้น้อย โดยผู้น้อยต้องปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ด้วยความเคารพ เชื่อฟัง
และเกรงใจ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามก็อาจถูกต าหนิ ในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็อาจจะถูกคาดหวังจากผู้น้อย
ว่าต้องเป็นคนที่ประพฤติตัวเหมาะสม ใจกว้างและช่วยเหลือลูกน้องได้ ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ท า
ให้ค่านิยม กตัญญูกตเวที โดยคนหนึ่งท าสิ่งใดก็ตามให้กับคนหนึ่ง ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นั้นก็จะมีการ
ตอบแทน ระบบอุปถัมภ์จึงไม่เอ้ือต่อหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล โดยเฉพาะหลักความเท่า
เทียมและความเสมอภาค ระบบอุปถัมภ์จะมีลักษณะของการเป็นเจ้านายกับลูกน้อง ผู้ใหญ่กับซึ่ง
น าไปสู่การให้สิทธิพิเศษ ติดสินบนหลีกเลี่ยงกฎหมายท าให้เกิดการคอร์รัปชัน 

สรุปได้ว่า ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยต้องถูกปิดกั้นจาก
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิม ต่อมาเมื่อการศึกษาเริ่มมีการพัฒนาและเชื่อว่าการศึกษาสามารถ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองได้และประชาชนไทยต้องยอมรับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยอย่างปฏิเสธมิได้ วัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยจึงมีลักษณะผสมระหว่างการเมือง
แบบเผด็จการและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ส่งผลให้วัฒนธรรมทางการเมืองของ
ไทยมีลักษณะไม่เอ้ืออ านวยต่อระบอบประชาธิปไตยและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลท าให้วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยไมเ่ป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยสากล 
  

                                                           

 ๖ ๒บวรศักดิ์ อุวรรณโณและถวิลวดีบุรีกุล, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๘๐. 



๕๕ 

ตารางที่  ๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตย 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ทินพันธ์ นาคะตะ, (๒๕๔๖, 
หน้า ๑๖๒-๑๗๒). 

วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมีลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้  ๑. 
อ านาจนิยม คนไทยส่วนใหญ่ชอบการใช้อ านาจเด็ดขาด ๒. นิยม
ระบบเจ้านายกับลูกน้อง สังคมไทยคนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มพวก
พ้อง ผู้น าหรือเจ้านาย ๓. ยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการ ๔. มี
การจัดล าดับฐานะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๕. ความเป็น
อิสระนิยม คนไทยรักความเป็นอิสระชอบท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
๖. การยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม ๗. ความเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น
หรือสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง ๘. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
๙. การรักษาความสงบและการประนีประนอม 

กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ, 
(๒๕๕๐, หน้า ๑๙๑-๑๙๓). 

วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยยังประกอบด้วย๑. ปกครองได้
ปลูกฝังกับประชาชนว่าการเมืองเป็นเรื่องของชนชั้นสูงเท่านั้น ๒. 
การไม่ให้ความส าคัญกับหลักการ กฎเกณฑ์ และกติกา ๓. การ
ไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องของส่วนรวม ๔. การถือยศ ถือศักดิ์ศรี ง้อ
ใครไม่เป็น ๕. ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๖. ความชอบท า
ตามใจตนเองโดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ตามมา 

จุรี วิจิตรวาทการ และกนก
ก า ญ จ น์  อ นุ แ ก่ น ท ร า ย , 
(๒๕๔๕, หน้า ๘-๑๒). 

ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยยังประกอบไปด้วย 
ประการแรก สังคมไทยมีลักษณะความสัมพันธ์แบบเครือญาติ  
ประการ ที่สอง โครงสร้างสังคมไทย มีลักษณะความสัมพันธ์แบบ
ระบบอุปถัมภ์ ประการที่สาม  

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิล
ว ดี บุ รี กุ ล , ( ๒๕๔๘ ,  หน้ า 
๒๘๐). 

วัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทยจะมีลักษณะบางประการที่ไม่
สอดคล้องกับธรรมา ภิบาล ได้แก่ ๑. การยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพ ๒. 
การเคารพความเสมอภาค ๓. ความเชื่อในหลักนิติธรรมหรือหลัก
กฎหมาย ๔. การรับฟังเสียงผู้อื่น ๕. ระบบอุปถัมภ์ 

 
๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
 

 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนมีโอการปกครอง มีสิทธิ เสรีภาพมี
ความเสมอภาค และการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ ความหมายการปกครองท้องถิ่น ความส าคัญของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นลักษณะของการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๒.๖.๑ ความหมายการปกครองท้องถิ่น 
 ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ให้ความหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้  องค์กรปกครองส่วน



๕๖ 

ท้องถิ่น หมายถึง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา 
กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายจัดตั้ง นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอีก
หลายท่านได้ให้ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือกระจายอ านาจ
ไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจการปกครองร่วมกัน
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่นตามหลักการที่ว่าถ้าอ านาจการปกครองมาจาก
ประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาลของท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจากการกระจาย
อ านาจของรัฐบาลกลางโดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลมีอ านาจในการตัดสินใจและ
บริหารงานภายในเขตอ านาจของตน๖ ๓  

นอกจากนี้ องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่ก าหนดไว้ มีอ านาจการ
ปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชน๖ ๔ ทั้งนี้ การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางได้มอบอ านาจให้ หรือ
กระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองที่เกิดจากหลักการกระจายอ านาจ ในการปกครองร่วม
รับผิดชอบทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหารงานภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่และอาณาเขต
ของตนที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย๖ ๕ การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้
ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด าเนินกิจการบางอย่างโดยด าเนินกันเองเพ่ือ
บาบัดความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชน
เลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งมีความเป็นอิสระในการบริหารงานแต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วย
วิธีต่าง ๆ ตามความเหมาะสมจะปราศจากการควบคุมของรัฐหาได้ไม่เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็น
สิ่งที่รัฐท าให้เกิดข้ึน๖ ๖  
 นอกจากนี้การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นและให้มี
อ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และต้องมีองค์กรที่จ าเป็น
ในการปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุงหมายของการปกครอง
ท้องถิ่นนั้น ๆ๖ ๗ การปกครองในรูปลักษณะการกระจายอ านาจบางอย่าง ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้
ท้องถิ่นท ากันเองเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสปกครองและการบริหารท้องถิ่นด้วยตนเอง เพ่ือ
สนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นนั้นให้งานด าเนินไปอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลตรงกับความประสงค์ของประชาชน โดยเหตุที่ว่าประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมจะ

                                                           

 ๖ ๓Wit, D, A Comparative Survey of Local Government and Administration, 2th 
Edition, (Bangkok: Prachandra Printing Press, 2006), pp. 214-220.  

๖ ๔Holloway, William V, State and Local Government, (London: George Allen & Unwind, 
2004), p. 17.  

๖ ๕ ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, การบริหารการปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐. 

๖ ๖อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๗๖.  
๖ ๗William A. Robson, “Local Government." Encyclopaedia of Social Science, Vol.x. 

(New York: The Macmillan Co., 2013), p. 153. 



๕๗ 

ทราบความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน และย่อมมีความผูกพันต่อท้องถิ่นนั้นโดยมี
งบประมาณของตนเองและมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร”๖ ๘ 
 ทั้งนี้การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองส่วนหนึ่งของประเทศซึ่งมีอ านาจอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรอ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ไม่มากจนมีผลกระทบกระเทือนต่อ
อ านาจอธิปไตยของรัฐเพราะชุมชนท้องถิ่นมิใช่ชุมชนที่มีอธิปไตย องค์กรปกครองท้องถิ่นมีสิทธิตาม
กฎหมายและมีองค์กรที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นเอง”๖ ๙ 
การเป็นประชาธิปไตยท้องถิ่นนั้นต้องเน้นการที่ประชาชนปกครองโดยตนเองทางตรงให้มากขึ้น 
หมายความว่า ถ้าเป็นประชาธิปไตยระดับประเทศนั้นที่การเลือกผู้แทน แต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยที่
ท้องถิ่นเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรง คือ เน้นการที่ประชาชนปกครองตนเอง ๗ ๐ หรือการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจปกครองตนเอง การที่ได้รับการ
กระจายอ านาจจากรัฐบาลด าเนินการปกครองตนเองโดยจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใช้อ านาจแทนประชาชน 
เรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่น เป็นผู้บริหารท้องถิ่นตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบนโยบาย กฎหมาย และการก ากับ
ดูแลของรัฐ ๗ ๑ การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐมอบอ านาจหน้าที่บางอย่างในการจัดท าบริการ
สาธารณะซึ่งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินงานอยู่ในท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นหรือองค์กรนั้น
มิได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การในราชการบริหารส่วนกลางรับไปด าเนินการด้วยงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นหรือองค์กรนั้นเอง๗ ๒ 

 สรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การที่รัฐมอบอ านาจในการปกครองให้
ประชาชนในท้องถิ่นปกครองตนเอง จัดการบริหารกันเองในท้องถิ่น โดยให้อยู่ในขอบเขตกฎหมาย
ของรัฐส่วนความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นพอสรุปได้ว่า เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็น
ตัวแทนของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนแทนตนเอง 
  

                                                           
๖ ๘วิญญู อังคณารักษ์, แนวความคิดในการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น , พิมพ์ครั้งที่ ๗.

(กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๕๙), หน้า ๕๖. 
๖ ๙ประหยัด หงส์ทองค า, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๕๐), หน้า ๗๖. 
๗ ๐เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ประชาธิปไตยท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : มิติใหม่, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔. 
๗ ๑รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์, เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร : น่ ากัง, 

๒๕๔๖), หน้า ๒๘-๓๐. 
๗ ๒มานิตย์ จุมปา, ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 

๒๕๕๕), หน้า ๔๓. 



๕๘ 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายการปกครองท้องถิ่น 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Wit, Daniel, (2006, pp. 214-220).  
 

การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือกระจาย
อ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจการปกครองร่วมกัน
ทั้งหมด 

Holloway, William V, (2004, p. 17). องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่
ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการ
คลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการ
เลือกตั้งจากประชาชน 

ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, (๒๕๔๘, หน้า ๒๐). 
 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาล
กลางได้มอบอ านาจให้ หรือกระจายอ านาจไปให้หน่วย
การปกครองที่เกิดจากหลักการกระจายอ านาจ ในการ
ปกครองร่วมรับผิดชอบทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนใน
การบริหารงานภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ 

อุทัย หิรัญโต, (๒๕๕๓, หน้า ๗๖).  
 

การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่น
ใดท้องถิ่นหนึ่ งจัดการปกครองและด าเนินกิจการ
บางอย่างโดยด าเนินกันเองเพ่ือบาบัดความต้องการของ
ตน 

William A. Robson, (2013, p. 153). 
 

หน่วยการปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นและให้มีอ านาจ
ปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย 
(Legal Rights)  และต้องมีองค์ กรที่ จ า เป็น ในการ
ปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ให้สมความมุงหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ 

วิญญู อังคณารักษ์, (๒๕๕๙, หน้า ๕๖). 
 

การปกครองในรูปลักษณะการกระจายอ านาจบางอย่าง 
ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท ากันเองเพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีโอกาสปกครองและการบริหารท้องถิ่นด้วย
ตนเอง 

ประหยัด หงส์ทองค า , (๒๕๕๐ , หน้า 
๗๖). 
 

การปกครองส่วนหนึ่งของประเทศซึ่งมีอ านาจอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรอ านาจอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่มากจนมีผลกระทบกระเทือนต่ออ านาจอธิปไตย
ของรัฐเพราะชุมชนท้องถิ่นมิใช่ชุมชนที่มีอธิปไตย 

 
  



๕๙ 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายการปกครองท้องถิ่น (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์, (๒๕๔๕, หน้า 
๑๔). 
 

ถ้าเป็นประชาธิปไตยระดับประเทศนั้นที่การเลือกผู้แทน แต่
ถ้าเป็นประชาธิปไตยที่ท้องถิ่นเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรง คือ เน้นการที่ประชาชนปกครองตนเอง 

รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์, (๒๕๔๖, หน้า 
๒๘-๓๐). 

ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจปกครองตนเอง การที่ได้รับ
การกระจายอ านาจจากรัฐบาลด าเนินการปกครองตนเอง
โดยจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใช้อ านาจแทนประชาชน เรียกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มานิตย์ จุมปา, (๒๕๕๕, หน้า ๔๓). รัฐมอบอ านาจหน้าที่บางอย่างในการจัดท าบริการสาธารณะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินงานอยู่ใน
ท้องถิ่น 

 
 ๒.๖.๒ ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักการของการปกครองส่วนท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองที่
เกิดขึ้นจากหลักการกระจายอ านาจการปกครองตามพ้ืนที่  โดยท้องถิ่นจะจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขึ้นมา ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือจัดท าบริการสาธารณะบางอย่าง
ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดย การด าเนินการ
ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส่วนกลาง 

การปกครองท้องถิ่นท าให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยอันเนื่องมาจาก๗ ๓  
๑. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถาบันให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แก่ประชาชน กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาพจ าลองของระบบการเมืองของชาติ  มี
กิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้ง เป็นการชักน าให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง เป็นการฝึกหัดการตัดสินใจทางการเมือง  

๒. การสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง จะต้องเริ่มจากการสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
ก่อนเพราะการพัฒนาทางการเมืองในวงกว้างจะน าไปสู่ความเข้าใจการเมืองในระดับชาติโดยง่าย  

๓. การปกครองท้องถิ่น จะท าให้ประชาชนเกิดความรอบรู้แจ้งทางการเมืองกล่าวคือ
ประชาชน จะรู้ถึงวิธีการเลือกตั้ง การตัดสินใจ การบริหาร การเมืองท้องถิ่น การต่อสู้แข่งขันกันตาม
วิถีทางการเมือง ท าให้เกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองในที่สุด  

๔. การปกครองท้องถิ่น ท าให้เกิดการเข้าสู่วิถีการเมืองของประชาชนด้วยเหตุที่การเมือง
ท้องถิ่นมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและใกล้ตัว และเกี่ยวพันต่อการเมืองระดับชาติ หากมี
กิจกรรมทางการเมืองอยู่เสมอก็จะท าให้เกิดความคึกคักและมีชีวิตชีวาต่อการปกครองท้องถิ่น
ประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเก่ียวพันและเข้าสู่ระบบการเมืองตลอดเวลา  

                                                           
๗ ๓เมตต์เมตต์ การุณ์จิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์, 

๒๕๔๗), หน้า ๙-๑๐. 



๖๐ 

๕. การเมืองท้องถิ่นเป็นเวทีสร้างนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่นผ่านการ
เรียนรู้ทางการเมืองในท้องถิ่น ท าให้คุณภาพของนักการเมืองระดับชาติสูงขึ้น ด้วยเหตุที่ได้รับความ
นิยมศรัทธาจากประชาชนจึงท าให้ได้รับเลือกตั้งในที่สุด  

การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ยิ่งรัฐกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้นเท่าใด การปกครองส่วนท้องถิ่นยิ่งมี
ความส าคัญมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ให้อ านาจแก่ท้องถิ่น
มากขึ้น โดยความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มีดังนี้ ๗ ๔ 

๑. เน้นการให้ความเป็นอิสระ แต่ต้องไม่เกิดความแตกแยกในชาติ  
๒. เน้นสิทธิในการที่จะได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓. การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน  
๔.ความเป็นอิสระของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ มากขึ้น  
๕. มีองค์ประกอบขององค์กร คือ ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารท้องถิ่น  
๖. การให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากรท้องถิ่น  
๗. การให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการเสนอให้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  
๘. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่น หัวใจของการปกครองนั้นมีความส าคัญพอที่จะ

อธิบายได้ให้เข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้  
๑. การปกครองท้องถิ่นท าให้ชีวิตของคนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่อย่างที่ตนเองต้องการ

เนื่องจากการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นการปกครองที่ประชาชนในท้องถิ่น บริหารจัดการเองตาม
ความต้องการของคนในท้องถิ่นนั้น  

๒. การปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ผู้คนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี  เป็นผลจากการที่
ท้องถิ่นบริหารกิจการบริการสาธารณะเอง เนื่องจากมีเหตุผลดังนี้  

๒.๑. สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันเหตุการณ์ การตัดสินใจท าได้ทันทีเกิดความ
รวดเร็วในการแก้ไขปัญหา  

๒.๒ สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ถูกต้องตรงจุด  
๒.๓ บริหารสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
๓. การปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ผู้คนในท้องถิ่นมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเมื่อความต้องการของ

คนในท้องถิ่นได้รับการตอบสนอง ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีข้ึนตามล าดับ 
 สรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นมีกิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้ง เป็นการชักน าให้คนในท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
  

                                                           

 ๗ ๔อมร รักษาสัตย์, ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน , (กรุงเทพมหานคร : การันต์, 
๒๕๔๓), หน้า ๓๑. 



๖๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เมตต์เมตต์ การุณ์จิต, (๒๕๔๗, 
หน้า ๙-๑๐). 

การปกครองท้องถิ่นท าให้ เกิดการพัฒนาประชาธิปไตย
เนื่องมาจาก ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถาบันให้
การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน ๒. 
การสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง ๓. จะท าให้ประชาชนเกิดความ
รอบรู้แจ้งทางการเมือง ๔. ท าให้เกิดการเข้าสู่วิถีการเมือง ๕. 
การเมืองท้องถิ่นเป็นเวทีสร้างนักการเมืองระดับชาติ 

อมร รักษาสัตย์, (๒๕๔๓, หน้า 
๓๑). 

การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มีดังนี้ 
๑. เน้นการให้ความเป็นอิสระ ๒. เน้นสิทธิในการที่จะได้รับการ
จัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. การก ากับดูแลของ
ประชาชน ๔.ความเป็นอิสระของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ มากขึ้น 
๕. มีองค์ประกอบขององค์กร ๖. การให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการ
แต่งตั้งและถอดถอนบุคลากรท้องถิ่น ๗. การให้ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการเสนอให้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ๘. ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 ๒.๖.๓ ลักษณะของการปกครองท้องถิ่น 

การปกครองท้องถิ่นมีก าหนดขอบเขตพ้ืน ที่ไว้แน่ชัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีโครงสร้าง
สถาบันรองรับมีอ านาจและหน้าที่ก าหนดไว้ทั้ง โดยกว้างหรือโดยบทบัญญัติเฉพาะรวมทั้ง มีความเป็น
เอกเทศหรือความเป็นอิสระทางการเงินและอ่ืน ๆ ในระดับหนึ่งลักษณะส าคัญของการปกครอง
ท้องถิ่น มีดังนี้๗ ๕ 

๑. เป็นนิติบุคคลเพ่ือให้สามารถด าเนินการด้านต่างๆได้อย่างเป็นอิสระพอสมควรการ
ปกครองท้องถิ่นต้องมีองค์การที่สามารถรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็น
อิสระตามกฎหมายคือต้องมีองค์การเป็นนิติบุคคลตั้งขึ้น โดยกฎหมายแยกออกจากส่วนกลางสามารถ
ก่อพันธะทางหนี  ้สินเช่นทาสัญญาเป็นหนี้หรือท านิติกรรมรูปอ่ืนได้ภาวะนิติบุคคลนี้ หมายถึงการ
ได้รับการรับรองโดยกฎหมายของประเทศกล่าวคือหน่วยการปกครองท้องถิ่นต้องได้รับการจัดตั้ง โดย
มีกฎหมายของประเทศรองรับยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้น 

๒. ประชาชนมีส่วนมีเสียงในการปกครองตนเองการด าเนินกิจกรรมของการปกครอง
ท้องถิ่นนี้เป็นกระบวนการที่มิใช่กระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยสิ้น เชิงแต่เป็นกระบวนการเมืองซึ่ง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยทางตรงหรือทางอ้อมกล่าวคือประชาชนเข้าร่วมเลือกตัวแทนท าหน้าที่
บริหารกิจกรรมของท้องถิ่นหรือเข้าร่วมก าหนดนโยบายหรือควบคุมตรวจสอบการด าเนินการของ
                                                           

 ๗ ๕กรมการปกครองส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, คู่มือการฝึกอบรมด้านการคลังท้องถิ่นตาม
โครงการพัฒนาการเงินการคลังท้องถิ่นภายใต้มาตรการเพ่ือการใช้จ่ายภาครัฐเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจปี  
๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒-๑๓. 



๖๒ 

ตัวแทนของตนในการด าเนินกิจกรรมของท้องถิ่นนี้ประชาชนอาจด าเนินการเองทั้ง หมด (โดยผ่าน
ตัวแทน) หรือโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรก็ดีหากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วม
บทบาทของประชาชนก็ลดน้อยลงและการปกครองท้องถิ่นก็ขาดความเป็นอิสระมากขึ้น ในการเข้ามา
มีส่วนร่วมนั้น ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการก าหนดนโยบายหรือก าหนดการตัดสินใจและ
ด าเนินการของหน่วยการปกครองท้องถิ่นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

ลักษณะทางการเมืองที่แทรกอยู่ในการปกครองท้องถิ่นมีอยู่หลายประการที่ส าคัญที่สุดคือ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปต่าง ๆ เช่นร่วมเสนอตนเป็นตัวแทนรับผิดชอบการบริหารหรือ
ก าหนดนโยบายของท้องถิ่นร่วมเลือกตัวแทนรวมทั้ง ร่วมในการตรวจสอบควบคุมการด าเนินการของ
ตัวแทนเป็นต้นโดยทั่วไปประชาชนมักมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยทางอ้อมคือเลือกตัวแทน
เพ่ือด าเนินงานแต่ประชาชนอาจมีส่วนร่วมโดยตรงก็ได้เช่นร่วมตัดสินประเด็นหนึ่งประเด็นใดหรือ
ปัญหาใดในลักษณะของการประชามติ (Referendum) ร่วมลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองในองค์การปกครองท้องถิ่น (Recall) ริเริ่มเสนอร่างกฎหมายหรือข้อบัญญัติให้สภา
ปกครองท้องถิ่นพิจารณา (Initiative) เสนอแนะข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นต่างๆ (Public Hearing) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเหล่านี้แต่ละประเทศจัดให้ไม่เหมือนกันส าหรับประเทศไทยประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมืองทางอ้อมในการปกครองท้องถิ่นรัฐยังไม่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมทางการเมืองโดย
ทางตรง 
 ๓. มีอ านาจอิสระบางประการในการบริหารกิจกรรมภายในวงกรอบกิจกรรมและใน
ขอบเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบนั้นหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องได้รับมอบอ านาจด าเนินการอย่างเป็น
อิสระได้พอสมควรโดยไม่จ าเป็นต้องรับฟังค าสั่งจากรัฐบาลกลางหรือหน่วยราชการจากส่วนกลางแต่
อย่างใดอ านาจอิสระนี้หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายในการตัดสินใจด าเนินการภายใน
ขอบเขตข้อบังคับของกฎหมายและในการบริหารงานบุคคลหมายความว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่น
มิได้ท าหน้าที่แต่เพียงให้ข้อเสนอแนะอย่างเดียวเพราะถ้าเป็นเช่นนั้น ก็แสดงว่าไม่มีการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางให้ท้องถิ่นแต่หน่วยการปกครองท้องถิ่นต้องสามารถก าหนดนโยบายและ
ตัดสินใจด าเนินการที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของตนเองได้นอกจากนี้ยังต้องมีพนักงานซึ่ง ตนเองสามารถ
จัดการบริหารโดยไม่ต้องฟังค าสั่ง จากรัฐบาลกลางทุกเรื่องพนักงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจึง
มิใช่ข้าราชการที่สังกัดการบริหารราชการส่วนกลาง 
 ๔. มีอ านาจในการจัดหาและใช้จ่ายอย่างเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระในการด าเนินการแล้ว
หน่วยการปกครองท้องถิ่นต้องมีอิสระในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานคือมีแหล่ง
รายได้ของตนเองเช่นได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีบางประเภทได้รวมทั้ง 
หารายได้อ่ืนๆตามที่กฎหมายก าหนดนอกจากจัดหารายได้เองแล้วยังต้องมีงบประมาณของตนเอง
สามารถก าหนดรายจ่ายและตัดสินใจใช้จ่ายเงินภายในขอบเขตทรัพยากรที่มีอยู่ได้คือมีสิทธิที่จะใช้จ่าย
รายได้ที่ตนมีอย่างเสรีภายในขอบเขตอ านาจของตน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นสามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องได้รับการรับรองตามกฎหมาย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีความเป็นเอกเทศแยกต่างหาก



๖๓ 

จากองค์กรของรัฐบาล และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานของตนเองอย่างกว้างขวาง หลักการ
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศประชาธิปไตยมีสาระส าคัญพอสรุปได้ดังนี้๗ ๖ 
 ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรของประชาชนเพื่อประชาชน 
 ๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนเป็น
เจ้าของอ านาจในการปกครองท้องถิ่น ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจในการปกครองท้องถิ่นย่อมเป็น
เจ้าขององค์กรส่วนท้องถิ่นด้วย ประชาชนจึงเป็นผู้ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีลักษณะ
อย่างไร ใหญ่เล็กแค่ไหน มีอ านาจหน้าที่มากน้อยเพียงใดมีรูปแบบโครงสร้างอย่างไร 

๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรโดยประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีอ านาจปกครองตนเองตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นจึงเป็นการปกครอง
โดยประชาชน แต่เนื่องจากประชาชนไม่สามารถด าเนินการปกครองได้ด้วยตนเองจึงมอบอ านาจให้
สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นท าหน้าที่บริหารแทน โดยการเลือกตั้งจากประชาชน 

๑.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรเพ่ือประชาชน เป้าหมายหลักของ 
การปกครองและการบริหารท้องถิ่น คือการสนองเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นในการแก้ปัญหา
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
๒.๑ มีอ านาจตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งโดยมีกฎหมายรับรอง

ตามกฎหมายมหาชน มีอ านาจในการถือสิทธิตามกฎหมาย เช่น การเป็นเจ้าของที่ดิน การซื้อการจ้าง 
อ านาจในการเก็บภาษีอากร การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์

๒.๒ มีความเป็นอิสระ ในการบริหารกิจการของตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเป็นอิสระ มีความเป็นเอกเทศแยกต่างหากจากรัฐบาลกลาง มีงบประมาณของตนเองมีบุคลากร 
สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองในการก าหนดนโยบาย แก้ไขปัญหาต่างๆได้เอง 

สรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญของการปกครองท้องถิ่นแต่ขอบเขตระดับของลักษณะต่างๆ
ดังกล่าวนี้มีมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและแต่ละท้องถิ่นขึ้น กับว่ารัฐบาลกลางกระจาย
อ านาจการปกครองให้แก่ท้องถิ่นเพียงใดเป็นส าคัญถ้ารัฐบาลกลางยินยอมให้ท้องถิ่นมีอิสระมากและ
ยินยอมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการในท้องถิ่นมากเท่าใดก็สะท้อนลักษณะ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นมากเท่านั้น 
  

                                                           

 ๗ ๖สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมายปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา, ๒๕๔๗), หน้า ๔๓. 



๖๔ 

ตารางท่ี ๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญลักษณะของการปกครองท้องถิ่น 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กรมการปกครองส านั กบริ ห า ร
ราชการส่วนท้องถิ่น, (๒๕๔๓, หน้า 
๑๒-๑๓). 

ลักษณะส าคัญของการปกครองท้องถิ่น มีดังนี้ ๑. เป็นนิติ
บุคคลเพ่ือให้สามารถด าเนินการด้านต่าง ๆ ได้อย่างเป็น
อิสระพอสมควร ๒. ประชาชนมีส่วนมีเสียงในการปกครอง
ตนเอง๓. มีอ านาจอิสระบางประการในการบริหารกิจกรรม
ภายในวงกรอบกิจกรรมและในขอบเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ๔. 
มีอ านาจในการจัดหาและใช้จ่ายอย่างเป็นอิสระเมื่อเป็น
อิสระในการด าเนินการแล้วหน่วยการปกครองท้องถิ่นต้องมี
อิสระในการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน  

สมคิด เลิศไพฑูรย์,  (๒๕๔๗ , หน้า 
๔๓). 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศประชาธิปไตยมี
สาระส าคัญพอสรุปได้ดังนี้ ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นองค์กรของประชาชนเพ่ือประชาชน ๒. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 
๒.๗ ทฤษฎีระบบการเมือง 
 การศึกษาทฤษฎีระบบตามนั้นเป็นการศึกษาในแนววิทยาศาสตร์  ซึ่งมุ่งเน้นหา
ข้อเท็จจริงทางการเมือง ใช้วิธีการศึกษาสภาพชีวิตของระบบการเมืองในแบบกระบวนการเมืองที่ไหล
เข้าสู่ ระบบด้วยวิถีทางแห่งตัวปัจจัยเข้า (Input) แล้วถูกแปรผันท าให้กลายเป็นปัจจัยออก (Output) 
โดยการวิเคราะห์การเมืองในแนวทางนี้  ท าให้เราเข้าใจได้ว่า ชีวิตทางการเมืองเป็นระบบพฤติกรรม
หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ่งอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นักรัฐศาสตร์ควรแยกลักษณะ
นามธรรมของระบบการเมืองออกจากระบบอ่ืน ๆ เพ่ือความสะดวกต่อการวิ เคราะห์ ทางรัฐศาสตร์ 
ระบบการเมืองเป็นระบบเปิด สมาชิกของระบบจะถูกรบเร้าให้ แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งแวดล้อม 
ระบบการเมืองบางระบบสามารถยืนหยัดอยู่ได้ ทั้งท่ีถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 
 แนวคิดพ้ืนฐานของระบบการเมืองมีสภาพชีวิตที่คล้ายคลึงกับระบบอินทรีย์ของสิ่งมี 
ชีวิตโดยทั่วไปซึ่งสามารถรับรู้ และตอบโต้ต่อสิ่งเร้า ตลอดจนมีความสามารถพิเศษในการปรับตัว เพ่ือ
ความอยู่รอดของระบบอีสตัน (Easton) แยกลักษณะนามธรรมของระบบการเมืองออกจากระบบ อ่ืน 
ๆ โดยตี ความว่าระบบเหล่านั้นเป็นสิ่งแวดล้อมของระบบการเมือง๗ ๗ 
 สิ่งแวดล้อม แยกได ้๒ ประเภท 

๑. สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในสังคมเดียวกัน (Intra – societal Environment) 
๒. สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่นอกสังคมระบบการเมือง (Extra – societal Environment) 
ถ้ามีสิ่งรบกวนระบบการเมืองระบบจะกระท าการตอบโต้เป็นไปในลักษณะของการดังนี้ 
๑. รักษาโครงสร้างเดิมของระบบไว้ หรืออาจเป็นไปในรูปของการปรับโครงสร้างภายใน 

                                                           

 ๗ ๗ลิขิต ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย , พิมพ์ครั้งที่  ๙, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓๙. 



๖๕ 

๒. เปลี่ยนแปลงเป้าหมายพื้นฐานฐาน 
ระบบการเมือง (Easton) มีหน้าที่หลัก ๒ ประการ 
๑. การจัดสรรสิ่งที่มีค่าให้แก่สังคมโดยผู้มีอ านาจหน้าที่ 
๒. การก าหนดให้สมาชิกในระบบยอมปฏิบัติตามการจัดสรรสิ่งที่มีค่าเหล่านั้น 
กระบวนการแห่งชีวิตของระบบการเมืองจะด าเนินไปตามวงจรที่เริ่มจากปัจจัยเข้า – 

กระบวนการแปรผัน – ปัจจัยออก – วงจรย้อนกลับ 
๑. ปัจจัยเข้า (Input) แบ่งได้ ๒ ประเภท 

๑.๑ การเรียกร้อง (Demand) หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของสมาชิกใน
ระบบที่มีต่อการจัดสรรสิ่งที่มีค่าในสังคมว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรกระท าและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่สมควร
กระท าการเรียกร้องอาจเกิดได้ ๒ แบบ 

๑.๑.๑ การเสนอแนะ 
๑.๑.๒ เชิงบังคับ  

การเรียกร้องทั้ง ๒ แบบ จะมุ่งไปยังผู้มีอ านาจหน้าที่ถ้าไม่มีการเรียกร้องถือว่า
สภาพแวดล้อมของระบบการเมืองนั้นขาดบูรณาการ ผู้มีอ านาจจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายปัจจัยออก 
(Output) โดยไม่ค านึงถึงสิ่งก่อกวนต่อระบบ 

๑.๒ การสนับสนุน (Support) แบ่งได้ ๒ ประเภท 
๑.๒.๑ การสนับสนุนเชิงพฤติกรรม (Overt Support) เป็นการสนับสนุนที่ เห็น

ได ้เช่น การช าระภาษี การลงคะแนนเสียง การลงประชามติฯ 
๑.๒.๒ การสนับสนุนเชิงเจตคติ  หมายถึง การที่ผู้สนับสนุนประเภทนี้  มี

ความรู้สึกที่ดีต่อระบบการเมืองแต่มิได้แสดงออกให้เห็น เช่น ศรัทธาในอุดมการณ์ชาตินิยม ผูกพันกับ
สถาบันการเมือง เลื่อมใสในปรัชญาประชาธิปไตย ฯลฯ 

การสนับสนุนจะมุ่งไปสู่ระบบการเมืองในสิ่งที่อีสตัน (Easton) เรียกว่า “The Basic 
Political Objects” ประกอบด้วย 

๑. ประชาคมการเมือง (Political Community) หมายถึง มาตรากลุ่มต่างๆ มีสมาชิก
ผูกพันกันด้วยเหตุผลทางการเมืองและมีสัมพันธ์กันภายใต้  พ้ืนฐานฐานความต้องการเฉพาะกลุ่มที่
แตกต่างกัน ความต้องการของกลุ่มจะบรรลุจุดมุ่งหมายได้ ด้วยการเข้าไปมีบทบาทร่วมในประชาคม
การเมือง 
 ๒. ระบบการปกครอง หมายถึง หน่วยซึ่งท าหน้าที่ควบคุมปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ระบบการเมืองนั้น มีองค์ประกอบ 

๒.๑ ค่านิยม 
๒.๒ ปทัสถาน 

๒.๓ โครงสร้างของผู้ปกครอง (รัฐบาล) สมาชิกจะสนับสนุนระบบการเมือง ก็ ต่อเมื่อ
โครงสร้างของผู้ปกครองมี ความชอบธรรมตามนัยแห่งค่านิยม และปทัสถานของสังคม 

๒.๔ ผู้มีอ านาจหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประจ าวันของระบบการเมือง โดย
สมาชิกให้การยอมรับและบรรดาสมาชิกจะได้รับผลการะทบจากบทบาทการจัดสินใจของผู้มี  อ านาจ
หน้าที่เหล่านั้น 



๖๖ 

 การสนับสนุนเชิงพฤติกรรมที่กระท าผ่าน  The Basie Political Objects มี ๒ 
ลักษณะ 

๑. การสนับสนุนโดยตรง (Specific Support) หมายถึง การสนับสนุนที่กลุ่ม บุคคล
หรือสมาชิกของระบบมีต่อปัจจัยออกเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ที่ได้รับการตอบสนองในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งของกลุ่มต่าง ๆ ได้เป็นผลส าเร็จ 

๒. การสนับสนุนในเชิงกว้าง (Diffuse Support) หมายถึงการที่กลุ่มบุคคลหรือ
สมาชิกมี ความรู้สึกว่าปัจจัยของระบบการเมืองเป็นสิ่งที่ชอบธรรมอีสตัน (Easton) กล่าวว่า ระบบ
การเมืองได้รับการสนับสนุนโดยตรงเสียทั้งหมดบูรณาการทางสังคมจะมีปัญหา เพราะการเรียกร้อง
ของกลุ่มต่าง ๆ ย่อมมีสาระและผลประโยชน์ที่ไม่เหมือนกัน 

 ถ้าหากดุลยภาพระหว่างการเรียกร้องกับการสนับสนุนต้องสูญเสียไปความเครียดจะ
มุ่งไปตรงสู่ “The Basic Political Objects” ระบบการเมืองมีลักษณะพิเศษในการปกป้องคนจาก
ความตึงเครียดจากการเรียกร้องโครงสร้างทางการเมือง มีกลไกของระบบสื่อสารหรือกลไกของระบบ
วัฒนธรรมระบบควบคุมความตึงเครียดจากการสนับสนุนโครงสร้างและการสนับสนุนในเชิงกว้าง เพ่ือ
จะลดความตึงเครียดถ้ายังควบคุมความเครียดไม่ ได ้ต้องเปลี่ยน “The Besic Objects.” 
 ๒. ปัจจัยออก (Outputs) หมายถึง การจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าที่ผู้มีอ านาจจัดสรรเพ่ือ 
ผูกมดัมวลสมาชิกท้ังระบบอีกนัยหนึ่ง คือ ปัจจัยออกท าหน้าที่ถ่ายเทปฏิกิริยาของระบบการเมืองกลับ
ไปสู่สิ่งแวดล้อมปัจจัยออก มี ๒ ประเภท 

๒.๑ ปัจจัยออกท่ีเกี่ยวกับการใช้อ านาจปกครอง เช่น กฎหมาย ระเบียบค าสั่ง ฯลฯ 
๒.๒ ปัจจัยออกท่ีเกี่ยวเนื่องกับอ านาจปกครอง เช่น อุดมการณ์ นโยบายเหตุผลฯลฯ 
วงจรย้อนกลับ (The Feedback Loop) คือ การไหลเวียนของข่าวสารระหว่าง

ระบบกับสิ่งแวดล้อมข้อมูลข่าวสารนี้ช่วยให้ผู้มีอ านาจได้รับรู้ถึงผลลัพธ์ของปัจจัยออกอันจะเป็น
ประโยชน์ ต่อการก าหนดนโยบายหรือการตัดสินใจครั้งต่อไป โดยปกติข่าวสารถูกส่งกลับผ่านทาง 
ช่องทางต่าง ๆ เช่น องค์กร สถาบัน หนังสือพิมพ์ วิทยุ ทีวี หรือกิจกรรมพิเศษบางอย่าง เช่น การ
เลือกตั้งและการชุมนุมทางการเมือง 

พัฒนาการของทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นการวิเคราะห์การเมืองแนว
ระบบเริ่มขึ้นในช่วงต้นของคริสต์ ทศวรรษที่ ๑๙๕๐ ผู้บุกเบิกการวิเคราะห์ แนวนี้ คือนักรัฐศาสตร์ 
ชาวอเมริกันชื่อเดวิส อีสตัน (David Easton) ส่วนบุคคลส าคัญที่สานต่อและพัฒนาการวิเคราะห์ แนว
นี้ให้ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองในสังคมต่าง ๆ ได้พอสมควร ได้แก่ Gabbriel A. 
Almond ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจที่จะอธิบายการเมืองในประเทศก าลังพัฒนาโดยได้รับอิทธิพลเพ่ิมเติมจาก
งานของนักมานุษยวิทยา เช่น Radcliff-Brown และ Malinowski และนักสังคมวิทยา เช่น Parsons 
ตลอดจนนักรัฐศาสตร์แนวทฤษฎีกลุ่ม (Group Theorists) เช่น Truman เป็นต้น Almond ผนวก
การวิเคราะห์แนวโครงสร้างหน้าที่ (Structural-Functionalism) จากมานุษยวิทยาและสังคมวิ ทยา
เข้ากับการวิ เคราะห์ แนวระบบและพยายามเชื่อมโยงระบบการเมืองเข้ากับวัฒนธรรม ตลอดจน
พยายามแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Political Change) และการพัฒนาทาง
การเมือง (Political Development) ว่าอาจเกิดขึ้นได้อย่างไร นอกจากนั้นนักรัฐศาสตร์อีกผู้หนึ่งคือ 
(Karl Deutsch) ได้เสนอรูปแบบของระบบการเมืองอีกรูปแบบหนึ่ง  โดยได้รับอิทธิพลจากวิชา 



๖๗ 

Cybernetics ซึ่งเป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการสื่อสารภายในและการควบคุมระบบทั้งที่เป็น
กลไกและม ีชีวิต Deutsch เห็นว่าการสื่อสาร (Communication) เป็นเสมือนเส้นประสาทของระบบ
การเมือง 

การมองการเมืองโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) นี้มีต้นรากมา
จากการมองการเมืองแบบชีววิทยา กล่าวคือ การเปรียบเทียบระบบการเมืองเป็นร่างกายมนุษย์ มี
ปัจจัยน าเข้า (Inputs) คือสิ่งที่เข้าไปสู่ร่างกาย และมีผลผลิต (Outputs) คือสิ่งที่ผลิตออกมาตราบ
เท่าที่ร่างกายเรายังรักษาไว้ซึ่งดุลยภาพ ร่างกายก็จะคงอยู่ แต่ถ้าถูกรบกวนจากสิ่งแปลกปลอมเช่น 
โรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายก็ จะเสียดุลยภาพ เจ็บป่วย แต่ร่างกายก็มี แนวโน้มจะกลับไปสู่ดุลยภาพคือ 
เกิดแรงต้านต่อสู้จนหายป่วย ถ้าหากไม่สามารถกลับไปสู่ดุลยภาพได้ ระบบร่างกายก็จะถึงแก่ความ
ตายฉันใดก็ดี ระบบการเมืองก็มีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ จะถูกรบกวนจากที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก แต่ก็จะพยายามรักษาไว้ซึ่งดุลยภาพ เมื่อเป็นเช่นนี้ ระบบการเมืองจะอยู่ในลักษณะพลวัตร 
(Dynamic) ตลอดเวลา คือจะมี การเคลื่อนไหวเพ่ือมุ่งสู่ดุลยภาพ เมื่อดุลยภาพแล้วก็อาจจะถูก
รบกวนจนระบบต้องปรับตัวอีกเป็นอยู่อย่างนี้ ตลอดไปจนกว่าระบบจะสลายและเปลี่ยนเป็นระบบอ่ืน 
ลักษณะที่มีแนวโน้มไปสู่จุดดุลยภาพนี้ คือ Homeostatic Equilibrium 

ระบบที่กล่าวไว้ ในที่นี้ จะขอกล่าวถึงเฉพาะระบบการเมือง (Political System) โดย
ระบบการเมืองนั้น โดยนักสังคมวิทยามองว่าระบบการเมืองเป็นระบบย่อยของระบบสังคมมี  หน้าที่
เป็นโครงสร้างหลักในการน าสังคมไปสู่จุดมุ่งหมาย (Goal Attainment) โดยที่ความร่วมมือกันเป็นสิ่ง
ที่ขาดไม่ได้ ในการบรรลุจุดมุ่งหมายจึงต้องมีวิธี  การควบคุมการขัดแย้งและการชิงดีชิงเด่นต่อสู้
ประหัตประหารกันระหว่างคนในสังคม ระบบการเมืองเป็นหลักในการจัดระเบียบการแข่งขันเพ่ือ
อ านาจเป็นเวที แห่งการแข่งขัน ตลอดจนเป็นผู้วางตัวบุคคลเข้าสู่บทบาทเชิงอ านาจต่าง ๆ จึงเสมือน
เป็นผู้ถือหางเสือให้สังคมมุ่งสู่จุดมุ่งหมาย ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจผลิตสินค้าและบริการเพ่ือ
ประโยชน์สุขต่างๆ ในวงกว้าง ระบบการเมืองระดมสินค้าและบริการเหล่านี้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์
สุขของสังคมส่วนรวมเป็นการเฉพาะ๗ ๘  
 ระบบการเมือง ประกอบด้วยหน่วยใหญ่ ๓ หน่วยดังต่อไปนี้ 

๑. Political Authorities คือ เจ้าหน้าที่ทางการเมือง ซึ่งได้แก่ รัฐบาลและเครื่องมือ เช่น 
Bureaucracy 

๒. Political Regime คือ ระบอบการปกครองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชาธิปไตย เผด็จ
การ ฯลฯ 

๓. Political Community คือ ประชาคมการเมือง คือกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันมี ความรู้สึก
ภักดีต่อหน่วยการเมืองเดียวกัน เช่น ความรู้สึกเป็นคนไทยไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ๆ 

การท างานของระบบการเมืองนั้นจะมีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) ตลอดเวลาคือ น า 
Input ซึ่งได้แก่ Demands (การเรียกร้อง) และ Supports (การสนับสนุน) เข้าสู่ระบบการเมือง และ

                                                           
๗ ๘Dueppen, Stephen, Equalitarian Revolution in the Savanna : The Origins of a West 

African Political System, 3th Edition, (Sheffield: Equinox Publishing, 2012), pp. 7-8. 



๖๘ 

ผ่านกรรมวิธี (Process) ต่างๆ แล้วมี Outputs ออกมาในรูปของนโยบาย (Policy) หรือการตัดสินใจ 
(Decision)๗ ๙  

๑. ปัจจัยน าเข้า ( Inputs) สามารถแยกออกได้เป็น ๒ ประเภทคือการเรียกร้อง
(Demands) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหรือข้อมูลซึ่งระบบการเมืองต้องจัดการแปรสภาพเป็นผลผลิต (Outputs) 
และการสนับสนุน (Supports) ซึ่งก็คือพลังงานที่ระบบการเมืองต้องใช้ในการแปรสภาพดังกล่าว ดุจ
ดังระบบโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก ที่ต้องมีแร่เหล็กเป็นวัตถุดิบ และถ่านหินหรือก๊าซเป็นพลังงานใน
การหลอมแร่เหล็กเป็นแผ่นเหล็ก เหล็กเส้น ฯลฯ ที่เป็นสินค้าส าเร็จรูป 

๑.๑ การเรียกร้อง (Demands) คือความต้องการหรือข้อเรียกร้องที่ ระบบการเมือง ต้อง
ตอบสนอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมของระบบ คือ ภายนอกระบบ เช่น จากสังคมหรือสังคม
โลกหรือจากภายในระบบเอง เช่น จากชนชั้นน าทางการเมืองเอง โดยที่สิ่งซึ่งเป็นที่ต้องการมี อยู่อย่าง
จ ากัด ไม่มีทางที่ข้อเรียกร้องทุกอย่างจะได้รับการตอบสนองได้เสมอกัน จึงต้องมีกระบวนการที่จะท า
การจัดสรรสิ่งที่เป็นที่ต้องการแทนสังคม กระบวนการนี้ก็คือระบบการเมืองซึ่งเท่ากับท าหน้าที่ควบคุม
มิให้ความขัดแย้งอันอาจเกิดจากการแก่งแย่งสิ่งที่มีคุณค่าหรือผลประโยชน์ในสังคมมีความรุนแรง จน
เกิดผลกระทบต่อความคงอยู่ของสังคม และเพ่ือให้การท าหน้าที่นี้ เป็นผลจ าต้องมีอ านาจซึ่งคนใน
สังคมท่ัวไปยอมรับเป็นเครื่องเอ้ืออ านวย 

แม้การเรียกร้องอาจเกิดขึ้นจากหลายแหล่งด้วยกันแต่เพ่ือไม่ให้การพิจารณาต้อง
สลับซับซ้อนจนเกินเหตุอาจคิดในขั้นนี้ ว่า Demands เกิดจากประชาชนหรือสมาชิกของสังคม
ประกอบด้วยความต้องการหลายประเภท เช่น๘ ๐ 

๑. ความต้องการสินค้าและบริการ เช่น สนามเด็กเล่น โอกาสทางการศึกษา 
๒. ความต้องการกฎเกณฑ์ควบคุมความประพฤติ เช่น การควบคุมการตลาด การควบคุม

อาชญากรรม 
๓. ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น สิทธิเลือกตั้งสิทธิในการร้องเรียนสิทธิ

ในการจัดตั้งกลุ่มทางการเมือง 
๔. ความต้องการทางด้านการสื่อสารและสนเทศ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ 

ตลอดไปจนถึงสิ่งที่คนธรรมดาอาจไม่ได้คิดว่าเป็นการเมืองเลย เช่น พิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาศัยพ้ืนฐาน
ฐานทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ยึดเหนี่ยวกันเป็นประชาคมการเมือง เช่น งานรัชมังคลาภิเษก 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น  

๑.๒ การสนับสนุน (Supports) การเก้ือหนุน คือ การกระท าทีเก้ือหนุนหรือ ขัดขวางหรือ
ฝืนระบบการเมืองเปรียบเสมือนพลังงานที่เอ้ือให้ระบบเดินเครื่องไปได้ การเกื้อหนุนในทางบวกจะมี
ขึ้นเมื่อระบบการเมืองตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนั้น และในทางลบเมื่อระบบการเมืองไม่
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 ๘ ๐พฤฒิสาน ชุมพล, ระบบการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), หน้า ๓๔-๓๕.  
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ตอบสนองความต้องการหรือไม่สนใจใยดีกับคนกลุ่มนั้น อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมือง 
(Political Culture) ของสังคมนั้น ๆ ด้วย การสนับสนุน อาจแบ่งออกได้ เป็น ๒ ลักษณะ คือ๘ ๑ 

๑.๒.๑ Specific กล่าวคือเป็นการเกื้อหนุนต่อการที่ระบบการเมืองจะมี  การ
ตอบสนองต่อความต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการจ าเพาะเจาะจง เช่น การเกื้อหนุนโดยการเสีย
ภาษ ีเพ่ือช่วยคนจน และ 

๑.๒.๒ Diffuse กล่าวคือ เป็นการเกื้อหนุนโดยทั่ว ๆ ไป และแพร่กระจายซึ่งเป็นผล
มาจากวัฒนธรรมทางการเมือง ส่งผลผ่านการกล่อมเกล่าทางการเมือง (Political Socialization) ให้
กลุ่มคนมีค่านิยม ทัศนคติ ท่าที หรือความรู้สึก ว่าพร้อมที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกื้อหนุน
หรือขัดขวางระบบการเมือง เช่น ความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ความรักชาติ ลักษณะ
นิสัยใฝ่สันติ หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ท่าทีที่เฉยเมยปล่อยให้ผู้น าท าในสิ่งที่เห็นถูกเห็นควรแต่ล าพัง เป็น
ต้น ดังนั้นการที่ประชาชนกลัวเกรงผู้มีอ านาจทางการเมืองก็จัดว่าเป็นการเกื้อหนุนชนิดหนึ่งได้ เพราะ
ท าให้ไม่กล้าแสดงออกจึงเอ้ือต่อการคงอยู่ของระบบ  

๒. ผลผลิต (Outputs) 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ตามตัวแบบระบบการเมืองของอีสตัน (Easton) ข้อเรียกร้อง 

(Demands) จะผ่านเข้าสู่กลไกหรือสถาบันที่ท าการตัดสินใจ และก็จะมีผลผลิต (Outputs) ของระบบ
การเมืองออกมา โดยอาศัยการเกื้อหนุน (Supports) เป็นเสมือนพลังงานในการแปรรูป ข้อเรียกร้อง
เป็นผลผลิต 

ผลผลิต คือ นโยบายหรือการตัดสินใจที่ออกมาจากระบบการเมืองซึ่งอาจจะเป็นรูปของ
ตัวบทกฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้กับประชาชน กล่าวคือเป็นการนิติบัญญัติ 
(Legislate) เพ่ือให้ เกิดความเป็นระเบียบในสังคมหรืออาจจะเป็นนโยบาย (Policy) ของรัฐบาล ซึ่ง
หน่วยราชการจะต้องน าไปด าเนินการหรือปฏิบัติ การให้เป็นผลทั้งสองอย่างนี้ มักจะมีโทษส าหรับผู้ไม่
ปฏิบัติตามมากน้อยกันไปตามแต่กรณี 

จะเห็นได้ว่าผลผลิตรวมความถึงกฎหมายที่ผ่านออกมาจากฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) 
นโยบายของฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) และข้อตีความกฎหมายในการตัดสินความพิพากษาอรรถคดีของ
ฝ่ายตุลาการ (ศาล) มิได้ หมายถึงแต่เพียงนโยบายของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล ทั้งนี้เพราะรัฐบาลเป็น
เพียงสถาบันทางการปกครอง (ท่ีต้องท าการตัดสินใจทางการเมือง) สถาบันหนึ่งเท่านั้น 
 ดังนั้น การที่รัฐสภาออกประมวลรัษฎากรเพื่อก าหนดว่าผู้ใดจะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าใด
ก็ดี การออกกฎเทศกิจโดยองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ดี  การที่กระท ารวงพาณิชย์มีอ านาจในการออก
ใบอนุญาตให้เอกชนท าธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตก็ดี การที่กระท ารวงศึกษาธิการเปิดโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเมืองต่าง ๆ มากกว่าในชนบทก็ดี การที่ส านักนายกรัฐมนตรีมีหลักเกณฑ์ ว่าผู้ใดมีสิทธิ์ 
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ซึ่งเป็น Outputs เชิงสัญลักษณ์) ก็ดีการที่ศาลตัดสินความ
ด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่ก็ดีหรือแม้แต่การที่เจ้าหน้าที่ต ารวจบางคนขยาดที่จะ
เอาโทษกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตของระบบการเมืองทั้งสิ้น 
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 ผลผลิตเหล่านี้มีผลในการตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกประชาคม
การเมืองประชาชนบางส่วนจะได้ ประโยชน์บางส่วนจะเสียประโยชน์มากน้อยกันไปตามสูตรแห่งการ
จัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าของผู้ตัดสินใจทางการเมือง ท าให้เกิดความพอใจไม่พอใจแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่ม 
ผลกระทบหรือผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจาก Outputs เหล่านี้ เรียกว่า Outcomes 
 ๓. ปัจจัยป้อนกลับ (Feedback) 
 ปฏิกิริยาที่กลุ่มชนมีต่อ Outputs ไม่ว่าจะเป็นในทางเห็นชอบด้วยไม่เห็นชอบด้วย หรือ
เห็นชอบด้วยแต่เพียงบางส่วน เป็นสิ่งที่จะถูกป้อนกลับมาให้ผู้ตัดสินใจทางการเมืองทราบว่าประชาชน
พอใจเพียงใดในนโยบายหรือกฎหมายที่ออกไป จะได้น ามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิก บางที
ปฏิกิรยิานี้อาจแสดงว่าเห็นดี ด้วยในระยะแรก แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม
เปลี่ยนไปก็ อาจเกิดความไม่ พอใจในนโยบายนั้นเกิดขึ้นได้การป้อนกลับนี้ กระท าโดยผ่านตัวการต่าง 
ๆ เช่น หน่วยราชการที่น ากฎหมายนั้น หรือนโยบายนั้นไปใช้ก็จะท าการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎ
มายหรือนโยบายว่ามีปัญหาอย่างไร เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนหรือไม่เพียงใด บางครั้งอาจป้อนกลับเข้า
มาโดยกลุ่มผลประโยชน์พรรคการเมืองและในสังคมสมัยใหม ่โดยผ่านสื่อมวลชน 
 จะเห็นได้ว่า ระบบการเมืองมีลักษณะเป็นวงจร มีการท างานในรูปแบบที่มีการเคลื่อนไหว
อยู่ตลอดเวลา จากการมีปัจจัยน าเข้าในรูปของการเรียกร้องและการสนับสนุนจึงมีปัจจัยน าออกหรือ
ผลผลิตออกมาเป็นกฎหมายหรือนโยบายซึ่งมีผล  กระทบต่อสภาพแวดล้อมคือสังคม ท าให้
เกิดปฏิกิริยาในทางบวกและทางลบป้อนกลับไปเป็นปัจจัยน าเข้าอีกครั้งหนึ่งท าให้มี การเปลี่ยนแปลง
ปรับกฎหมายนโยบายต่อไปเป็นวัฏจักรไม่สิ้นสุด๘ ๒  
 จากทฤษฎีระบบนั้นสามารถอธิบายในลักษณะ Deductive และ Inductive กล่าวคือใน
อดีตนั้นนักรัฐศาสตร์ต่างๆ ได้ พยายามศึกษาระบบการเมืองจากประเทศต่าง ๆ เพ่ือหาตัวแบบ 
(Pattern) ส าหรับที่จะน าไปอธิบายในระบบการเมืองของประเทศต่าง ๆ ลักษณะอย่างนี้ เรียกว่า 
Inductive โดยในอดีตนักรัฐศาสตร์ตะวันตกพยายามศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองจากประเทศ
ตะวันตก และหาข้อสรุปทั่วไป (Conclusion) เพ่ือมาสร้างเป็นตัวแบบแล้วน ามาเปรียบเทียบอธิบาย
ระบบการเมืองจากประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งการกระท าดังกล่าวมักมีปัญหาถูกโจมตี มาว่าศพัท ์(Terms) ที่ใช้
ในการอธิบายที่มาจากลักษณะของประเทศตะวันตกที่ได้ส ารวจมาแล้วซึ่งน า มาอธิบายได้ไม่ชัดเจน
และถูกต้องมากในระบบการเมืองของประเทศด้อยพัฒนา ซึ่งวิวัฒนาการและที่มาค่อนข้างแตกต่างกัน 
 เมื่อการวิจัยหลาย ๆ ครั้งม ีข้อสรุปที่เป็นไปในแนวการเมืองนั้นก็ อาจก่อให้เกิดเป็นทฤษฎี
ได้ เช่นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีระบบการเมือง (System Theory) โดยสามารถที่จะน าไปDeductive ใน
กรณีอ่ืน ๆ ได้ด้วย แต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นที่ท้าทายกับการวิพากษ์วิจารณ์ เช่นเดียวกัน 
 ทฤษฎีระบบการเมืองนั้นเน้นมองที่โครงสร้าง (Structure) ของระบบการเมืองโครงสร้าง
นั้นหมายถึง สถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบการเมือง ซึ่งอาจท าหน้าที่หลาย ๆอย่างด้วยใน
ทฤษฎี ระบบการเมืองนั้นไม่เน้นมองเฉพาะแค่สถาบันหรือองค์กรที่เป็นทางการเท่านั้นแต่ได้ให้ความ
สนใจถึงสถาบันหรือองค์กรที่ไม่เป็นทางการด้วย เพราะทุกส่วนมีผลต่อความคงอยู่ของระบบการเมือง
ด้วย แต่ในทางปรัชญาสังคมศาสตร์นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวทางของปรัชญาแนวสัจนิยม 
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(Realism) นั้นมีหน่วยของการอธิบาย (Units of Explanation) คือโครงสร้าง(Structure) ซึ่งมีหน่วย
ในการอธิบายเช่นเดียวกันกับทฤษฎีระบบ (System Theory) แต่สัจนิยม(Realism) จะมองเฉพาะ
โครงสร้าง (Structure) ที่เป็นทางการเท่านั้น เช่น สถาบันนิติบัญญัติรัฐบาลหรือศาล ซึ่งโครงสร้าง
เหล่านั้นเป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นโดยมีกฎหมายรองรับและเมื่อมีความเป็นโครงสร้างตรงนี้ก็จะ
ก่อให้เกิดลกัษณะเฉพาะขึ้นมา กล่าวคือ ในสถาบันนิติบัญญัตินั้น ซ่ึงถือเป็นโครงสร้างนั้นเป็นสิ่งที่เป็น
นามธรรมไม่มีตัวตนแต่ในโครงสร้างดังกล่าวจะมีตัวแทน (Agents) ซึ่งหมายถึง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา แต่ละคนมาร่วมกันโดยเมื่อมารวมกันแล้วก็จะเกิดโครงสร้างคือ สถาบันนิติ
บัญญัติขึ้นโดยโครงสร้างที่เกิดข้ึนจะมีลักษณะเฉพาะเกิดขึ้น คือ มีอ านาจในการออกกฎหมาย ควบคุม
การท างานของรัฐบาล เป็นต้น ความเป็นตัวแทนของแต่ละคนจะถูกหลอมละลายหมดเมื่อเกิด
โครงสร้างขึ้นซึ่งหน่วยของการอธิบายในแนวสัจนิยมสอดคล้องกับการอธิบายของทฤษฎีระบบที่มี  
หน่วยของการอธิบายคือโครงสร้างแต่ทฤษฎีระบบไม่เน้นเฉพาะแค่สถาบันที่เป็นทางการเท่านั้น  
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีระบบการเมืองที่เน้นถึงโครงสร้างและหน้าที่นั้นเน้นการเปรียบเทียบ
โดยเฉพาะ ซึ่งท าให้ไม่ สามารถชี้น าให้ เห็นการพัฒนาทางการเมืองได้ วัฒนธรรมในการอธิบายตาม
ทฤษฎีระบบเพ่ือให้สามารถท านายอนาคตของระบบการเมืองได้ นั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
พวกปรัชญาแนวปฏิฐานนิยมกล่าวคือ ปรัชญาแนวนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท านายอนาคตโดยพยายามหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ แล้วดูแนวโน้มว่าจะเกิดประโยชน์ ในอนาคต และน าวัฒนธรรม
จากแนวคิดของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาช่วยในการอธิบายเพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองเพ่ือสามารถที่จะท านาย (Predict) ได ้
 
ตารางท่ี ๒.๑๘ แสดงการสังเคราะห์ทฤษฎีระบบการเมือง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ลิขิต ธีร เวคิน,  (๒๕๔๖ , หน้า 
๒๓๙). 

ระบบการเมืองมีสภาพชีวิตที่คล้ายคลึงกับระบบอินทรีย์ของ
สิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปซึ่งสามารถรับรู้  และตอบโต้ต่อสิ่งเร้า
ตลอดจนมีความสามารถพิเศษในการปรับตัว เพ่ือความอยู่รอด 

Dueppen, Stephen, ( 2 0 1 2 , 
pp. 7-8). 

ระบบการเมืองเป็นระบบย่อยของระบบสังคม มีหน้าที่เป็น
โครงสร้างหลักในการน าสังคมไปสู่จุดมุ่งหมาย โดยที่ความ
ร่วมมือกันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ในการบรรลุจุดมุ่งหมายจึงต้องมี
วิ ธี  การควบคุมการขั ดแย้ ง และการชิ ง ดี ชิ ง เ ด่ นต่ อสู้
ประหัตประหารกันระหว่างคนในสังคม  

Easton, David, (1965, p. 112). การท างานของระบบการเมืองนั้นจะมีลักษณะเคลื่อนไหว 
(Dynamic) ตลอดเวลาคือ น า Input ซึ่งได้แก่ Demands 
(การเรียกร้อง) และ Supports (การสนับสนุน) เข้าสู่ระบบ
การเมือง และผ่านกรรมวิธี (Process) ต่างๆ แล้วมี Outputs 
ออกมาในรูปของนโยบาย  (Policy)  หรือการตัดสิน ใจ 
(Decision) 

  



๗๒ 

ตารางท่ี ๒.๑๘ แสดงการสังเคราะห์ทฤษฎีระบบการเมือง (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พฤฒิสาน ชุมพล, (๒๕๔๒, หน้า 
๓๔-๓๕).  

ระบบการเมืองเปรียบเสมือนพลังงานที่เอ้ือให้ระบบเดินเครื่อง
ไปได้ การเกื้อหนุนในทางบวกจะมีขึ้นเมื่อระบบการเมือง
ตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนั้น และในทางลบเมื่อ
ระบบการเมืองไม่ตอบสนองความต้องการหรือไม่สนใจใยดีกับ
คนกลุ่มนั้น อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมืองของ
สังคมนั้น ๆ ด้วย 

List, Friedrich, (2012, p.26). ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น สิทธิเลือกตั้ง
สิทธิในการร้องเรียนสิทธิในการจัดตั้งกลุ่มทางการเมือง 

พฤฒิสาน ชุมพล, (๒๕๔๒, หน้า 
๔๒-๔๓). 

ระบบการเมืองมีลักษณะเป็นวงจร มีการท างานในรูปแบบที่มี
การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 

 
๒.๘ หลักสาราณียธรรม ๖ 
 

 หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ เป็นหลักการที่ว่าด้วยการก่อให้เกิดความสามัคคี การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความเมตตาจิตต่อกัน เมื่ออยู่ร่วมกันได้เช่นนี้แล้ว ก็จะ ก่อให้เกิดเป็นความรัก ความ
เคารพ การสงเคราะห์กัน มีผู้อธิบายหลักธรรมดังกล่าวดังนี้ 
 ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสาราณียธรรมไว้ดังนี้ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ เป็นที่ตั้งแห่งการให้ระลึกถึง กระท าให้เป็นที่รัก 
เป็นที่เคารพ ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ธรรม ๖ ประการ คือ สาราณียธรรม ๖ อย่าง๘ ๓ 
 ๑) ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข้าไปตั้งกายกรรม ประกอบด้วย เมตตา
ในเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ธรรมข้อนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นเครื่อง
กระท าให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์เพ่ือความไม่วิวาท 
เพ่ือความพร้อมเพรียง เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ๒) ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออ่ืนยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เข้าไปตั้งวจีกรรม
ประกอบด้วยเมตตาในเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ธรรมแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่ง
ความระลึกถึง เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความ
สงเคราะห ์เพ่ือความไม่วิวาท เพ่ือความพร้อมเพรียง เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน 
 ๓) ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออ่ืนยังมีอีก ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เข้าไปตั้งมโนกรรม
ประกอบด้วยเมตตาในเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ธรรมแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่ง
ความระลึกถึง เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความ
สงเคราะห ์เพ่ือความไม่วิวาท เพ่ือความพร้อมเพรียง เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

                                                           

 ๘ ๓ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑–๓๒๒. 



๗๓ 

 ๔) ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออ่ืนยังมีอีก ลาภอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยธรรมได้
มาแล้วโดยธรรม โดยที่สุดแม้เพียงอาหารในบาตร ไม่หวงกันด้วยลาภเห็นปานดังนั้น แบ่งปันกับ
เพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีล ธรรมแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่
รัก เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ เพ่ือความไม่วิวาทเพ่ือความพร้อม
เพรียง เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ๕) ดูกรผู้มีอายุท้ังหลาย ข้ออ่ืนยังมีอีก ศีลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ขาด ไม่ทะลุไม่ด่างพร้อย 
เป็นไทย อันวิญญูชนสรรเสริญ ไม่เกี่ยวด้วยตัณหาและทิฐิ เป็นไปเพ่ือสมาธิ ภิกษุเป็นผู้ถึงความเป็นผู้
เสมอกันโดยศีลในศีลเห็นปานดังนั้น กับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลังอยู่ ธรรมแม้
ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่เคารพ 
เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ เพ่ือความไม่วิวาท เพ่ือความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ๖) ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออ่ืนยังมีอีก ทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประเสริฐ เป็นเครื่องน า
สัตว์ออกจากทุกข์ ย่อมน าออกเพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระท า ทิฐินั้น ภิกษุเป็นผู้ถึงความเป็นผู้
เสมอกัน โดยทิฐิในทิฐิเห็นปานดังนั้น กับเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลังอยู่ ธรรม
แม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่เคารพ 
เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ เพ่ือความ ไม่วิวาท เพ่ือความพร้อมเพรียงเพ่ือความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 
 พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กล่าวถึง 
หลักธรรมสาราณียธรรม ๖ ไว้ว่า สาราณียธรรม ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ๖ อย่าง รัก ท า
ความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันนี้ม ี๖ อย่าง๘ ๔ 
 ดูก่อนอานนท ์ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 
 ๑) ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีกายกรรมประกอบด้วย เมตตา ปรากฏในเพ่ือน
ร่วมพระพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้คือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันท าความรัก 
ท าความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ประการหนึ่ง 
 ๒) ดูก่อนอานนท ์ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุมีวจีกรรมประกอบด้วย เมตตาปรากฏในเพ่ือน
ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าความรัก 
ท าความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 
  ๓) ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีมโนกรรมประกอบ ด้วยเมตตาปรากฏใน
เพ่ือนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท า
ความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกันเพ่ือเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

                                                           

 ๘ ๔ม.อุ.(ไทย) ๓/๑/๘๘. 



๗๔ 

 ๔) ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีลาภใดๆ เกิดโดยธรรม ได้โดยธรรมที่สุดแม้
เพียงอาหารติดบาตร เป็นผู้ไม่แย่งกันเอาลาภ เห็นปานนั้น ไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียวย่อมเป็นผู้บริโภค
เฉลี่ยทั่วไปกับเพ่ือน ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีล นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าความ
รัก ท าความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ๕) ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีล ในศีลทั้งหลาย 
ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิไม่แตะต้อง เป็นไป
พร้อมเพ่ือสมาธิเห็นปานนั้น กับเพ่ือนร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็น
ที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือ
ความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ๖) ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยทิฏฐิ ในทิฏฐิที่เป็น
ของพระอริยะอันน าออก ชักน าผู้กระท าตามเพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบ เห็นปานนั้นกับเพ่ือนร่วม
ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี่ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันท าความรัก ท า
ความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 
 ดูก่อนอานนท์ นี้แล ธรรม ๖ อย่าง เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าความรักท าความ
เคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 
 ดูก่อนอานนท ์ถ้าพวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมทั้ง ๖ อย่างนี้ ประพฤติอยู่พวกเธอจะ
ยังเห็นทางว่ากล่าวพวกเราได้ น้อยก็ตาม มากก็ตาม ซึ่งจะอดกลั้นไว้ไม่ได้ละหรือท่านพระอานนท์
กราบทูลว่า ข้อนี้หามิได้เลย พระพุทธเจ้าข้า 
 พระพุทธเจ้า ดูก่อนอานนท์ เพราะฉะนั้นแล พวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมทั้ง ๖ 
อย่างนี้ ประพฤติเถิด ข้อนั้นจักเป็นไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่พวกเธอตลอดกาลนานพระผู้ มี
พระภาคเจ้าได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ชื่นชมยินดี พระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
 พระไตรปิฎก ปฐมสาราณียธรรม ว่าด้วยสาราณียธรรม สูตรที ่๑  
 ภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ ประการนี้ สาราณียธรรม 
๖ ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  
 ๑. ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็น
สาราณียธรรม  
 ๒. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็น สา
ราณียธรรม  
 ๓. ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็น
สาราณียธรรม  
 ๔. บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้
เพียงบิณฑบาต บริโภคร่วมกับพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีล แม้นี้ก็เป็นสาราณียธรรม  



๗๕ 

 ๕. มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิ
ครอบง า เป็นไปเพ่ือสมาธิเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็น สา
ราณียธรรม  
 ๖. มีอริยทิฏฐิ อันเป็นธรรมเครื่องน าออก เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ท าตาม เสมอกัน
กับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็นสาราณียธรรม ภิกษุทั้งหลายสาราณีย
ธรรม ๖ ประการนี้แล  
 ปฐมสาราณียสูตรที่ ๑ จบ  
 ทุติยสาราณียสูตร ว่าด้วยสาราณียธรรม สูตรที่ ๒  
 ภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม ๖ ประการนี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือ
ความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน สาราณีย
ธรรม ๖ ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้๘ ๕  
 ๑. ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็น
สาราณียธรรมที่ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน 
เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน  
 ๒. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็นสา
ราณียธรรมที่ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน 
เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน  
 ๓. ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็น
สาราณียธรรมที่ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน 
เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน  
 ๔. บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้
เพียงบิณฑบาต บริโภคร่วมกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีล แม้นี้ก็เป็นสาราณียธรรมที่ท าให้เป็นที่
รัก.ท าให้เป็นที่เคารพ.เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน.เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือ
ความเป็นอันเดียวกัน  
 ๕. มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและ ทิฏฐิ
ครอบง า เป็นไปเพ่ือสมาธิเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลังนี้ก็เป็น สา
ราณียธรรมที่ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน 
เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน  
 ๖. มีอริยทิฏฐิ อันเป็นธรรมเครื่องน าออกเพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ท าตาม เสมอกัน
กับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็นสาราณียธรรมที่ท าให้เป็นที่รัก ท าให้
เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็น
อันเดียวกัน ภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม ๖ ประการนี้แล ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไป
เพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน ทุติยสา
ราณียธรรมที่ ๒ จบ 

                                                           

 ๘ ๕องฺ.ฉกฺก (ไทย) ๒๒/๑๑/๔๒๖-๔๒๗. 



๗๖ 

 หลักธรรมส าหรับพัฒนาตนเองให้มีความเสียสละ เมตตากรุณา กตัญญูกตเวที และ
ก่อให้เกิดความสามัคคี (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ ประการดังนี้คือ๘ ๖ 
 ๑) เมตตากายกรรม ท าต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับ
ถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 ๒) เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนหรือ
แนะนาตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง 
 ๓) เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่กัน มองกันในแง่ด ีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 
 ๔) สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันกินใช้ คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้เป็นของ
เล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 
 ๕) สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบ
วินัยของส่วนรวม ไม่ทาตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 
 ๖) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความ
เห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุด
อันเดียวกัน  
 หลักการปฏิบัติของสาราณียธรรม ตามสัญชาตญาณของคนท่ีอยู่ร่วมกันนั้น ยังปรารถนา
ความรัก ความอบอุ่นความปลอดภัย ต้องการสิ่งที่พึงพานักอาศัย ต้องการได้มีการพักผ่อนหย่อนใจ 
ต้องการให้มีสันทนาการ ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะความเรียกร้อง ความต้องการตามธรรมชาติของ
สิ่งมีชีวิต ในทางพระพุทธศาสนา กลุ่มพุทธบริษัททั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิต เมื่อมาอยู่ร่วมกันใน
วัฒนธรรมของชาวพุทธแล้ว จ าเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยความมีคุณธรรมเป็นจุดกลางทางความคิดที่มาพบ
กัน โดยการปลูกฝังให้เกิดความรักความเคารพต่อกัน ซึ่งความรัก ความเคารพต่อกันนั้น เป็นผลซึ่งจะ
เกิดข้ึนอาจจากการแสดงความมีน้ าใจ คือ สงเคราะห ์อนุเคราะห์ เมื่อมีความรักความเคารพต่อกัน ให้
การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ต่อกันแล้ว การทะเลาะวิวาทกันก็จะไม่เกิดขึ้นความสามัคคีซึ่งเป็นผลที่พึง
ปรารถนาของหมู่คณะ ไม่ว่ายุคใด สมัยใดก็จะบังเกิดขึ้น จากนั้นเอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันทางกิจกรรม ทางผลประโยชน์ ทางการศึกษาการการประพฤติปฏิบัติ ก็จะบังเกิดขึ้นติดตาม
มา เหล่านี้เป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน แต่ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ดีงามเหล่านี้เป็นผลรวมยอดซึ่งกัน
และกัน โดยการสร้างเหตุเฉพาะในที่นี้ทรงแสดงว่า เป็นสาราณียธรรม คือ ธรรมะท่ีจะน าใจของบุคคล
ให้ระลึกถึงกัน ผูกพันเชื่อมโยงบุคคลไว้ด้วยน้ าใจ ประกอบด้วย ๖ ประการ คือ๘ ๗ 

                                                           

 ๘ ๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๒๗, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย., ๒๕๕๙), หน้า ๒๓๓ – ๒๓๔. 
 ๘ ๗พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ จิต าโณ), ธรรมะส าหรับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท คลัง
วิชา จ ากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๓๔. 



๗๗ 

 ๑) เมตตากายกรรม จะท าอะไรก็ให้ท าด้วยเมตตา ได้แก่ การแสดงความมีน้ าใจ
ช่วยเหลือ ขวนขวายในกิจการงานต่างๆ ที่ควรของเพ่ือนภิกษุสามเณรของเพ่ือนอุบาสกอุบาสิกา
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม 
 ๒) เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไรก็ประกอบด้วยเมตตา ได้แก่ การพูดวาจาที่เป็นค าสัตย์ 
คาจริง ค าสมานสามัคคี กระชับสามัคคี พูดแต่ค าไพเราะอ่อนหวาน และค าที่มีประโยชน์นั้นเป็นค าที่มี
พ้ืนฐานมาจากเมตตา ต่อคนที่ตนพูดด้วยและคนที่พูดถึง พูดต่อหน้าอย่างไรลับหลังก็ต้องพูดอย่างนั้น 
ลับหลังอย่างไร ต่อหน้าก็พูดอย่างนั้น 
 ๓) เมตตามโนกรรม จะคิดอะไรก็คิดกันด้วยเมตตา ได้แก่ การตั้งความรู้สึกในคนและ
สัตว์ทั้งหลายว่า ชีวิตแต่ละชีวิตไม่ต้องการความทุกข์ แต่ต้องการความสุข ฉันใดเพราะ ฉะนั้น ขอให้
บุคคลนั้นๆ ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษ ร้ายกัน ให้แต่ละคนอยู่
ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตน เมื่อจะคิดถึงใครก็ตามไม่ได้จาเพาะเจาะจงว่า เป็นภิกษุสามเณร
เท่านั้น ให้คิดถึงกันด้วยเมตตา เพราะพร้อมที่จะแสดงออกทางกาย ทางวาจา ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
บุคคลเหล่านั้น 
 ๔) แบ่งปันลาภที่ตนได้มาในทางที่ชอบธรรม ให้แก่เพ่ือนภิกษุสามเณร ไม่หวงไว้บริโภค
เฉพาะเพียงผู้เดียว คือ หลักการอยู่ร่วมกันของพระภิกษุสามเณรนั้น ต้องเลี้ยงชีพด้วยลาแข้งของ
ตัวเอง เที่ยวภิกษาจรบิณฑบาตอาหารจากชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา เป็นการได้อาหารมาในทางที่ชอบ
ธรรม แต่ว่าการได้ปัจจัย ๔ นั้น คนเรามีวาสนาบารมีไม่เหมือนกัน บางคนได้มากจนเหลือกินเหลือใช้ 
บางคนได้น้อยจนไม่ค่อยพอกินพอใช้ เพราะฉะนั้น คนที่ได้ลาภผลมาในทางที่ชอบมาก จึงต้อง
แสดงออกซึ่งทางกายกรรม ทางวจีกรรม ที่สะท้อนมาจากใจ ด้วยการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันเป็นการ
สงเคราะห ์อนุเคราะห์ เฉลี่ยความสุขให้แก่กันและกัน 
 ๕) รักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนภิกษุสามเณรอ่ืนๆ ไม่ท าตนให้เป็นที่รังเกียจของ
ผู้อ่ืน คือ การอยู่ร่วมกันของพระภิกษุ สามเณรนั้น ค่อนข้างจะอาถรรพ์ แม้จะโง่ไปบ้างจะเซ่อไปบ้าง 
แต่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติแล้ว ย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน แม้จะเป็น
เพ่ือนรักร่วมใจกัน ถ้าคนหนึ่งละเมิดศีลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้จะกลายเป็นที่รังเกียจ ดูหมิ่น
ของเพ่ือนภิกษุสามเณรด้วยกัน การอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขที่ประสงค์จะเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้น จึงต้อง
พยายามปฏิบัติตนให้ถูกต้องตรงตามหลักของศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้  โดยให้มองว่า ข้อนี้
พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้อย่างไร ใครปฏิบัติถูกต้องตรงหลักที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็ปฏิบัติไป
ตามเขา ท าให้เกิดเป็นความเรียบร้อยสวยงามข้ึนที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า สังฆโสภโณ คือ หมู่คณะที่
งดงาม 
 ๖) มีความเห็นร่วมกันกับเพ่ือนภิกษุสามเณรอ่ืนๆ ไม่วิวาทกับใครๆ เพราะมีความเห็น
ผิดกัน เรื่องของความเห็นนั้น ในฐานะของภิกษุในพระพุทธศาสนา ถ้าเป็นความเห็นเกี่ยวกับวินัย ก็
ต้องเอาวินัยเป็นมาตรการก าหนดตัดสินว่า ความเห็นของใครถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับธรรมะก็ตรวจสอบเทียบเคียง สอบทานหลักธรรมะว่า ข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไร 
แล้วก็หาจุดกลางทางความคิดมาพบกัน แต่บางอย่างเป็นเรื่องของกิจการงาน หรือแม้แต่เรื่อง
ความเห็นทั่วไป อาจจะมีความขัดแย้งในหลักการและวิธีการบางอย่าง แต่ว่าสามารถประสบผล
เช่นเดียวกันได้ ก็ต้องประนีประนอมกัน ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท เพราะเหตุว่า ความเห็นขัดแย้งกัน 
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เว้นไว้แต่บุคคลนั้นมีความเห็นขัดแย้งกับพระธรรมวินัย ซึ่งภิกษุสามเณรรู้ห่วงใยในพระพุทธศาสนา 
จะต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะขจัดปรับวาทเหล่านั้น ให้ยุติลงด้วยความเรียบร้อย 

 นอกจากนี้ สาราณียธรรมแปลว่า ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน หมายถึง คุณธรรมที่ท าให้
คนเราไม่เห็นแก่ตัว เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น เข้าใจคนอ่ืนมากขึ้น สาราณียธรรม มี ๖ คือ๘ ๘ 

 ๑. เมตตากายกรรม คือ ท าต่อกันด้วยเมตตา หมายถึง ท าสิ่งใดก็ท าด้วยความปรารถนา
ดีต่อกัน เช่น แสดงไมตรีและหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงานร่วมกิจการร่วมชุมชนโดย ช่วยเหลือธุระต่างๆ 
ด้วยความเต็มใจ แสดงอากัปกิริยาสุภาพ เคารพนับถือทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

 ๒. เมตตาวจีกรรม คือ พูดกันด้วยเมตตา หมายถึง จะพูดอะไรก็พูดด้วยความปรารถนา
ดีต่อกันเช่น แนะนา สั่งสอนตักเตือนกันด้วยความหวังดี  กล่าววาจาสุภาพ พูดจริงไม่ พูดเพ่ือ
ผลประโยชน์ ที่จะเกิดข้ึนแก่ตนเองฝ่ายเดียว 

 ๓. เมตตามโนกรรม คือ คิดต่อกันด้วยเมตตา หมายถึงจะคิดอะไรก็คิดด้วยความ
ปรารถนาดีต่อกัน เช่นตั้งจิตปรารถนาดี คิดทาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ด ี

 ๔. สาธารณโภคี คือ แบ่งปันสิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรม หมายถึง แบ่งปันลาภที่ร่วมกันหา
ร่วมกันท าโดยยุติธรรม แม้สิ่งของที่ได้มาจะน้อย แต่ก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่งถึงกัน
นั่นคือ การร่วมสุข ร่วมทุกข์กัน 

 ๕. สีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติเสมอภาคกัน หมายถึง ประพฤติสุจริตดีงาม
เหมือนๆกัน มีระเบียบวินัยเป็นแบบเดียวกัน ไม่ประพฤติให้เป็นที่รังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ
 ๖. ทิฏฐิสามัญญตา คือมีความเสมอภาคกัน ทางความคิด หมายถึง ปรับความคิด
ความเห็นให้มีเหตุมีผลถูกต้องเหมือนๆ กัน นั่นคือ การเคารพเหตุผล ยึดหลักความดีงามเป็น อุดมคติ
อย่างเดียวกัน  
 สาราณียธรรมยัง หมายถึง ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน คือผู้ประพฤติธรรม
เหล่านี้ย่อมเป็นเหตุให้ระลึกถึงความดีที่ท าต่อกัน เป็นที่เคารพนับถือของผู้อ่ืน และสมานความสามัคคี
กลมเกลียวในหมู่คณะไว้ได้๘ ๙  
  ๑. การเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา คือ การช่วยขวนขวายท ากิจธุระของกัน
และกันด้วยกาย ไม่ว่าจะเป็นกิจธุระอะไรก็ตามก็เต็มใจช่วยท ากิจธุระนั้นจนส าเร็จ ไม่นิ่งดูดายเพราะ
ถือว่าไม่ใช่หน้าที่ เรื่องอะไรจะท าให้เหนื่อยแรงลาบากกาย  
  ๒. การเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา คือ การแนะน าสั่งสอนบอกกันในทางที่ดี
ถูกต้อง เมื่อท าตามแล้วเกิดความดีงาม ไม่มีผลท าให้ผู้ท าตามต้องได้รับความเดือดร้อนภายหลัง  
  ๓. การเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา คือ การตั้งจิตเป็นเมตตาปรารถนาแต่ความ
ไม่มีเวรมีภัยต่อกัน มุ่งหวังแต่ความสุขความเจริญและประโยชน์ต่อกันและกัน  

                                                           

 ๘ ๘ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 
๒๕๔๒), หน้า ๒๙๔- ๒๙๕. 
 ๘ ๙คณาจารย์ส านักพิมพ์เลี่ยงเซียง, หนังสือบูรณาการแผนใหม่ นักธรรมชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร : 
เลี่ยงเซียง, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๘-๑๐๙. 
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 ๔. การแบ่งปันลาภที่หามาได้ไม่หวงไว้บริโภคผู้เดียว คือ การแบ่งปันสิ่งของที่ตนหาได้โดย
ชอบธรรมแก่ผู้อ่ืนตามสมควรแก่ของที่ได้มา เพ่ือเป็นการเกื้อกูลต่อผู้ที่มีลาภน้อย ไม่หวงไว้บริโภคผู้
เดียว  
 ๕. การรักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกับผู้อื่น คือ การประพฤติกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ 
ปฏิบัติตนตามพระวินัยบัญญัติรักษาศีลตามภาวะของตนไม่ให้ขาดหรือด่างพร้อยเสมอกันกับผู้อ่ืน  
 ๖. การมีความเห็นร่วมกันกับผู้อ่ืน คือ การมีความเห็นพ้องต้องกันตามพระธรรมวินัย เป็น
เหตุให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่มี
ความเห็นผิดแผกแปลกไปจากผู้อื่น จนเป็นเหตุแห่งความแตกร้าวบาดหมาง ยอมรับมติของส่วนมาก  

 ธรรม ๖ อย่างนี้ ท าให้ผู้ประพฤติให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อ่ืน เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์
กันและกัน เป็นไปเพ่ือความไม่วิวาทกันและกัน เป็นไปเพ่ือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 นอกจากนี้ สาราณียธรรม คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึง
กัน หลักการอยู่ร่วมกัน ๖ ประการ๙ ๐  
 ๑. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและหลับหลัง คือ 
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง  
 ๒. เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วย
แจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะนาตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพ
นับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
 ๓. เมตตามโนกรรม ตั้งมโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือตั้งจิต
ปรารถนาดี คิดทาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ด ีมีหน้าตายิ้มแย้มต่อกัน  
 ๔. สาธารณโภคี ได้ของที่ชอบธรรมมาก็แบ่งปัน ไม่หวงไว้ผู้เดียว  
 ๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มี
ความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ  

 ๖. ทิฎฐิสามัญญตา มีทิฎฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือมี
ความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์หรือขจัดปัญหา๙ ๑ 
 ส าหรับหลักสาราณียธรรมเป็นชื่อของธรรมหมวดหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข รักใคร่กลมเกลียว เคารพนับถือสงเคราะห์ช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน มีความสามัคคีพร้อมเพรียง
กันเป็นเอกภาพ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน เป็นธรรมที่ท าให้ทุกคนนึกถึงกันและกันด้วยความชื่นชมยินดี 
สาราณียธรรม มี ๖ ประการ คือ 
 ๑. ท าอะไรก็ท าด้วยเมตตาธรรมต่อกัน 
 ๒. พูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาธรรมต่อกัน 
 ๓. คิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาธรรมต่อกัน 
                                                           

 ๙ ๐พระธรรมกิตติวงศ์  (ทองดี  สุรเตโช) , พจนานุกรมเพ่ือศึกษาพุทธศาสน์ , พิมพ์ครั้ งที่  ๔ , 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑๒๓. 
 ๙ ๑ปัญญา ใช้บางยาง, ธรรมาธิบาย เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์รติธรรม, ๒๕๔๖), หน้า 
๑๒๒-๑๒๓. 



๘๐ 

 ๔. แบ่งปันสิ่งที่ตนได้มาโดยชอบธรรมแก่กัน 
 ๕. สีลสามัญญตา มีศีลมีความประพฤติเสมอกัน 

 ๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีความคิดเห็นเสมอกัน 
 สรุปได้ว่า สังคมปัจจุบันจะมีความสงบสุข ถ้าหากว่าสมาชิกในสังคม น าหลักธรรม ที่กล่าว

ข้างต้นมาใช้โดยเฉพาะในสังคมไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ใจดีมีความรัก ความเมตตา ใจบุญ ยิ้มเก่ง โอบ
อ้อมอารี ชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็นนิสัยปกติทั่วไปของคนไทยและเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของคนไทย ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เรา ว่า เราต้องการความสุข 
เกลียดกลัวความทุกข์ฉันใด คนอ่ืนก็ต้องการความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ ฉันนั้น เมตตาจึงหมายถึง 
ความเป็นมิตรไมตรีกัน ผู้ที่เรายกย่องว่าเป็นมิตร คือผู้ที่ปรารถนาดีต่อเรา เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ชื่อว่า
มิตรจึงต้องประกอบด้วยเมตตา 

 
ตารางท่ี ๒.๑๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักสาราณียธรรม ๖ 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑–๓๒๒. ธรรม ๖ ประการ คือ สาราณียธรรม ๖ อย่าง 

 ๑) ธรรมข้อนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นไป
เพ่ือความสงเคราะห์เพ่ือความไม่วิวาท เพ่ือความ
พร้อมเพรียง เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
๒) ธรรมแม้ข้อนี้ก็เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์  
เพ่ือความไม่วิวาท เพ่ือความพร้อมเพรียง เพ่ือ
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ๓) ในพระธรรม
วินัยนี้เข้าไปตั้งมโนกรรม ๔) โดยที่สุดแม้เพียง
อาหารในบาตร ไม่หวงกันด้วยลาภเห็นปานดังนั้น 
แบ่งปันกับเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย ๕) เป็นไป
เพ่ือสมาธิ ๖) เป็นเครื่องน าสัตว์ออกจากทุกข์ 
ย่อมน าออกเ พ่ือความสิ้ นทุกข์ โดยชอบแก่
ผู้กระท า ทิฐินั้น  

ม.อุ.(ไทย) ๓/๑/๘๘. สาราณียธรรม ธรรมเป็นที่ตั้งระลึกถึงกัน ๖ อย่าง 
รัก ท าความเคารพ เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เพ่ือ
ไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน  

องฺ.ฉกฺก (ไทย) ๒๒/๑๑/๔๒๖-๔๒๗. สาราณียธรรมทั้ง ๖ อย่างนี้ ประพฤติเถิด ข้อนั้น
จักเป็นไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่พวกเธอ
ตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสภาษิตนี้
แล้ว ท่านพระอานนท์ชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า 

  



๘๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักสาราณียธรรม ๖ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๓๓ – ๒๓๔). 
 

๑) เมตตากายกรรม ท าต่อกันด้วยเมตตา ๒) เมตตาวจีกรรม 
พูดต่อกันด้วยเมตตา ๓) เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา 
๔) สาธารณโภคี  ได้มาแบ่งกันกินใช้  ๕) สีลสามัญญตา 
ประพฤติให้ดีเหมือนเขา ๖) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็น
เข้ากันได ้ 

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ จิต
าโณ), (๒๕๔๐, หน้า ๓๔). 
 

๑) เมตตากายกรรม จะท าอะไรก็ให้ท าด้วยเมตตา ๒) เมตตา
วจีกรรม จะพูดอะไรก็ประกอบด้วยเมตตา ๓) เมตตามโนกรรม 
จะคิดอะไรก็คิดกันด้วยเมตตา ๔) แบ่งปันลาภที่ตนได้มา
ในทางที่ชอบธรรม ๕) รักษาศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนภิกษุ
สามเณรอ่ืนๆ ไม่ท าตนให้ เป็นที่รั งเกียจของผู้ อ่ืน ๖) มี
ความเห็นร่วมกันกับเพ่ือนภิกษุสามเณรอ่ืนๆ ไม่วิวาทกับใครๆ 

ทองหล่อ วงษ์ธรรมา , (๒๕๔๒ , 
หน้า ๒๙๔- ๒๙๕). 

๑. เมตตากายกรรม คือ ท าต่อกันด้วยเมตตา ๒. เมตตา
วจีกรรม คือ พูดกันด้วยเมตตา ๓. เมตตามโนกรรม คือ คิดต่อ
กันด้วยเมตตา ๔. สาธารณโภคี คือ แบ่งปันสิ่งที่ได้มาโดยชอบ
ธรรม ๕. สีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติเสมอภาคกัน ๖. 
ทิฏฐิสามัญญตา คือมีความเสมอภาคกัน 

คณาจารย์ส านักพิมพ์เลี่ยงเซียง , 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๐๘-๑๐๙). 
 

ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน คือผู้ประพฤติธรรม
เหล่านี้ย่อมเป็นเหตุให้ระลึกถึงความดีที่ท าต่อกันเป็นที่เคารพ
นับถือของผู้อื่น และสมานความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ 

ปัญญา ใช้บางยาง, (๒๕๔๖, หน้า 
๑๒๒-๑๒๓). 
 

ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ๑. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตา
กายกรรม ๒. เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรม ๓. เมตตา
มโนกรรม ตั้งมโนกรรม ๔. สาธารณโภคี ได้ของที่ชอบธรรมมา
ก็แบ่งปัน ไม่หวงไว้ผู้เดียว ๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอ
กัน ๖.  ทิฎฐิสามัญญตา มีทิฎฐิดี งามเสมอกันกับเพ่ือน
พรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

พระธรรมกิตติ วงศ์  (ทองดี  สุร
เตโช), (๒๕๔๓,หน้า ๑๑๒๓). 

สาราณียธรรม มี ๖ ประการ คือ ๑. ท าอะไรก็ท าด้วยเมตตา
ธรรมต่อกัน ๒. พูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาธรรมต่อกัน ๓. คิด
อะไรก็คิดด้วยเมตตาธรรมต่อกัน ๔. แบ่งปันสิ่งที่ตนได้มาโดย
ชอบธรรมแก่กัน ๕. สีลสามัญญตา มีศีลมีความประพฤติเสมอ
กัน ๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีความคิดเห็นเสมอกัน 

 
  



๘๒ 

 
๒.๙ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

 ๒.๙.๑ สภาพทั่วไป๙ ๒
 

 จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แต่เดิมตั้งอยู่ในท้องที่
อ าเภอสูงเนิน ห่างจากตัวเมืองปัจจุบัน ประมาณ ๓๑ กิโลเมตร เรียกว่า “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ 
โคราช กับ เมืองเสมา ซึ่งทั้ง ๒ เมืองเคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยขอม แต่ในปัจจุบันเป็นเมืองร้าง ตั้งอยู่ริม
ล าตะคอง 
 สมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑) โปรดให้สร้าง
เมืองโดยเอาชื่อเมืองเสมากับเมืองโคราฆะปุระ มาผูกเป็นนามเมืองใหม่เรียกว่า “เมืองนครราชสีมา” 
แต่คนทั่วไป เรียกว่า “เมืองโคราช”  
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นเมืองชั้นเอก ผู้ส าเร็จ
ราชการเมืองมียศเป็นเจ้าพระยา เจ้าพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ ปิ่น ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้
เมืองนครราชสีมาได้น าช้างเผือก ๒ เชือก ขึ้นน้อมเกล้าถวาย ต่อมาในปี พ.ศ.๒๓๖๙ ในสมัยรัชกาลที่ 
๓ เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ก่อการกบฏ ยกกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมา และกวาดต้อน 
พลเมืองไปเป็นเชลย คุณหญิงโม (ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา{พระสุริยเดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย) 
ผู้รักษาเมือง แสร้งท ากลัวเกรงและประจบเอาใจทหารลาว เมื่อถูกกวาดต้อนมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ในเขต
อ าเภอพิมายก็หยุดพักกลางทางพอได้โอกาสคุณหญิงโมก็จัดกองทัพโจมตีกองทัพเวียงจันทน์แตกพ่าย
ไป วีรกรรมที่คุณหญิงโมได้ประกอบขึ้นนี้ รัชกาลที ่๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิง
โม ด ารงฐานันดรศักดิ์เป็น “ท้าวสุรนารี” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้รวบรวมหัวเมือง
ในเขตท่ีราบสูงให้นครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑลลาวกลาง ในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ (ร.ศ. ๑๑๐ ) 
 ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช ละติจูด ๑๕ 
องศาเหนือ ลองติจูด ๑๐๒ องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ๑๘๗ เมตร ตัวจังหวัดอยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ๒๕๙ กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ ๒๖๔ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 
๒๐,๔๙๓.๙๖๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๒,๘๐๘,๗๒๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒ ของพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี  
  

                                                           

 ๙ ๒ประวัติ ความเป็นมา ลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http :
//www.nakhonkorat.com/main/th/2009-04-02-05-48-49/2009-04-02-05-50-27.html [๗ ธันวาคม 
๒๕๖๒]. 

http://www.nakhonkorat.com/main/th/2009-04-02-05-48-49/2009-04-02-05-50-27.html%20%5b๗
http://www.nakhonkorat.com/main/th/2009-04-02-05-48-49/2009-04-02-05-50-27.html%20%5b๗


๘๓ 

 
 

ภาพที่ ๒.๑ ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 
 การปกครองและการบริหาร 
 จังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น ๓ ส่วนคือ 

 ๑. การบริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่
ในจังหวัดอยู่ประมาณ ๑๙๖ หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ ๒๖ หน่วย รัฐวิสาหกิจ ๒๗ หน่วย) 

 ๒. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัด ๓๐ 
หน่วย ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น ๓๒ อ าเภอ ๒๘๗ ต าบล ๓,๗๔๓ 
หมู่บ้าน ประกอบด้วย  

๑. อ าเภอเมืองนครราชสีมา   ๑๗. อ าเภอบัวใหญ่  
๒. อ าเภอแก้งสนามนาง   ๑๘. อ าเภอบ้านเหลื่อม  
๓. อ าเภอขามทะเลสอ    ๑๙. อ าเภอประทาย  
๔. อ าเภอขามสะแกแสง   ๒๐. อ าเภอปักธงชัย  

 ๕. อ าเภอคง    ๒๑. อ าเภอปากช่อง  
 ๖. อ าเภอบุรี    ๒๒. อ าเภอพระทองค า  
 ๗. อ าเภอจักราช    ๒๓. อ าเภอพิมาย  
 ๘. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   ๒๔. อ าเภอเมืองยาง 

๙. อ าเภอชุมพวง ๒๕. อ าเภอล าทะเมนชัย 
 ๑๐. อ าเภอโชคชัย    ๒๖. อ าเภอวังน้ าเขียว  
 ๑๑. อ าเภอด่านขุนทด   ๒๗. อ าเภอสีคิ้ว 

  ๑๒. อ าเภอเทพารักษ์  ๒๘. อ าเภอสีดา 

ครบ  ุรุ 

สุ ค  ุุ ว

ปากช  ุอง

คง

พ  ุมาย
ด  ุานข  ุนทด

เส  ุงสาง

ป  ุกธงช  ุย

ส  ุงเน  ุน

ว  ุงน  ุุ  าเขุ ยว

โนนส  ุง

ช  ุมพวง

จ  ุกราช

โชคช  ุย

บ  ุวใหญ  ุ
ประทาย

โนนไทย

ห  ุวยแถลง

เม  ุองนครราชสุ มา

หนองบ  ุญมาก

ขามสะแกแสง

แก  ุงสนามนาง

เทพาร  ุกษ  ุ (ก  ุุ ง อ.)

โนนแดง

บ  ุานเหล  ุุ อม

พระทองคุ า (ก  ุุ ง อ. )

ขามทะเลสอ
เฉล  ุมพระเกุ ยรต  ุ

เม  ุองยาง (ก  ุุ ง อ.)

สุ ดา  (กุ  ุ ง อ.)

ลุ  าทะเมนช  ุย (ก  ุุ ง อ.)

บ  ุวลาย (ก  ุุ ง อ.)



๘๔ 

  ๑๓. อ าเภอโนนแดง  ๒๙. อ าเภอสูงเนิน 
  ๑๔. อ าเภอโนนไทย  ๓๐. อ าเภอเสิงสาง 

 ๑๕. อ าเภอโนนสูง  ๓๑. อ าเภอหนองบุญมาก 
 ๑๖. อ าเภอบัวลาย  ๓๒. อ าเภอห้วยแถลง  
 ๓. จ านวนประชากร 
  จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนประชากร ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวนทั้งสิ้น  
๒,๖๓๐,๙๖๘ คน เป็นชาย จ านวน ๑,๒๙๘,๓๖๕ คน เป็นหญิง จ านวน ๑,๓๓๒,๖๐๓ คน 

๔. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี ๓ รูปแบบ๙ ๓ 
 ๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒) เทศบาล ๗๕ แห่ง ประกอบด้วย 
  - เทศบาลนคร ๑ แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา 
   - เทศบาลเมือง ๔ แห่ง คือ  
  ๑. เทศบาลเมืองปากช่อง  
  ๒. เทศบาลเมืองบัวใหญ่  
  ๓. เทศบาลเมืองสีคิ้ว  
  ๔. เทศบาลเมืองปัก 
  - เทศบาลต าบล ๘๕ แห่ง  
 ๓) องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒๔๓ แห่ง รายละเอียดสามารถสืบค้นข้อมูลได้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒๐ ตารางแสดงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ อ าเภอ เขตการปกครอง ประชากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) 

  ต าบล หมู่บ้าน คน ทน ทม ทต อบต รวม 

๑ เมืองนครราชสีมา ๒๖ ๒๓๖ ๔๖๙,๒๕๙ ๑ - ๑๕ ๑๗ ๒๗ 
๒ ปากช่อง ๑๔ ๒๑๗ ๑๙๐,๙๘๒  ๑ ๔ ๙ ๑๔ 
๓ พิมาย ๑๓ ๒๑๒ ๑๓๐,๐๕๓   ๒ ๑๑ ๑๓ 
๔ ด่านขุนทด ๑๘ ๒๒๕ ๑๒๗,๙๓๘   ๓ ๑๕ ๑๘ 
๕ โนนสูง ๑๘ ๑๙๕ ๑๒๗,๐๖๔   ๖ ๑๒ ๑๘ 
๖ สีคิ้ว ๑๕ ๑๗๐ ๑๒๔,๒๕๖  ๑ ๓ ๑๑ ๑๕ 
๗ ปักธงชัย ๑๘ ๒๑๕ ๑๑๗,๒๗๑  ๑ ๕ ๑๒ ๑๘ 
๘ ครบุร ี ๑๕ ๑๕๓ ๙๕,๒๖๒   ๕ ๑๐ ๑๕ 

๙ บัวใหญ่ ๑๑ ๑๒๒ ๘๓,๒๓๓  ๑ ๑ ๙ ๑๑ 
๑๐ ชุมพวง ๑๐ ๑๓๓ ๘๒,๘๒๘   ๑ ๙ ๑๐ 

๑๑ คง ๑๒ ๑๕๖ ๘๑,๖๖๑   ๒ ๑๐ ๑๒ 

                                                           
๙ ๓ประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

www.koratlocal.go.th และ www.nakhonratchasima.go.th [๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 



๘๕ 

๑๒ สูงเนิน ๑๓ ๑๒๗ ๘๑,๙๖๗   ๒ ๑๑ ๑๓ 
๑๓ โชคชัย ๑๒ ๑๒๘ ๘๐,๖๔๖   ๓ ๙ ๑๒ 
๑๔ ประทาย ๑๔ ๑๔๙ ๗๗,๘๗๘   ๑ ๑๓ ๑๔ 

๑๕ ห้วยแถลง ๑๒ ๑๒๐ ๗๕,๒๔๘   ๓ ๙ ๑๒ 

๑๖ โนนไทย ๑๒ ๑๓๑ ๗๒,๐๘๕   ๓ ๙ ๑๒ 
๑๗ จักราช ๙ ๑๐๙ ๗๐,๗๕๓   ๑ ๘ ๙ 
๑๘ เสิงสาง ๘ ๘๕ ๖๙,๗๓๗   ๒ ๖ ๘ 
๑๙ หนองบุนมาก ๙ ๑๐๔ ๖๐,๑๗๔   ๒ ๗ ๙ 
๒๐ ขามสะแกแสง ๙ ๗๒ ๔๓,๔๓๕   ๓ ๖ ๙ 
๒๑ วังน้ าเขียว ๖ ๘๓ ๔๓,๕๓๕   ๑ ๕ ๖ 
๒๒ พระทองค า ๖ ๗๕ ๔๒,๕๕๒   ๒ ๔ ๖ 
๒๓ แก้งสนามนาง ๕ ๕๖ ๓๗,๒๑๗   ๑ ๔ ๕ 
๒๔ เฉลิมพระเกียรติ ๖ ๖๑ ๓๕,๔๒๒   ๑ ๕ ๖ 
๒๕ ล าทะเมนชัย ๕ ๕๙ ๓๒,๕๒๗   ๕ - ๕ 
๒๖ ขามทะเลสอ ๖ ๔๖ ๒๙,๔๐๔   ๒ ๔ ๖ 
๒๗ เมืองยาง ๔ ๔๖ ๒๘,๑๑๔   ๑ ๓ ๔ 
๒๘ โนนแดง ๖ ๖๕ ๒๕,๕๗๐   ๒ ๔ ๖ 
๒๙ บัวลาย ๕ ๔๕ ๒๔,๗๓๐   ๑ ๔ ๕ 
๓๐ สีดา ๖ ๕๐ ๒๔,๓๖๓   ๑ ๕ ๖ 
๓๑ เทพารักษ์ ๔ ๕๙ ๒๔,๕๑๗   - ๔ ๔ 
๓๒ บ้านเหลื่อม ๕ ๓๙ ๒๑,๐๑๗   ๑ ๔ ๕ 
 ๓๒ อ าเภอ ๒๘๗ ๓,๗๔๓ ๒,๖๓๐,๙๖๘ ๑ ๔ ๘๕ ๒๔๓ ๓๓๓ 
๓๓  อบจ.นครราชสีมา ๑ แห่ง ๓๓๔ 

สรุป ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ๑ คน 
นายกเทศบาลนคร      ๑ คน 
นายกเทศบาลเมือง      ๔ คน 
นายกเทศบาลต าบล      ๘๕ คน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ๒๔๓ คน 
รวมจ านวนผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  ๓๓๔ คน 
  



๘๖ 

๒.๑๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒.๑๐.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพลวัตทางการเมือง 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลวัตเพ่ือน ามาใช้
เป็นแนวทางเพ่ือเป็นฐานในการศึกษา ดังนี้ 

 ชัยพงษ์ ส าเนียง ได้วิจัยเรื่อง “พลวัตการการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : กับการขยาย
พ้ืนที่ทางการเมืองของประชาชน” ผลการวิจัยพบว่า การเข้าสู่พ้ืนที่องค์กรรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประชาชนผ่าน “การเลือกตั้ง” ได้สร้างอ านาจต่อรองให้ประชาชนอย่างมหาศาล ผ่านความสัมพันธ์ 
ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เช่น กลุ่มเครือญาติ กลุ่มทรัพยากร กลุ่มทุน ฯลฯ ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่ “เปิด” ที่ประชาชนใช้เป็น “พ้ืนที่” เพ่ือสร้างสายสัมพันธ์กับรัฐแบบใหม่ ได้ 
รวมถึงการที่มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องท าให้นักการเมืองท้องถิ่น ต้องสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชนอย่างหลากหลาย ท าให้ “การเลือกตั้ง” เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ
ประชาชนในการต่อรองกับนักการเมืองท้องถิ่น และการเลือกตั้งยังเปิดโอกาสให้ “คนหน้าใหม”่ เข้าสู่
พ้ืนที่ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ท าให้การเมืองท้องถิ่นมิใช่พ้ืนที่ผูกขาดของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
การเข้าสู่พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนผ่านความสัมพันธ์ที่หลากหลายอาทิการสร้าง
อ านาจต่อรองผ่าน “การเลือกตั้ง” และการสร้างความสัมพันธ์ผ่านกลุ่มผลประโยชนต่างๆ ท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่ “เปิด” ที่ประชาชนใช้เป็น“พ้ืนที่” เพ่ือสร้างสายสัมพันธ์กับรัฐ
แบบใหม่ได รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูงในแง่ที่ไม่พัฒนาเป็น
ระบบราชการที่ตายตัวเป็น “องค์กรกึ่งรัฐกึ่งสังคม” มีนวัตกรรมใหม่ผู้บริหารและสมาชิกเป็นคนใน
พ้ืนที ่ฯลฯ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถเป็นองคก์รของประชาชนได้อย่าแท้จริง๙ ๔ 

 พนา ใจตรง และกนกวรรณ มะโนรมย์ ได้วิจัยเรื่อง “พลวัตการเคลื่อนไหวและการต่อสู
เพ่ือฟ้ืนฟูวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล” ผลการวิจัยพบว่า รัฐใช้วิธีคิดในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองทุนตามการพัฒนากระแสหลัก และไมได้ให้ความส าคัญกับ
ชาวบ้านในฐานะกลุ่มหรือองค์กรที่มีอุดมการณ์ทางสิ่งแวดล้อมแต่กลับมองชาวบ้านเป็นแค่กลุ่มผล
ประโยชนทางการเมืองที่อาศัยคนนอกเข้ามาผลักดันให้กลายเป็นเครือข่ายทางสังคมในการเคลื่อนไหว
เพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรองในขณะที่ชาวบ้านปากมูลได้พิสูจน์ความเป็นตัวตนของกลุ่มคนที่
รวมกลุ่มกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน ผ่านปฏิบัติการเคลื่อนไหวทาง
สังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับ ๒ ทศวรรษ การเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวบ้านปากมูลนั้น ถือ
เป็นปรากฏการณทางสังคมที่ซับซ้อน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนปากมูลต่อการด ารงชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้านหรือการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่มี
ความส าคัญกับมนุษย์ ดังนั้น การตัดสินใจแก้ปัญหาในเชิงนโยบาย รัฐจะใช้วิธีการทางการเมืองเรื่อง
ของการต่อรองอย่างเดียวคงไมสามารถแก้ปัญหาตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่ต้องการให้รัฐบาลเปิด

                                                           

 ๙ ๔ชัยพงษ์ ส าเนียง, “พลวัตการการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : กับการขยายพื้นที่ทางการเมืองของ
ประชาชน”, วารสารมนุษยศาสตร สังคมศาสตรปริทัศน ์, ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗): ๑-๑๓. 



๘๗ 

ประตูน้ าเขื่อนปากมูลอย่างถาวรได้การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชุมชนจึงไม่อาจเป็นจริงตามที่ชาวบ้านคาดหวังไว
ได๙้ ๕ 

 กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสิริ ได้วิจัยเรื่อง “พลวัตประชาธิปไตยยุคเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
ของไทยภายใต้รัฐประหาร ๒๕๕๗” ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของประชาชนจากการเลือกตั้ง 
ประการส าคัญต้องการให้เกิดการแก้ปัญหาปากท้องและหนี้สินของประชาชน นักการเมืองที่ เสียสละ
เพ่ื อประชาชนมีคุณธรรม การบังคับใช้กฎหมายด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ราคาพืชผลทาง
การเกษตรสูงขึ้น กระจายโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน๙ ๖ 

สิริยา รัตนช่วย ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พลวัตของโลกยุคใหม่” 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่นั้นชุมชน
ท้องถิ่นควรเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงด้วยแนวคิดการพ่ึงตนเอง
และแนวคิดการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นควบคู่กับการด าเนินการตามวิถีแห่งประชาธิปไตย
ท้องถิ่นที่เน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นทั้งหลักการที่ส าคัญ และกระบวนการแห่งการ
พัฒนาของโลกยุคใหม่ตลอดจนเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วยที่ทุกภาคส่วนใน
ชุมชนจะต้องมีความศรัทธาและยึดถือส าหรับใช้เป็นกรอบใหญ่ในการเลือกหลักการและวิถีแห่งการ
ปฏิบัติจริงโดยค านึงถึงการให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเช่นเดียวกับปรัชญาในการพัฒนา
ระดับประเทศที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกันเพ่ือรับมือกับข้อท้าทายและประเด็นอุบัติใหม่ที่
ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต๙ ๗ 
 สุกษม สุขเกษม ได้วิจัยเรื่อง “พลวัตคอรรัปชันในระบบอุปถัมภ์” ผลการวิจัยพบว่า 
สังคมไทยมีลักษณะส าคัญ คือ เป็นสังคมระบบเครือญาติที่เกิดจากการสืบสายเลือดและองค์ประกอบ
ทางด้านสังคม มีพฤติกรรมคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จนพัฒนาเป็นระบบอุปถัมภ์ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อม ีความสัมพันธ์ทางการเมืองหรือ
ธุรกิจเกิดขึ้น การใช้ระบบอุปถัมภ์ จึงเป็นการท าลายประโยชนของสาธารณะ เพราะเป็นการฝ่าฝืน
หรือละเมิดตอ่กฎขอ้บังคับ และไมส่อดคลองกับระบบสาธารณประโยชนทั่วไป สร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขัน มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนต่อกันและสร้างความเสียหายต่อส่วนรวม หากเป็นในระดับ
นโยบายที่เอ้ือประโยชนให้กับพวกพ้องหรือ“การคอรรัปชันเชิงนโยบาย” ยิ่งเกิดผลกระทบเป็นวง
กว้างและสร้างความเสียหายได้มากกว่า จึงมีข้อเสนอแนะให้น าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสร้างค่านิยมในเรื่องคุณงามความดี และด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนลดการใช้ระบบอุปถัมภ์ที่สร้างความ

                                                           
๙ ๕พนา ใจตรง และกนกวรรณ มะโนรมย์, “พลวัตการเคลื่อนไหวและการต่อสู้เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตของ

ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์, ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม- 
ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๘๑-๑๑๑. 
 ๙ ๖กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสิริ, “พลวัตประชาธิปไตยยุคเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของไทยภายใต้รัฐประหาร 
๒๕๕๗”, วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๘ (สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๑-๑๕ 

๙ ๗สิริยา รัตนช่วย, “การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พลวัตของโลกยุคใหม่่”, วารสารการเมืองการ
ปกครอง, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๖๐) : ๗๒-๘๗. 



๘๘ 

เสียหายแกสาธารณะ หรือละเมิดต่อกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้ ประชาชน ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
และสื่อมวลชนช่วยกันตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามหลักหลักธรรมาภิบาล๙ ๘ 

ภวัต พัฒนนิภากร ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบพฤติกรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในพ้ืนที่จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ๑ ภายใต้อิทธิพลของพลวัตทางการเมือง” ผลการวิจัย
พบว่า กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ภายใต้อิทธิพลของพลวัตทางการเมือง ประกอบด้วย ๔ รูปแบบ ได้แก่ 
(๑) รูปแบบการใช้สิทธิเลือกตั้ง (๒) รูปแบบการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (๓) รูปแบบกิจกรรมชุมชน 
และ (๔) รูปแบบการติดต่อเป็นการเฉพาะ ผลการวิจัยระดับพฤติกรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับพฤติกรรมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก ๑ ด้าน ได้แก่ การใช้สิทธิ
เลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง ๒ ด้าน ได้แก่ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและกิจกรรมชุมชนและอยู่ใน
ระดับน้อย ๑ ด้าน ได้แก่ การติดต่อเป็นการเฉพาะผลการวิจัยพลวัตทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้อิทธิพลของพลวัตทางการเมือง พบว่า 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อพฤติกรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (F๔) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๑ ประกอบด้วย ปัจจัย
สังคมและวัฒนธรรม (F๑) ปัจจัยภาพลักษณ์นักการเมืองท้องถิ่น (F๒) และปัจจัยการปกครองท้องถิ่น 
(F๓) โดยโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ ดี (“χ”2 = 49.973, df = 
37, p = 0.075, CFI = 0.999, TLI = 0.998, RMSEA = 0.016, SRMR = 0.016) ผลการวิจัยเพ่ือ
ยืนยัน ความเหมาะสมของรูปแบบพฤติกรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ 
จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ๑ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกปัจจัยและมีค่าความสอดคล้องระหว่าง 
ควอไทล์ น้อยกว่า ๑.๕ ทุกปัจจัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการเชิงโครงสร้างพฤติกรรมทางการเมือง
ในระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ มีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด๙ ๙ 

วีณา เอ่ียมประไพ ได้วิจัยเรื่อง “พลวัตทางสังคมของชุมชนบริเวณป้อมปราการในเกาะ
รัตนโกสินทร์” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดพ้ืนฐานการวิจัยคือความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในเกาะ
รัตนโกสินทร์เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัย ซึ่งในการวิจัยนี้จะใช้ป้อมปราการเป็น
สื่อแสดงให้เห็นถึงความหมายที่รัฐให้แกพ้ืนที่ อันมีผลต่อการสร้าง การรื้อท าลาย และการบูรณะป้อม
ปราการที่ยังคงเหลืออยู่ นโยบายของรัฐมีผลต่อความเป็นพลวัตของชุมชนบริเวณป้อมปราการทั้งสอง
แหง โดยถือว่าอ านาจรัฐเป็นปัจจัยภายนอกที่ท าให้ชุมชนบริเวณป้อมพระสุเมรุมีการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพโดยรอบ จากเดิมที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ป้องกันราชธานีกลายเป็นแหล่งการค้า และธุรกิจบริการ
ด้านการทองเที่ยวในปัจจุบัน สวนชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬกลับเป็นพลังสูการเคลื่อนไหวคัดค้าน

                                                           
๙ ๘สุกษม สุขเกษม, “พลวัตคอรรัปชันในระบบอุปถัมภ์”, รายงานวิจัย, (การป้องกันราชอาณาจักร, 

๒๕๖๐) 
๙ ๙ภวัต พัฒนนิภากร, “รูปแบบพฤติกรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่  

จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ภายใต้อิทธิพลของพลวัตทางการเมือง”, ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๖๒). 



๘๙ 

นโยบายเคลื่อนย้ายชุมชนออกจากพ้ืนที่เพ่ือจัดท าเป็นสวนสาธารณะส่วนปัจจัยภายในจากความเป็น
ชุมชนนั้นคือค่านิยมที่ผูกพันกับวัฒนธรรมดั้งเดิม ชุมชนบริเวณป้อมพระสุเมรุมีแนวคิดในการเชื่อมโยง
พ้ืนที่ตนเองเข้ากับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สวนชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬมีความศรัทธาในสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวร่วมกัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้หากมองในภาพรวมแลว เกี่ยวเนื่อง
กับระบบทุนนิยมเข้าครอบง าประเทศไทย รัฐจึงต้องปรับนโยบายให้ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ถึงแม้วา
ขณะนี้ความสัมพันธ์ในชุมชนทั้งสองจะยังคงมีความสนิทสนมเอ้ืออาทรต่อกันแต่เมื่อคนรุ่นเก่าหมดไป
ความสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นใหมใ่นชุมชนทั้งสองอาจเป็นเช่นชุมชนเมืองอ่ืนๆในสังคมไทย๑ ๐ ๐ 

 ประจักษ์ ก้องกีรติ ได้วิจัยเรื่อง “พลวัตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตย
ในอาเซียน : ศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์” ผลการวิจัยพบว่า 
พลวัตทางการเมืองที่เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และฟิลิปปินส์ โดยทั้งสามประเทศต่างเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่ส าคัญซึ่งสะท้อน
ออกมาจากแบบแผนพฤติกรรมและการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง
เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองที่กลุ่มชนชั้นน าและพรรคการเมืองที่ครองอ านาจอยู่เดิมสูญเสียอ านาจ
ไปหรือถูกสั่นคลอนอ านาจโดยในอินโดนีเซียพบว่าผู้สมัครที่มาจากนักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่นอกแวด
วงชนชั้นน าก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งประธานาธิบดีโดยได้รับคะแนนนิยมอย่างรวดเร็วในฟิลิปปินส์
นักการเมืองท้องถิ่นจากเขตที่ด้อยพัฒนาที่สุดของประเทศกลายเป็นม้ามืดชนะการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีโดยมีคะแนนเหนือคู่แข่งที่เป็นชนชั้นน าและตระกูลการเมืองใหญ่ในขณะที่มาเลเซีย
พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้ งเป็นครั้งแรกในรอบ ๖ ทศวรรษ ความเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้สะท้อนว่าการเลือกตั้งเป็นพ้ืนที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองสูงขึ้นมิใช่พ้ืนที่ของการผูกขาด
อ านาจของชนชั้นน ากลุ่มเล็กแบบที่งานวิชาการในอดีตน าเสนอ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส าคัญสี่
ประการที่น ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งของทั้งสามประเทศ ได้แก่ ระบบการเลือกตั้งและ
ความเป็นกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่แตกต่างกัน บทบาทของธนกิจการเมืองและระบบ
อุปถัมภ์ที่เพ่ิมสูงขึ้น การแบ่งแยกทางสังคมในมิติชนชั้น ศาสนาและเชื้อชาติที่ฝังลึกและบทบาทของ
สื่อใหม่ที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักการเมืองและพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล นอกจากนั้นยังพบว่า
ประชาชนทั้งสามประเทศมีความตื่นตัวสูงในกระบวนการเลือกตั้งประเด็น คอร์รัปชั่นมีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้เลือกตั้งการเมืองแบบประชานิยมกลายเป็นกระแสการเมืองส าคัญและการเมืองในทั้ง
สามประเทศมีลักษณะแบ่งแยกแตกข้ัวสูงขึ้น๑ ๐ ๑  

 สรุปได้ว่า จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลวัตทางการเมืองเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลง
ในกระบวนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่ส าคัญซึ่งสะท้อน
ออกมาจากแบบแผนพฤติกรรมและการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง 
เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองที่นักการเมืองที่ครองอ านาจอยู่เดิมสูญเสียอ านาจไปหรือถูกสั่นคลอน

                                                           

 ๑ ๐ ๐วีณา เอี่ยมประไพ, “พลวัตทางสังคมของชุมชนบริเวณป้อมปราการในเกาะรัตนโกสินทร์, รายงาน
วิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๔๙). 

๑ ๐ ๑ประจักษ์ ก้องกีรติ, “พลวัตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน: ศึกษา
เปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์”, รายงานวิจัย, (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), ๒๕๖๐). 



๙๐ 

อ านาจจนไม่อาจครองสถานการณ์ผูกขาดทางการเมืองอย่างเหนียวแน่นและมั่นคงเหมือนแต่เดิม 
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่มีการแข่งขนัทางการเมือง และความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง และฝั่งนักการเมือง เป็นต้น 

 

ตารางท่ี ๒.๒๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลวัต 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ชัยพงษ ์ส าเนียง, (๒๕๕๗). “การเลือกตั้ง” ได้สร้างอ านาจต่อรองให้ประชาชนอย่าง
มหาศาล ผ่านความสัมพันธ์ ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เช่น 
กลุ่มเครือญาติ กลุ่มทรัพยากร กลุ่มทุน ฯลฯ ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ้ืนที่ “เปิด” ที่ประชาชนใช้ เป็น 
“พ้ืนที่”สร้างสายสัมพันธ์กับรัฐแบบใหม่รวมถึงการที่มีการ
เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องท าให้นักการเมือง
ท้องถิ่นสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน ท าให้ “การเลือกตั้ง” 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการต่อรองกับนักการเมืองท้องถิ่น และ
การเลือกตั้งยังเปิดโอกาสให้ “คนหน้าใหม่” เข้าสู่พ้ืนที่ทาง
การเมอืงอย่างต่อเนื่อง 

พนา ใจตรง และกนกวรรณ มะโน
รมย์, (๒๕๕๗). 

รฐัใช้วิธีคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองทุน
ตามการพัฒนากระแสหลัก และไม ได้ให้ความส าคัญกับ
ชาวบ้ านในฐานะกลุ่ มหรื อองค์ กรที่ มี อุ ดมการณ์ ทาง
สิ่งแวดล้อมแต่กลับมองชาวบ้านเป็นแค่กลุ่มผลประโยชนทาง
การเมืองที่อาศัยคนนอกเข้ามาผลักดันให้กลายเป็นเครือข่าย
ทางสังคมในการเคลื่อนไหวเพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรองใน
ขณะที่ชาวบ้านปากมูลได้พิสูจน์ความเป็นตัวตนของกลุ่มคนที่
รวมกลุ่มกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสิริ, (๒๕๖๓). ความคาดหวังของประชาชนจากการเลือกตั้ง ประการส าคัญ
ต้องการให้ เกิดการแก้ปัญหาปากท้องและหนี้ สินของ
ประชาชน นักการเมืองที่ เสียสละเพ่ื อประชาชนมีคุณธรรม 
การบังคับใช้กฎหมายด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ราคา
พืชผลทางการเกษตรสูงขึ้น กระจายโอกาสให้ทุกคนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

สิริยา รัตนช่วย, (๒๕๖๐). 
 

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงของ
โลกยุคใหม่นั้นชุมชนท้องถิ่นควรเน้นการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้เกิดข้ึนอย่างแท้จริงด้วยแนวคิดการพ่ึงตนเองและ
แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นควบคู่กั บการ
ด าเนินการตามวิถีแห่งประชาธิปไตยท้องถิ่นที่เน้นหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นทัง้หลักการที่ส าคัญ 



๙๑ 

ตารางท่ี ๒.๒๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลวัต (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

สุกษม สุขเกษม, (๒๕๖๐) สังคมไทยมีลักษณะส าคัญ คือ เป็นสังคมระบบเครือญาติที่เกิด
จากการสืบสายเลือดและองค์ประกอบทางด้านสังคม มี
พฤติกรรมคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จนพัฒนาเป็นระบบ
อุปถัมภ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหว่างผู้อุปถัมภ์กับ
ผู้รับอุปถัมภ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อมี ความสัมพันธ์ ทาง
การเมืองหรือธุรกิจเกิดขึ้น การใช้ระบบอุปถัมภ์ จึงเป็นการ
ท าลายประโยชนของสาธารณะ เพราะเป็นการฝ่าฝืนหรือ
ละเมิดตอ่กฎขอ้บังคับ และไมส่อดคลองกับระบบสาธารณประ
โยชนทั่วไป 

ภวัต พัฒนนิภากร, (๒๕๖๒). ภายใต้อิทธิพลของพลวัตทางการเมือง  ประกอบด้วย ๔ 
รูปแบบ ได้แก่ (๑) รูปแบบการใช้สิทธิเลือกตั้ง (๒) รูปแบบ
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (๓) รูปแบบกิจกรรมชุมชน และ 
(๔) รูปแบบการติดต่อเป็นการเฉพาะ 

วีณา เอ่ียมประไพ, (๒๕๔๙). ความคิดพ้ืนฐานการวิจัยคือความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใน
เกาะรัตนโกสินทร์เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในแต่ละ
ยุคสมัย ซึ่งในการวิจัยนี้จะใช้ป้อมปราการเป็นสื่อแสดงให้เห็น
ถึงความหมายที่รัฐให้แก พ้ืนที่ อันมีผลต่อการสร้าง การรื้อ
ท าลาย และการบูรณะป้อมปราการที่ยังคงเหลืออยู่ นโยบาย
ของรัฐมีผลต่อความเป็นพลวัตของชุมชนบริเวณป้อมปราการ
ทั้งสองแหง โดยถือว่าอ านาจรัฐเป็นปัจจัยภายนอกที่ท าให้
ชุมชนบริเวณป้อมพระสุเมรุมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
โดยรอบ 

ประจักษ์ ก้องกีรติ, (๒๕๖๐). พลวัตทางการเมืองที่เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงในการ
เลือกตั้งที่เกิดขึ้นในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดย
ทั้งสามประเทศต่างเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้า
ทายที่ส าคัญซึ่งสะท้อนออกมาจากแบบแผนพฤติกรรมและ
การตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนผ่านกระบวนการ
เลือกตั้งเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองที่กลุ่มชนชั้นน าและ
พรรคการเมืองที่ครองอ านาจอยู่เดิมสูญเสียอ านาจไปหรือถูก
สั่นคลอนอ านาจโดยในอินโดนีเซีย 

 
  



๙๒ 

๒.๑๐.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพ่ือ
น ามาใช้เป็นแนวทางเพ่ือเป็นฐานในการศึกษา ดังนี้ 

เปรมศักดิ์ เพียยุระ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชนบทอีสาน” ผลการวิจัยพบว่า (๑) รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองด้านความคิด 
(Idea) พบว่ากลุ่มชาวบ้าน และผู้น าทางความคิดของทั้งสองหมู่บ้าน ต่างก็มีความรู้เกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยค่อนข้างน้อย อันอาจไม่เพียงพอ ต่อการด ารงชีวิตทางการเมืองอย่าง
มีคุณภาพ เนื่องจากมีการศึกษาน้อย และขาดโอกาสในการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่วนวัฒนธรรม
ทาง การเมืองเกี่ยวกับ ปทัสถาน (Norms) พบว่า ชาวบ้านให้ความส าคัญกับการเลือกตั้ง มีแบบ
แผนปฏิบัติ ในการเลือกตั้งโดยให้ความส าคัญกับการเลือกผู้สมัครที่เป็นญาติพ่ีน้องของตนหรือคนที่
สังกัดพรรคที่ตนชื่นชอบ และวัฒนธรรมทางการเมืองเก่ียวกับสิ่งประดิษฐ์ (Invention) พบว่าชาวบ้าน
ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ที่ได้จากนโยบายของพรรคการเมืองจึงมีความเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมทางการเมืองจากท่ีเคยเลือกตัวบุคคลมาเป็นเลือกพรรค ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองใน
พ้ืนที่การวิจัยเป็นแบบไพร่ฟ้า (Subject Political Culture) ผสมกับแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Political Culture) และมีความโน้มเอียงเป็นแบบมีส่วนร่วมมากกว่า อย่างไรก็ตามการเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนยังไม่ได้เป็นการมีส่วนร่วมแบบอิสระ (Independent Participation) 
เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการปลุกระดมทางการเมือง (Political Mobilization) 
แม้ว่าประชาชนในพื้นท่ีการวิจัยทั้งสองแห่ง มีความตื่นตัวทางการเมืองมากกว่าในอดีตและมีการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากขึ้น แต่ยังเป็นการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองที่ขาดความมีระเบียบวินัย และมี
พฤติกรรมที่ขัดต่อวิถีประชาธิปไตย ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นพลเมือง (๒) เงื่อนไขที่ท าให้
เกิดลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของชาวบ้านในพ้ืนที่วิจัย มี ๒ ระดับคือระดับบุคคลได้แก่ เพศ 
อายุ และการศึกษา กับระดับองค์กร ในส่วนองค์กรที่เป็นทางการได้แก่ พรรคการเมืองและสื่อมวลชน 
และองค์กรที่ไม่เป็นทางการได้แก่ ครอบครัวและกลุ่มหัวคะแนน (๓) แนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในชนบทอีสาน แบ่งเป็น ๓ ระดับคือ (๑) ระดับครอบครัว (๒) ระดับ
ชุมชน และ (๓) ระดับสังคมใหญ่ ที่ต้องร่วมมือกันในการปลูกฝังสมาชิกของครอบครัวและชุมชนให้มี
ความคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสาในการเสียสละ มีความคิดสร้างสรรค์ประชาธิปไตย 
เคารพในเหตุและผล มากกว่า ยึดมั่นในตัวบุคคล ยึดหลักความเสมอภาคในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข และเคารพในกฎหมาย กติกาของสังคมอย่างเคร่งครัด ๑ ๐ ๒ 
 ปิยะชาติ ประทุมพร ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งในรูปแบบประชาธิปไตยทาง
การเมือง” ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานและการศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการ
ความขัดแย้งกรณีฝายราษีไศลและเขื่อนปากมูล ด้วยการจัดการความขัดแย้งแบบประชาธิปไตยเชิง

                                                           
๑ ๐ ๒เปรมศักดิ์ เพียยุระ, “แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งเสริมประชาธิปไตยใน ชนบท

อีสาน”, ดุษฎีนิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๕๕). 



๙๓ 

ราชการ เชิงการเมือง และเชิงประชาสังคม พบว่า การจัดการความขัดแย้งแบบประชาธิปไตยเชิงผสม 
ดีกว่าเชิงใดเชิงหนึ่ง กล่าวคือ ในกรณีของฝายราษีไศล ใช้การจัดการความขัดแย้งแบบประชาธิปไตย
เชิงการเมืองผสมผสานกับเชิงราชการมีความเป็นไปได้มากที่สุด ส่วนกรณีเขื่อนปากมูล ใช้การจัดการ
ความขัดแย้งแบบประชาธิปไตยเชิงการเมืองผสมผสานกับเชิงประชาสังคม มีความเป็นไปได้มาก
ที่สุด๑ ๐ ๓ 
 พงศกร อรรณนพพร ได้วิจัยเรื่อง “การสร้างและการรักษาฐานสนับสนุนทางการเมือง
ของพรรคเพ่ือไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัยพบว่า ๑. บริบททางการเมืองในแต่ละ
ช่วงเวลามีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการสร้างและรักษาฐานสนับสนุนทางการเมือง
ของพรรคเพื่อไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒. การก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการสร้างและ
รักษาฐานสนับสนุนทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใช้หลักการตลาด
การเมืองและการสื่อสารการเมืองเช่นเดียวกับพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชน ๓. อุปสรรค
ปัญหาในการสร้างและรักษาฐานทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทยคือ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๕ และ มาตรา ๒๗๙ รวมทั้งประกาศค าสั่งของ
หัวหน้า คสช. ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ๔. แนวโน้มการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการสร้างและ
รักษาฐานสนับสนุนทางการเมืองในสถานการณ์ข้อจ ากัดด้านเสรีภาพของพรรคการเมือง คือให้
ด าเนินการไปตามสภาพปัญหาและความเป็นจริงของแต่ละพ้ืนที่  ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมาย๑ ๐ ๔ 

ส าราญ นาบุตร ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทในการใช้อ านาจของรัฐต่อผู้ชุมนุมทางการเมือง” 
ผลการวิจัยพบว่า ประเทศต่าง ๆ ที่น ามาศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของไทย คือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ-เกาหลี และมาเลเซีย มีพัฒนาการ
แตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ ก่อนที่จะมีการรับรองสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองไว้
ในรัฐธรรมนูญอย่างมั่นคงและยั่งยืนประเทศทางตะวันตกดังกล่าวล้วนแต่ผ่านประวัติศาสตร์การต่อสู้
ทางการเมืองระหว่างผู้ปกครองและประชาชนมายาวนานหลายศตวรรษ  จนกระทั่งเข้าสู่ยุค
ประชาธิปไตยที่ถือว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ซึ่งเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่ประเทศทางตะวันออก คือ สาธารณรัฐ-เกาหลี และ
มาเลเซีย และไทยนั้น แม้รัฐธรรมนูญจะได้วางหลักการท านองเดียวกันกับประเทศดังกล่าว แต่การ
ตื่นตัวในเรื่องนี้ก็เพ่ิงจะเกิดขึ้นเมื่อไม่นาน ส่วนวิธีการและเงื่อนไขในการใช้อ านาจรัฐต่อผู้ชุมนุมทาง
การเมืองนั้นพบว่า ประเทศดังกล่าวล้วนแต่ใช้ระบบควบคุมหลังด้วยกันทั้งหมด กล่าวคือ ไม่มี
กฎหมายก าหนดให้ต้องขออนุญาตก่อนการชุมนุมแต่อย่างใด หากแต่ก าหนดให้มีการแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการชุมนุมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูลที่จ าเป็น
ในอันที่จะควบคุมดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและ

                                                           
๑ ๐ ๓ปิยะชาติ ประทุมพร, “การจัดการความขัดแย้งในรูปแบบประชาธิปไตยทางการเมือง”, ดุษฎี

นิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๘). 
๑ ๐ ๔พงศกร อรรณนพพร, “การสร้างและการรักษาฐานสนับสนุนทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๖๑). 



๙๔ 

กฎหมาย และป้องกันการกระท าใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม
และกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัญหาการชุมนุมทางการเมืองมิได้เกิดจากบท
กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เกิดจากผลของเหตุอันสืบเนื่องมาจากโครงสร้างทางสังคมและ
ระบบการเมืองที่สะสมมายาวนานดังนั้น เพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและสาเหตุ
อย่างแท้จริง จึงควรมีการปฏิรูปโครงสร้างทางสังคมและระบบการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและสร้างเสริมระบบการเมืองไทยให้มีความชอบธรรมเป็นที่ ยอมรับ
ของทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย๑ ๐ ๕ 

สนั่น เล่าประวัติชัย ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองใน
สังคมไทย” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความขัดแย้งการเมืองไทยเป็นการขัดแย้งของชนชั้นน า ไม่ใช้ความ
ขัดแย้งทางชนชั้นตามทฤษฏีของมาร์กซ์ ความขัดแย้งที่เกิดมาจากเศรษฐกิจเป็นตัวก าหนด เนื่องจาก
ชนชั้นน ากลุ่มต่าง ๆ ต้องการแย่งชิงอ านาจน าในพ้ืนที่สังคมการเมืองเพ่ือควบคุมกลไกรัฐและพ้ืนที่
สังคมอุดมการณ์ เพ่ือแย่งการควบคุมทรัพยากรอันเป็นผลประโยชน์ทางการเมือง ๒. ส าหรับแนวทาง
หรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของการเมืองไทย พบว่า ๒.๑ เนื่องจากเป็นความขัดแย้งของ
ชนชั้นน าทางการเมือง มาจากผลประโยชน์ทางการเมือง กลุ่มชนชั้นน าต้องยอมรับว่าความขัดแย้ง
เป็นเรื่องธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ครองอ านาจน าของกลุ่มชนชั้นน าแต่ละกลุ่มที่ขัดแย้ง  ๒.๒ 
การขัดแย้งทางการเมืองของไทยตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมาจนเกิด
วงจรอุบาทว์ทางการเมืองไทย พบว่า กลุ่มชนชั้นน าที่ครองอ านาจน าต่างมีผลประโยชน์แอบแฝง 
ดังนั้น หากเกิดความขัดแย้งทางการเมือง ต่างฝ่ายก็จะมีการพยายามต่อรองผลประโยชน์ทางการเมือง 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตนซึ่งการต่อรองผลประโยชน์นี้  จะส่งผลต่อระดับความรุนแรงมาก
หรือน้อย ขึ้นอยู่กับการประสานประโยชน์ของกลุ่มที่ครอบง าอยู่  อันสอดคล้องกับแนวคิดของดาห์
เรนดอร์ฟ การขัดแย้งทางการเมือของไทย เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ยังด ารงสถานะ อยู่จนกระทั่ง
ปัจจุบัน เนื่องจากผู้ครองอ านาจน าไม่สามารถประสานผลประโยชน์ทางการเมืองกันได้อาจเป็นเพราะ
ต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นว่าฝ่ายตนจะชนะ ดังนั้นระดับความรุนแรงจึง เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งลึกลง
ไปถึงปัจเจกชน มีการแตกแยกทางความคิดกันอย่างรุนแรงหากการขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้ไม่
สามารถประสานประโยชน์ระหว่างผู้ครองอ านาจน าทั้งสองฝ่าย ระดับความรุนแรงของความขัดแย้ง
ทางการเมืองครั้งนี้น่าจะถึงขั้นท าลายสถาบันหลักที่ส าคัญของรัฐ และหากถึงจุดนั้น เชื่อว่าสังคมไทย
ต้องกลับไปสู่สภาวะธรรมชาติของโทมัส ฮอปป์ แต่หากประสานประโยชน์กันได้ สังคมก็ยังจะสามารถ
ร่วมกันแสดงเจตจ านงทั่วไป ในการสร้างสถาบันทางการเมืองขึ้นมาใหม่ โดยยืนอยู่ที่หลักความเสมอ
ภาค ทางกฎหมาย และสังคมไทยจึงจะกลับไปสู่ความยุติธรรม๑ ๐ ๖ 
 สะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ ได้วิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการเมืองท้องถิ่นของไทย”
ผลการวิจัยพบว่า ๑. ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นอุปสรรคในการมีธรรมาภิบาลคือ 
(๑) ระบบอุปถัมภ์รูปแบบการปฏิบัติหรือวัฒนธรรมแบบเครือญาติและพวกพ้อง ในสังคมไทย (๒) การ
                                                           

๑ ๐ ๕ส าราญ นาบุตร, “บทบาทในการใช้อ านาจของรัฐต่อผู้ชุมนุมทางการเมือง”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๘). 

๑ ๐ ๖สนั่น เล่าประวัติชัย, “รูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย”, ดุษฎีนิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๘). 



๙๕ 

ทุจริตคอร์รัปชั่น ในทุกภาคส่วนน าไปสู่การบริหารงานที่ไม่โปร่งใส (๓) การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ดี
พอขาดประสิทธิผล และ (๔) ความไม่ชอบธรรมในการเข้าสู่ต าแหน่งของนักการเมืองท้องถิ่น ๒. 
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นกับการแก้ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลและการน าไปใช้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ (๑) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชน ในท้องถิ่นให้มีธรรมาภิบาลที่ดี (๒) การ
สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น ในการเมืองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) การ
ท าให้กลไกการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใสและชอบธรรม (๔) การท าให้ธรรมาภิบาล
กลายเป็น ส่วนหนึ่งของวิถีชุมชน และ (๕) การบริหารธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน ๓. บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ (๑) นักการเมืองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความ-ซื่อสัตย์สุจริต (๒) การใช้
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) การกระตุ้นให้เกิดมาตรการการตื่นรู้ทางสังคม
ในท้องถิ่นและ (๔) การสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล๑ ๐ ๗  
 สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ ได้วิจัยเรื่อง “พัฒนาการของการเมืองเชิงสัญญะในการ
เคลื่อนไหวภาคประชาชนไทย” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการผลิตความหมายของสัญญะการเมือง
น าไปสู่การตอกย้ า และผลิตซ้ าวาทกรรมที่มีพลังผลักดันขบวนการเคลื่อนไหวให้เกิดประสิทธิผลสูง 
ได้แก่ วาทกรรมเราจะสู้เพ่ือในหลวง วาทกรรมเรื่องกู้ชาติและการเอาประเทศไทยของเราคืนมา วาท
กรรมเรื่องระบอบทักษิณ ในฝ่ายของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติก็ตอกย้ า ให้
เห็นชุดของวาทกรรมที่ตรงข้ามกัน ได้แก่ วาทกรรมไพร่-อามาตย์ วาทกรรมเรื่องสองมาตรฐาน การ
ใช้สัญญะและผลิตความหมายและวาทกรรมยังนา ไปสู่รูปแบบการเคลื่อนไหวที่จา เป็นต้องอาศัย
ระบบการจัดการชุมนุมประท้วงที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย กล่าวคือ มีกระบวนการผลิตสินค้าเชิงสัญญะ
ทางการเมืองในลักษณะต่าง ๆ งานวิจัยนี้ พบว่า กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยผลิตเสื้อสี
เหลืองพิมพ์ข้อความว่า “เราจะสู้เพ่ือในหลวง” เสื้อสีเหลืองพิมพ์โลโก้พันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย มือตบขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ส่วนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
ผลิตเสื้อสีแดงพิมพ์ข้อความว่า “ไพร่” เสื้อสีแดงพิมพ์ข้อความว่า Truth Today ความจริงวันนี้ ตีน
ตบขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ส่วนกลุ่มคณะกรรมการประชาชน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทย
ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผลิตเสื้อปักสีธงชาติเสื้อลายธง
ชาติ นกหวีดลายธงชาติ นกหวีดสถาบันจุฬา นกหวีดสถาบันธรรมศาสตร์นกหวีดทองคา ท าให้
สร้างอัตลักษณ์และระดมทุนในการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง๑ ๐ ๘ 
 เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต ได้วิจัยเรื่อง “ปรัชญาแนวพุทธ : การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมือง” ผลการวิจัยพบว่า (๑) ความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ป ีพ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงปัจจุบันนั้น 
ส่วนใหญ่เกิดจากการแสวงหาอ านาจ และผลประโยชน์มากที่สุดซึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งทางด้าน
สังคมท่ีมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มสังคมตั้งแตก่ลุ่มชนชั้นแรงงาน กลุม่ชนชั้นกลางและกลุ่มชนชั้น
                                                           

๑ ๐ ๗สะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ, “ธรรมาภิบาลในการเมืองท้องถิ่นของไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๙). 
 ๑ ๐ ๘สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ, “พัฒนาการของการเมืองเชิงสัญญะในการเคลื่อนไหวภาคประชาชน
ไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๖๑). 



๙๖ 

ปกครอง รวมถึงความแตกต่างกันในด้านค่านิยมในสังคมที่เป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งจนน าไปสู่
ความรุนแรง (๒) ตามหลักปรัชญาแนวพุทธ อันอยู่บนพ้ืนฐานของพระธรรมค าสั่ งสอนของ
พระพุทธเจ้าด้วยหลักอริยสัจ  ๔ มาใช้ในการแกปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน และ (๓) การน าปรัชญาแนวพุทธมาเป็นหลักในการสร้างวิถีชีวิตของคนทุก
ระดับในสังคม และปฏิบัติบนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม กบหลักราชธรรมที่บูรณาการเข้ากับหลัก ทศ
พิศราชธรรมในการบริหารประเทศจะเป็นแนวทางในการแกปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยอันเป็นการน าไปสู่การสร้างฐานของประชาธิปไตยที่มี
คุณธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนตามปรัชญาแนวพุทธถือว่าความขัดแย้งเป็นวิถีแห่งธรรมชาติ 
ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในที่เป็นแกนกลางอยู่ลึกที่สุดในตัวบุคคล ประกอบด้วย อกุศลลมูล คือ โลภะ 
โทสะ โมหะ และเมื่อเหตุของปัจจัยภายในรวมกับปัจจัยภายนอก ได้แก่ ทิฐิมานะแล้วกลายเป็น 
แรงผลักดันให้เกิดสภาวะของความขัดแย้งขึ้น และน าไปสู่ความรุนแรงในที่สุดดังนั้นเมื่อสาเหตุเกิด
จากตัวบุคคลเป็นหลักส าคัญ การแก้ปัญหาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแก้ที่ต้นเหตุหรือสาเหตุของปัญหา 
ที่ท าให้เกดทุกข์ คือ ความขัดแย้ง ดังนั้น หลักอริยสัจ ๔ ตามปรัชญาแนวพุธ คือ วิธีการมองปัญหา 
และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (system thinking) และการแก้ปัญหาทางการเมืองด้วยแนวทาง
เช่นนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ หลักและวิธีคิดอย่างถูกต้องเป็นระบบด้วยการปลูกฝังให้คนใน
สังคมได้เข้าถึงคุณธรรมตามหลักปรัชญาแนวพุทธ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐควรให้ความสนใจ 
ส่งเสริมสนับสนุนการน าปรัชญาแนวพุทธมาเป็นพ้ืนฐาน และเพ่ือการพัฒนาไปสู่การแก้ปัญหาความ 
ขัดแย้งทางการเมืองที่ยังยืนและมีประสิทธิภาพตอไป๑ ๐ ๙ 
 ธนิต สุวรรณเมนะ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า ตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๔๗๕ นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยมี รัฐธรรมนูญมาแล้วรวม ๑๘ ฉบับ 
ในขณะที่ในต่างประเทศมีรัฐธรรมนูญอยู่เพียงไม่กี่ฉบับ รัฐธรรมนูญประเทศไทยที่มีบทบาทต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ ฉบับปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นฉบับที่ ๑๖ โดยมีบทบัญญัติให้มีศาล
รัฐธรรมนูญ ท าหน้าที่พิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมือง และการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติใดขัด
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ จนถึงปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ มีบทบัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญไว้เช่นเดียวกัน โดยให้ถือว่า เป็นศาลในการพิจารณาคดีทาง
การเมืองที่ส าคัญ ๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ท าให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีบทบาทที่ส าคัญ และเป็น
ที่สนใจของประชาชน จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์กับการเมืองไทยนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันที่มี
ไว้เพ่ือแก้ไขวิกฤต ทางการเมือง และการขัดแย้งทางการเมือง ในขณะเดียวกัน ศาลรัฐธรรมนูญก็อาจ
ถูกใช้ เป็นเครื่องมือในการที่จะท าลายล้าง เพราะการล้มล้างทางรัฐสภาของประเทศไทย ในยุค
ปัจจุบันเป็นไปได้ยาก จึงต้องใช้การสร้างวิธีล้มล้างโดยอาศัยความผิดที่ก าหนด ไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่ง

                                                           
๑ ๐ ๙เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต, “ปรัชญาแนวพุทธ : การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง”, ดุษฎี

นิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๙). 



๙๗ 

ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นผู้ตัดสิน เช่น การพิจารณาคดีซุกหุ้น การยุบพรรคไทยรักไทย การยุบพรรค
พลังประชาชน เป็นต้น๑ ๑ ๐ 
 วราเทพ รัตนากร ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาพรรคการเมืองในระบบ การ
เมืองไทย” ผลการวิจัยพบว่า นับแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ หลังจากนั้นได้มีพรรคการเมืองเกิดขึ้นเรื่อยมาโดยตลอดจนถึง
ปัจจุบันเป็นจ านวนมาก แต่การพัฒนาพรรคการเมืองเพ่ือน าไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง ยังไม่
เป็นที่ยอมรับจากประชาชนเหมือนสถาบันหลักอ่ืน ๆ เนื่องจากพรรคการเมืองไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองได้อย่างสมบูรณ์ตามองค์ประกอบที่ส าคัญของความเป็นสถาบันทางการเมือง ๔ 
ประการ คือ (๑) ความสามารถในการปรับตัว (๒) การจัดการเชิงโครงสร้างที่มีความซับซ้อนใน
ลักษณะ องค์กรที่มีหน่วยงานย่อยหรือสาขาแยกย่อย (๓) ความมีอิสระที่ไม่ผูกพันกับผลประโยชน์ของ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และ (๔) ความเป็นปึกแผ่นในลักษะองค์กรที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
นอกจากนั้นพบข้อเท็จจริงว่า พรรคการเมืองในระบบการเมืองไทยยังประสบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาหลายด้าน ได้แก่ ความไม่ต่อเนื่องในระบอบประชาธิปไตย กฎหมายที่ไม่สนับสนุนต่อการ
พัฒนาพรรคการเมือง และการยุบพรรค-การเมือง เป็นต้น ประกอบกับปัญหาการขาดอุดมการณ์
ร่วมกันของสมาชิก การบริหารจัดการภายในของพรรคการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย การสร้าง
เครือข่ายทางการเมืองที่ไม่เข้มแข็ง และการบริหารจัดการระบบการเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เมื่อเกิดความขัดแย้งจากเรื่องผลประโยชน์ทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลระดับผู้น าพรรค 
การลาออกของผู้บริหารหรือสมาชิกพรรค ท าให้เกิดการย้ายพรรคหรือการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา
ใหม ่อันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้พรรคการเมืองไม่สามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง๑ ๑ ๑ 
 เอกวิชัย วิชยานฤพล ได้วิจัยเรื่อง Wการแทรกแซงทางการเมืองของต ารวจ : กรณีศึกษา
ต ารวจภูธร ภาค ๙” ผลการวิจัยพบว่า ต ารวจทุกนาย ทุกระดับ ต้องปรับทัศนคติ ท างานเพ่ือ
ประชาชนไม่ไปแสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพต ารวจ จากผู้มีอิทธิพล นักการเมือง และผู้มีบารมีใน
สังคม ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ก าหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนในการบริหารก าลงัพล ไม่ทุจริต เติบโตด้วยความรู้ความสามารถของตัวเอง ไม่
เข้าหานักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ บริหารงานด้วยความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ
จริงใจต่อ องค์กรต ารวจ นอกจากนี้ควรมีการปรับโครงสร้างของต ารวจให้เป็นองค์กรอิสระ ไม่ขึ้นกับ
ฝ่ายการเมือง ท าให้ต ารวจมีความเป็นเอกภาพในการบริหารงานต ารวจและ ควรเพิ่มงบประมาณและ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับต ารวจอย่างเต็มที่เพ่ือป้องกันไม่ให้ต ารวจไปพ่ึงพาอาศัยผู้มีอิทธิพล และ
นักการเมือง และเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการการศึกษาในระดับสูงขึ้นขึ้น เพ่ือให้สามารถเลื่อนขั้น
เงินเดือนไปในระดับที่สูงขึ้นได้๑ ๑ ๒ 

                                                           
๑ ๑ ๐ธนิต สุวรรณเมนะ, “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖). 
๑ ๑ ๑วราเทพ รัตนากร, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาพรรคการเมืองในระบบการเมืองไทย”, ดุษฎีนิพนธ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๘). 
๑ ๑ ๒เอกวิชัย วิชยานฤพล, “การแทรกแซงทางการเมืองของต ารวจ : กรณีศึกษาต ารวจภูธร ภาค ๙”, 

ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๖๐). 



๙๘ 

 วุฒิพงศ์ บัวช้อย ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเมืองภาคประชาชนว่าด้วยเรื่องที่ดินท ากิน” 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินที่ประสบความส าเร็จ 
และไม่ประสบความส าเร็จหรือยืดเยื้อยาวนาน มีรูปแบบหรือมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ วิธีการร้องทุกข์ของ
ชาวบ้านห้วยระหงส์ห้วยกลได้ต่อสู้และประสานความร่วมมือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ ขณะที่
ชาวบ้านน้ าค าเหนือได้ท าเพียงรวมตัวกันปรึกษาหารือในหมู่บ้านและท าหนังสือร้องเรียนถึงนายอ าเภอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐสภาและเรื่องก็เงียบไป การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐชาวบ้านห้วยระหงส์ห้วย
กลทาจะรวมตัวกันเข้าไปสอบถามกับคู่กรณีโดยตรง รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และสอบถามผ่านที่
ปรึกษา ขณะที่ชาวบ้านน้ าค าเหนือไม่ได้ติดตามแต่รอการช่วยเหลือตามระบบราชการ การประท้วง
อ านาจรัฐ ชาวบ้านห้วยระหงส์ห้วยกลทาจัดเวทีประท้วงหน้าหมู่บ้าน หน้าอ าเภอ หน้าศาลากลาง
จังหวัดและหน้ารัฐสภา ส่วนชาวบ้านน้ าค าเหนือขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน ารถแทรกเตอร์เข้าไป
ดันดินในพ้ืนที่เพ่ือท าขอบเขตที่ดินหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.) การร่วมมือกันแก้ไขวิกฤติ
ชาวบ้านห้วยระหงส์ห้วยกลทามีกลุ่ม Non Governmental Organizations (NGO) ทนายความเข้า
มาช่วยเหลือ ส่วนกรณีบ้านน้ าค าเหนือไม่มี Non Governmental Organizations (NGO) ไม่มี
ทนายความช่วยเหลือ มีการอารยะขัดขืนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง ๒ พ้ืนที ่การสานเสวนาของบ้านห้วย
ระหงส์ ห้วยกลทามีบุคคลส าคัญที่เป็นแกนน าหลักประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายจนเกิดการจับ
พิกัด Global Positioning System (GPS) เพ่ือการรังวัดที่ดินร่วมกัน ส่วนบ้านน้าคาเหนือการสาน
เสวนาเกิดขึ้นตามกลไกลของรัฐ ความสามารถในการเจรจาต่อรองพบว่า บุคลิกภาพ ความรู้
ความสามารถสถานะ อ านาจ และทรัพยากรมีอิทธิพลอย่างมากต่อแกนน าชาวบ้านทั้ง ๒ พ้ืนที่ การ
วิเคราะห์นโยบายของรัฐต่อปัญหาที่ดินท ากินในช่วงสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ถึงสมัยรัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยนโยบายของรัฐต่อปัญหา
ที่ดินท ากินช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะมีนโยบายการน าที่ดินราชพัสดุ เพ่ือให้เกษตรกรเช่าท า
การเกษตร มีโฉนดชุมชน และมีแนวทาง วิธีการและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ ส่วนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
จะใช้ มต ิครม. ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาที่ดินทากินให้กับประชาชน๑ ๑ ๓ 
 พิชิต รัชตพิบุลภพ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร” ผลการวิจัย
พบว่า (๑) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อ
พิจาณาเป็นรายปัจจัยพบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกปัจจัยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ปัจจัยด้านระบบส่วนตัวของบุคคล รองลงมาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
ส่วนด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับน้อยตามล าดับ (๒) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของทหาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี อายุ การศึกษา ระดับรายได้ ระดับชั้นยศ 
และระยะเวลาท างาน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.๐๕ (๓) ตัวแปรที่ส่งผล
ทางตรงต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบวิธี  Step Wise 
Multiple Regression Analysis มีทั้งหมด ๔ ตัวแปรซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ถึงร้อยละ
๗๐.๑ (๔) ตัวแปรที่ส่งผลทางตรงต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากมากไปหาน้อย คือ แรงจูงใจที่
                                                           

๑ ๑ ๓วุฒิพงศ์ บัวช้อย, “รูปแบบการเมืองภาคประชาชนว่าด้วยเรื่องที่ดินท ากิน”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๙). 



๙๙ 

เป็นเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์ (Beta= ๐.๔๒๑) และระดับชั้นยศพลทหารกองประจ าการ 
(Beta= -๐.๔๒๑) การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง (Beta= ๐.๑๕๒) และแรงจูงใจที่มีสาเหตุมาจาก
ค่านิยม (Beta= ๐.๐๙๕). (๕) ส่วนตัวแปรที่ส่งผลในเชิงบวก ได้แก่ แรงจูงใจที่เป็นเรื่องของความรู้สึก
และอารมณ์, การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง, แรงจูงใจที่มีสาเหตุมาจากค่านิยม ส่วนตัวแปรที่ส่งผลใน
เชิงลบได้แก่ ระดับชั้นยศพลทหารกองประจ าการ๑ ๑ ๔ 
 สรุปได้ว่า จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จทั้งในแง่ของการพัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองและ
ระบบการศึกษา อีกทั้งลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองเป็น ๔ ลักษณะ คือวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบคับแคบ (Parochial Political Culture) แบบไพร่ฟ้า (Subject Political Culture) แบบมีส่วน
ร่วม (Participant Political Culture) และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง (Civic Political 
Culture) ซึ่งผลการศึกษาพบว่าลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองในพ้ืนที่การวิจัยเป็นแบบไพร่ฟ้า  
(Subject Political Culture) ผสมกับแบบมีส่วนร่วม (Participant Political Culture) และมีความ
โน้มเอียงเป็นแบบมีส่วนร่วมมากกว่า อย่างไรก็ตามการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนยัง
ไม่ได้เป็นการมีส่วนร่วมแบบอิสระ (Independent Participation) เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการมีส่วน
ร่วมที่เกิดจากการปลุกระดมทางการเมือง (Political Mobilization) แม้ว่าประชาชนในพื้นที่การวิจัย
ทั้งสองแห่ง มีความตื่นตัวทางการเมืองมากกว่าในอดีตและมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 
นอกจากนี ้การเมืองท้องถิ่นของไทยยังพบ. ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ระบบอุปถัมภ์
รูปแบบการปฏิบัติหรือวัฒนธรรมแบบเครือญาติและพวกพ้อง ในสังคมไทย การทุจริตคอร์รัปชั่น ใน
ทุกภาคส่วนน าไปสู่การบริหารงานที่ไม่โปร่งใส การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ดีพอขาดประสิทธิผล และ 
ความไม่ชอบธรรมในการเข้าสู่ต าแหน่งของนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งนักการเมืองท้องถิ่นในฐานะ ทีเ่ป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีความซื่อสัตย์สุจริต และ การสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 
  

                                                           
๑ ๑ ๔พิชิต รัชตพิบุลภพ, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยราช

พฤกษ์, ๒๕๕๖). 



๑๐๐ 

ตารางท่ี ๒.๒๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมือง  
นักวิจัย ผลการวิจัย 

เปรมศักดิ ์เพียยุระ, (๒๕๕๕). วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ แบบไพร่ฟ้า แบบมี
ส่วนร่วม และแบบพลเมือง ซึ่งลักษณะวัฒนธรรมทาง
การเมืองในพ้ืนที่การวิจัยเป็นแบบไพร่ฟ้า ผสมกับแบบมี
ส่วนร่วม และมีความโน้มเอียงเป็นแบบมีส่วนร่วมมากกว่า 
อย่างไรก็ตามการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนยังไม่ได้เป็นการมีส่วนร่วมแบบอิสระ เพียง
อย่างเดียว แต่ยังมีการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการปลุกระดม
ทางการเมือง แม้ว่าประชาชนในพ้ืนที่การวิจัยทั้งสองแห่ง 
มีความตื่นตัวทางการเมืองมากกว่าในอดีตและมีการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น แต่ยังเป็นการเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่ขาดความมีระเบียบวินัย 

ปิยะชาติ ประทุมพร, (๒๕๕๘). 
 

ในกรณีของฝายราษีไศล ใช้การจัดการความขัดแย้งแบบ
ประชาธิปไตยเชิงการเมืองผสมผสานกับเชิงราชการมี
ความเป็นไปได้มากที่สุด ส่วนกรณีเขื่อนปากมูล ใช้การ
จัดการความขัดแย้งแบบประชาธิปไตยเชิงการเมือง
ผสมผสานกับเชิงประชาสังคม 

พงศกร อรรณนพพร, (๒๕๖๑). 
 

๑. บริบททางการเมืองในแต่ละช่วงเวลามีผลต่อการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการสร้างและรักษาฐาน
สนับสนุนทางการเมืองของพรรคเ พ่ือไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๒. การก าหนดยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ในการสร้างและรักษาฐานสนับสนุนทางการเมืองของ
พรรค ๓. อุปสรรคปัญหาในการสร้างและรักษาฐาน
ทางการเมือง  คือ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ๔. แนวโน้มการก าหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ในการสร้างและรักษาฐานสนับสนุนทาง
การเมืองในสถานการณ์ข้อจ ากัดด้านเสรีภาพของพรรค
การเมือง  

 
  



๑๐๑ 

ตารางท่ี ๒.๒๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ส าราญ นาบุตร, (๒๕๕๘). ก่อนที่จะมีการรับรองสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการชุมนุมทาง
การเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างมั่นคงและยั่งยืนล้วนแต่
ผ่ านประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองระหว่าง
ผู้ปกครองและประชาชนมายาวนานจนกระทั่งเข้าสู่ยุค
ประชาธิปไตยที่ถือว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
ซึ่งเป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

สนั่น เล่าประวัติชัย, (๒๕๕๘). 
 

กลุ่มชนชั้นน าที่ครองอ านาจน าต่างมีผลประโยชน์แอบ
แฝง ดังนั้น หากเกิดความขัดแย้งทางการเมือง ต่างฝ่ายก็
จะมีการพยายามต่อรองผลประโยชน์ทางการเมือง เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตนซึ่งการต่อรองผลประโยชน์
นี้ จะส่งผลต่อระดับความรุนแรงมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
การประสานประโยชน์ของกลุ่มที่ครอบง าอยู่ 

สะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ, (๒๕๕๙). 
 

๑. ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ (๑) ระบบ
อุปถัมภ์ (๒) การทุจริตคอร์รัปชั่น (๓) การบังคับใช้
กฎหมายยังไม่ดีพอขาดประสิทธิผล และ (๔) ความไม่
ชอบธรรมในการเข้าสู่ต าแหน่ง  ๒.  บทบาทในการ
แก้ปัญหาการขาดธรรมาภิบาล (๑) การสร้างจิตส านึก (๒) 
การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล (๓) การท าให้กลไกการ
เข้าสู่การเมืองท้องถิ่นมีความโปร่งใส (๔) การท าให้ธรร
มาภิบาลกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชน (๕) การบริหาร
เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  ๓. บทบาทของ
นักการเมืองท้องถิ่น คือ (๑) ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี (๒) การใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (๓) การ
กระตุ้นให้เกิดมาตรการการตื่นรู้ทางสังคมในท้องถิ่นและ 
(๔) การสร้างองค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 
  



๑๐๒ 

ตารางท่ี ๒.๒๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ, (๒๕๖๑). 
 

กระบวนการผลิตความหมายของสัญญะการเมืองน าไปสู่การ
ตอกย้ า และผลิตซ้ าวาทกรรมที่มีพลังผลักดันขบวนการ
เคลื่อนไหวให้เกิดประสิทธิผลสูง ได้แก่ วาทกรรมเราจะสู้เพ่ือ
ในหลวงวาทกรรมเรื่องกู้ชาติและการเอาประเทศไทยของเรา
คืนมา วาทกรรมเรื่องระบอบทักษิณ ในฝ่ายของกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติก็ตอกย้ าให้เห็นชุด
ของวาทกรรมที่ตรงข้ามกัน 

เ ศ ร ษ ฐิ นั น ท์  ศิ ริ ส กุ ล เ ข ม ทั ต , 
(๒๕๕๙). 
 

(๑) ความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึง
ปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการแสวงหาอ านาจ และ
ผลประโยชน์มากที่สุด (๒) ตามหลักปรัชญาแนวพุทธ อันอยู่
บนพื้นฐานของพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหลัก
อริยสัจ ๔ มาใช้ในการแกปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และ (๓) การน าปรัชญาแนว
พุทธมาเป็นหลักในการสร้างวิถีชีวิตของคนทุกระดับในสังคม 

ธนิต สุวรรณเมนะ, (๒๕๕๖). 
 

ตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๔๗๕ นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย ประเทศไทยมี รัฐธรรมนูญมาแล้วรวม ๑๘ 
ฉบับ ในขณะที่ในต่างประเทศมีรัฐธรรมนูญอยู่เพียงไม่กี่ฉบับ 
รัฐธรรมนูญประเทศไทยที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ ได้แก่ ฉบับปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นฉบับที่ ๑๖ 
โดยมีบทบัญญัติให้มีศาลรัฐธรรมนูญ ท าหน้าที่พิจารณาคดีที่
เกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมือง และการวินิจฉัยว่าบทบัญญัติ
ใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ จนถึงปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

วราเทพ รัตนากร, (๒๕๕๘). นับแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ หลังจากนั้น
ได้มีพรรคการเมืองเกิดขึ้นเรื่อยมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน
เป็นจ านวนมาก แต่การพัฒนาพรรคการเมืองเพ่ือน าไปสู่
ความเป็นสถาบันทางการเมืองยังไม่เป็นที่ยอมรับจาก
ประชาชนเหมือนสถาบันหลักอ่ืน ๆ เนื่องจากพรรคการเมือง
ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างสมบูรณ์ตาม
องค์ประกอบที่ส าคัญของความเป็นสถาบันทางการเมือง 

 
  



๑๐๓ 

ตารางท่ี ๒.๒๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

เอกวิชัย วิชยานฤพล, (๒๕๖๐). ต ารวจทุกนาย ทุกระดับ ต้องปรับทัศนคติ  ท างานเพ่ือ
ประชาชนไม่ไปแสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพต ารวจ จากผู้มี
อิทธิพล นักการเมือง และผู้มีบารมีในสังคม ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นตัวอย่างที่ดีให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ก าหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนในการบริหารก าลัง
พล ไม่ทุจริต เติบโตด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองไม่เข้า
หานักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ บริหารงานด้วยความ
เป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

วุฒิพงศ์ บัวช้อย, (๒๕๕๙). วิธีการร้องทุกข์ของชาวบ้านห้วยระหงส์ห้วยกลได้ต่อสู้และ
ประสานความร่วมมือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ ขณะที่
ชาวบ้านน้ าค าเหนือได้ท าเพียงรวมตัวกันปรึกษาหารือใน
หมู่บ้านและท าหนังสือร้องเรียนถึงนายอ าเภอ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดรัฐสภาและเรื่องก็เงียบไป การตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐชาวบ้านห้วยระหงส์ห้วยกลทาจะรวมตัวกันเข้าไปสอบถาม
กับคู่กรณีโดยตรง รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และสอบถาม
ผ่านที่ปรึกษา ขณะที่ชาวบ้านน้ าค าเหนือไม่ได้ติดตามแต่รอ
การช่วยเหลือตามระบบราชการ 

พิชิต รัชตพิบุลภพ, (๒๕๕๖). (๑) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจาณาเป็นรายปัจจัยพบว่า อยู่
ในระดับปานกลางเกือบทุกปัจจัยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ปัจจัยด้านระบบส่วนตัวของบุคคล รองลงมาปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง ปัจจัยด้านจิตวิทยา ส่วนด้าน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับน้อยตามล าดับ (๒) 
ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี อายุ การศึกษา ระดับรายได้ 
ระดับชั้นยศ และระยะเวลาท างาน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

 

๒.๑๐.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทาง
เมืองในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางเพ่ือเป็นฐานในการศึกษา ดังนี้ 

วิศรุตา ทองแกมแก้ว เพ็ญนภา จันทร์แดง และบุณิกา จันทร์เกตุ ได้วิจัยเรื่อง 
“ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบปรึกษาหารือกับการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
เพ่ือพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่” ผลการวิจัยพบว่า ๑.ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ



๑๐๔ 

ปรึกษาหารือของเทศบาล-นครหาดใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งการตกลงร่วมกันด้วยเหตุผลการ
สามารถเข้าถึงได้ การตัดสินใจที่เป็นข้อผูกมัด และการสนทนาถกเถียงอย่างต่อเนื่องที่ยังไม่มีความ
ครอบคลุมส าหรับประชาชนเนื่องจากเหตุผลของสภาพความเป็นชุมชนเมือง ๒.วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบปรึกษาหารือกับ การก าหนดนโยบายสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างน้อยโดยส่วนใหญ่การ
ด าเนินงานจะเป็นไปใน ลักษณะประธานชุมชนเป็นผู้ด าเนินการในฐานะตัวแทนของชุมชนเนื่องจาก
ทางเทศบาลยังไม่มี ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย ๓. ค้นพบประเด็นปัญหาออกเป็น ๖ ประเด็นหลัก คือ ๑. ปัญหาด้านการจราจร ๒. ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ ๓. ปัญหาอุทกภัย ๔. ปัญหาด้านความมั่นคง ๕.ปัญหาด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค
คุณภาพชีวิต สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และ ๖. ปัญหาการตระหนักถึงวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบปรึกษาหารือของประชาชน๑ ๑ ๕ 
 พงษ เมธี  ไชยศรีหา  ได้วิจัยเรื่อง” แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง
ประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน” ผลการวิจัยพบว่า ๑. 
ประชาชนมีความรูความเข้าใจวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยในเขต เทศบาลเมืองชุมแพ ด้าน
หลักอ านาจอธิปไตยของปวงชนอยู่ในระดับมากร้อยละ ๓๔.๑ ระดับ ปานกลาง ร้อยละ ๔๑.๕ และ
ระดับน้อยร้อยละ ๒๔.๔ ด้านหลักเสรีภาพ ในระดับมากร้อยละ ๓๐.๘ ระดับปานกลางร้อยละ ๕๐.๙ 
และระดับน้อยร้อยละ ๑๘.๓ ด้านหลักความเสมอภาค ร้อยละ ๓๕.๙ ระดับปานกลางร้อยละ ๔๔.๘ 
และระดับน้อยร้อยละ ๑๙.๓ ด้านหลักกฎหมาย ร้อยละ ๔๑.๙ ระดับปานกลางร้อยละ ๓๖.๙ และ
ระดับน้อยร้อยละ ๒๑.๒ ด้านหลักเสียงข้าง มาก ร้อยละ ๕๓.๕ ระดับปานกลางร้อยละ ๓๐.๕ และ
ระดับน้อยร้อยละ ๑๖.๐ ๒. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อปัจจัยการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง 
ประชาธิปไตยในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณา 
เป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้ สถาบันทางการศึกษาอยู่ ในระดับมากที่สุด 
(X ̅ =๔.๖๒) รองลงมาเป็น สถาบันทางการเมือง (X ̅ =๔.๕๔) สถาบัน ครอบครัว (X ̅ = ๔.๕๓) 
สื่อสารมวลชน (X ̅ = ๔.๔๕) และด้านศาสนา (X ̅ =๔.๔๒) ตามล าดับ ๓. ปัจจัยการกลอมเกลาทางการ
เมือง ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมือง ประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ 
จังหวัดขอนแกนอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .๐๕ ไดแ้ก สถาบันครอบครัว สถาบันทางการศึกษา 
และสถาบันทางการเมือง ส่วน ปัจจัยด้านศาสนาและสื่อสารมวลชนไม่ส่งผลแต่อย่างใด ๔. แนว
ทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตย ได้แก ความร่วมมือ ร่วมใจกันระหว่างสถาบัน
ครอบครัว สถาบันทางการศึกษา และสถาบันทางการเมือง ที่จะ ร่วมกันอบรมกลอมเกลาทางการ
เมืองให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้รับรูและเข้าใจถึงหลักการ ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง โดยเริ่มจาก
สถาบันครอบครัวเอาใจใสดูและอบรมบุตรหลานของตนให้มีอุปนิสัยเอ้ือต่อการเป็นพลเมืองที่ดีตาม
ระบอบประชาธิปไตย จากนั้นสถาบันทาง การศึกษาท าหน้าที่ในการถา่ยทอดหลักการทฤษฎีที่ถูกต้อง
ทั้งในระบบหอ้งเรียนและกิจกรรมภายในโรงเรียน และสุดท้ายสถาบันทางการเมืองท าหน้าที่ทั้งในการ
                                                           

 ๑ ๑ ๕วิศรุตา ทองแกมแก้ว, เพ็ญนภา จันทร์แดง, และบุณิกา จันทร์เกตุ, “ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบปรึกษาหารือกับการก าหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่”, 
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : หน้า ๑-๑๖ 



๑๐๕ 

ให้ความรูและเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถานบันทางการเมืองในแต่
ละประเภทด าเนินการ ทั้งนี้หากท้ังสามสถาบันด าเนินการได้ครบถว้น การพัฒนาประชาธิปไตยภายใน 
ชุมชนก็จะเป็นไปโดยง่าย๑ ๑ ๖ 

ชาญชัย ฮวดศร ี ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเชิงพุทธของ
ผู้น าชุมชนจังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพปัญหาการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ของผู้น าชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ผู้น า ชุมชนและพระสงฆ์เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนใน
ชุมชนและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน การมีส่วนร่วมทางการเมือง การชักจูงโน้มน้าวให้ประชาชนใน
ชุมชนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ๒. แนวคิดและการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมืองเชิงพุทธ ของผู้น าชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีส่วนเสริมให้การเมืองการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
สามารถน าไปบูรณาการให้เข้ากับการเป็นผู้น าตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักสาราณีย
ธรรม ๖, หลักอปริหานิยธรรม ๗, หลักอธิปไตย ๓, หลักอคติ ๔ และหลักธรรม คุ้มครองโลก ๓. 
รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเชิงพุทธของผู้น าชุมชน คือการใช้หลักธรรมใน การส่งเสริม
วัฒนธรรมการเมือง ดังนี้ ๑) การเลือกตั้งใช้หลักหลักอคติ ๔ และธรรมคุ้มครองโลก ๒) การรณรงค์หา
เสียงใช้หลักอธิปไตย ๓) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองใช้หลักหลักสาราณียธรรม ๖) และ
บทบาทของผู้น าชุมชนในการก าหนดนโยบายใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗๑ ๑ ๗ 

อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม และธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมแบบมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน กับการพัฒนาความมั่นคงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริม และสนับสนุนต่อการสร้าง กระบวนการทางวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วม เพ่ือการพัฒนาความมั่นคงเพ่ือความสงบสุข และสันติในพ้ืนที่ได้  อย่างมีนัยส าคัญ 
ประกอบด้วย ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ด้านการพัฒนาระบบสาธารณปูโภค ด้านการ
พัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการ
พัฒนา การค้าและการลงทุน ด้านการพัฒนาสังคมจิตวิทยา และด้านการพัฒนาการเมืองตามล าดับ
ทั้งนี้การที่ภาครัฐได้ด าเนินยุทธศาสตร์สนองรับแนวทางตามพระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ได้
สร้างความเชื่อมั่นต่อพ่ีน้อง ประชาชนในพ้ืนที่ในขณะเดียวกันประชาชนในพ้ืนที่ก็มีความต้องการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความมั่นคง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความไม่

                                                           

 ๑ ๑ ๖พงษเมธี ไชยศรีหา, “แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน”, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปที ่๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๔๓-๒๖๒. 
 ๑ ๑ ๗ชาญชัย ฮวดศรี, “รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเชิงพุทธของผู้น าชุมชนจังหวัด
ขอนแก่น, การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ณ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ช้ัน ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ : ๑๑๗-๑๒๗ 



๑๐๖ 

สงบ สามารถด าเนินไปได้อย่างถูกต้องตามทิศทางที่ควรจะเป็น ดังนั้น ภาครัฐจึงควรผลักดันการ
เสริมสร้างกระบวนการทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกมิติ๑ ๑ ๘ 
 จ าลอง พรมสวัสดิ์ ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๓” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. บริบททางการเมืองมีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงพุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๕๓ มาก ทั้งนี้เนื่องจากบริบททาง
การเมืองอันได้แกรัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ให้ประชาชนเข้าไปมีบทบาทส าคัญเป็น ผู้
เล่นไม่ใช่ผู้ดูตามแนวคิดของการเมืองแนวใหม่หรือการเมืองภาคประชาชนประกอบกับชนชั้น กลาง
ในช่วงที่ท าการศึกษามีความกระตือรือร้นและมีจิตส านึกทางการเมืองมาก ขณะเดียวกัน ไมต้องการ
เห็นรัฐบาลมีพฤติกรรมการคอรัปชั่นเชิงนโยบายและการขัดกันของผลประโยชนอย่างกว้างขวาง ๒. 
บริบททางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ช่วงพุทธศักราช๒๕๕๑-๒๒๕๓ ค่อนช้างมากเนื่องจากบริบทสังคมไทยระยะหลังสังคมพหุนิยม และ
พหุวัฒนธรรมเป็นสังคมข่าวสารข้อมูลท าให้ชนชั้นกลาง สนใจติดตามข่าวสารทางการเมืองและมีการ
รวมกลุ่มเป็นแนวร่วมกับกลุ่มการเมืองอ่ืน ๆ เป็นต้น ๓. บริบททางเศรษฐกิจมีผลต่อพฤติกรรมทาง
การเมืองของชนชั้นกลางในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่อนข้างน้อย เพราะตัวแบบของ 
Lipset ที่น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยใช้ไมไดก้ับประเทศในเอเชียรวมทั้งไทย๑ ๑ ๙ 
 นิติธร กล่าคุ้ม และ เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา” ผลการวิจัย
พบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ใน
ระดับสูง และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง และ
สาขาวิชาที่ศึกษา๑ ๒ ๐  
 สมปอง รักษาธรรม ได้วิจัยเรื่อง “ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้กับ
การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยช่วงปี  พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ : 

                                                           

 ๑ ๑ ๘อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม และ ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน, “วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน กับการพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย” วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๗๙-๙๐ 
 ๑ ๑ ๙จ าลอง พรมสวัสดิ์, “พฤติกรรมทางการเมืองของชนช้ันกลางกับการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย
ของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลชวงพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๓”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๔). 
 ๑ ๒ ๐นิติธร กล่าคุ้ม และเช่ียวชาญ อาศุวัฒนกูล, “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา” วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๒๕-๑๓๐. 



๑๐๗ 

ศึกษากรณีเปรียบเทียบนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ๕ จังหวัดภาคใต้” ผลการวิจัยพบว่า ประการ
แรก ระดับความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในภาคใต้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายประเด็นพบว่า ความตื่นตัวทางการเมืองด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง 
และความตื่นตัวทางการเมืองด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อย ดังผลการศึกษา การสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของเยาวชนในภาคใต้  ประการที่สอง จากการทดสอบสมมติฐานเชิง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ๑) ความตื่นตัวทางการเมืองด้านความรู้ความเข้าใจมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรการวิจัยในเชิงบวก ในระดับสูงโดยทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติในระดับ .๐๐๑ และ ๒) ความตื่นตัว ทางการเมืองด้านพฤติกรรมทางการเมือง พบว่าทุก
ปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง โดย (๒) ทุกปัจจัยมีนัยส าคัญทางสถิติในระดับ .๐๐๑ 
นอกจากนี้จากการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรส าคัญ ในการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการ
พยากรณ์ความตื่นตัวทางการเมืองด้านความรู้  ความเข้าใจ มีจ านวน ๕ ตัวจากทั้งหมด ๗ ตัวโดยมี
ล าดับในการพยากรณ์ดังนี้ ๑) อาตมันของ บุคคล ๒) อาตมันทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ๓) 
สถาบันการศึกษา ๔) สถาบันทางการเมือง และ ๕) สถาบันสื่อมวลชนส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลในการ
พยากรณ์ความตื่นตัวทางการเมืองด้าน พฤติกรรมทางการเมือง มีจ านวน ๔ ตัวจากทั้งหมด ๗ ตัวโดย
ปัจจัยในการพยากรณ์ตามล าดับ ขนาดอิทธิพล ได้แก่ ๑) กลุ่มเพ่ือน ๒) อาตมันของบุคคล ๓) สถาบัน
ครอบครัว และ ๔) สถาบัน ทางการเมือง ประการที่สาม จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบละการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ของความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในภาคใต้ โดยปัจจัยต่อไปนี้ไม่มี
ผลต่อความตื่นตัวทางการเมือง ได้แก่ ด้านเพศ ศาสนา อาชีพบิดา-มารดา (ผู้ปกครอง) ภูมิล าเนาเดิม 
ท าเลที่อยู่อาศัยส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความตื่นตัวทางการเมือง ได้แก่ ด้านอาย ุสาขาวิชาที่ศึกษา ชั้นปีที่
ศึกษารายได้บิดา-มารดา (ผู้ปกครอง) และสถาบันที่มีที่ตั้งของสถานศึกษา โดยเฉพาะปัจจัยด้าน
สถาบันการศึกษาแตกต่างกัน มีความตื่นตัวทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน
ระดับสูงทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านพฤติกรรมทางการเมืองและภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ .๐๐๐ (p <.๐๐๑) ทั้งนี้สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความตื่นตัวทาง
การเมืองของเยาวชนในภาคใต้ พบว่า มีความตื่นตัวทางการเมืองด้านความรู้ความเข้าใจด้าน
พฤติกรรมทางการเมืองและภาพรวมในทุกปัจจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ .๐๐๐ (p <.๐๐๑) ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานว่าความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา ๕ จังหวัดภาคใต้มี
ความแตกต่างกัน๑ ๒ ๑ 
 คัมภีร์ พลการ และอรนันท์ กลันทปุระ ได้วิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์และวัฒนธรรมทาง
การเมืองของผู้น าระดับต าบลและหมู่บ้านจังหวัดตรัง” ผลการวิจัยพบว่า ระดับอัตลักษณ์ของผู้น า
ระดับต าบลและหมู่บ้าน จังหวัดตรังอยู่ในระดับปานกลาง และระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบปรากฏว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้น าระดับต าบล
และหมู่บ้าน จังหวัดตรังในบริบทของเพศ อายุ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์ 
                                                           

 ๑ ๒ ๑สมปอง รักษาธรรม, “ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้กับการพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยช่วงปี  พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ : ศึกษากรณีเปรียบเทียบนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ๕ จังหวัดภาคใต้” ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัย
สื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๒). 



๑๐๘ 

การท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ส่วนผู้น า
ระดับต าบล และหมู่บ้าน จังหวัดตรังที่มีอ าเภอที่อาศัยอยู่ ศาสนา สถานภาพรายได้ มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรม ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และจากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างอัตลักษณ์ของคนใต้และวัฒนธรรม ทางการเมือง พบว่าที่ระดับนัยส าคัญ.๐๑ อัตลักษณ์ของ
คนใต้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระดับน้อย ซึ่งหมายความว่า ผู้น าระดับ
ต าบลและหมู่บ้าน จังหวัดตรังที่มีอัตลักษณ์ความเป็น “คนใต้” ระดับสูงมากขึ้นเท่าไร ก็จะมี
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงขึ้นเท่านั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้น าระดับต าบลและ
หมู่บ้านจังหวัดตรังมีความคิดทางการเมืองในลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากกว่าอ านาจนิยม๑ ๒ ๒ 
 เปรมศักดิ์ แก้วมรกฎ ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นใน
สังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า ด้านลักษณะการเข้า
ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นจะเป็นไปในรูปแบบของการพูดคุยเรื่องการเมือง แต่ที่เป็นหลักคือ
การไปเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ส าคัญ ด้านลักษณะการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองที่วัยรุ่นพึงประสงค์ ได้แก่ ๑) ต้องการพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการแสดงออกทางการเมือง ๒) 
การเลือกตั้ง ๓) มีส่วนร่วมในการเลือกผู้ปกครองระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง แนวทางการเสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น ได้แก่ ๑) ครอบครัวปลูกฝังจิตสานึกการเมือง ๒)โรงเรียน ให้ความรู้
เกี่ยวกับการเมือง ๓) ชุมชน ต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองขึ้นมา ๔) ศาสนาต้องปลูกฝังเรื่องความ
ดีหรือสิ่งที่ควรประพฤติ ๕) หน่วยงานทางการปกครองมีส่วนส าคัญ เพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น ได้แก่ ๑) การศึกษา ที่ยัง
ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ห่างไกล ๒) วัยรุ่นติดยาเสพติดจนทาตัวนิ่งเฉยเรื่องบ้านเมือง ๓) สภาพ
เศรษฐกิจครอบครัว รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพท าให้วัยรุ่นสนใจแต่เรื่องปากท้องและท างาน ๔) การพนัน
ฟุตบอลแพร่หลาย ๕) เกรงกลัวอันตราย จนไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆทางการเมือง 
เพราะกลัวจะตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงข้าม๑ ๒ ๓ 
 ปรมต วรรณบวร สุรพล สุยะพรหม และบุษกร วัฒนบุตร ได้วิจัยเรื่อง “ความเป็น
พลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ความเป็นพลเมืองเพ่ือการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น มีลักษณะสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมโดยยึด
มั่นและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองเคารพหลักความเสมอภาค เคารพสิทธิของกันและกัน เท่าเทียมกัน กล้าเสนอความคิดต่อ
ส่วนรวม ให้เวลากับกิจกรรมทางการเมืองค านึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ ยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลัก 
ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ มีน้ าใจ เลือกรับข่าวที่เหมาะสมและมีประโยชน์พ่ึงตนเอง ด ารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าหรือความอุปถัมภ์ของใคร กล้าแสดงออก มีความ

                                                           

 ๑ ๒ ๒คมัภีร์ พลการและอรนันท์ กลันทปุระ, “อัตลักษณ์และวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้น าระดบัต าบล
และหมู่บ้านจังหวัดตรัง”, วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๕๘) : ๑๖๕-๑๗๔. 
 ๑ ๒ ๓เปรมศักดิ์ แก้วมรกฎ, “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ ๑๒ ฉบับพิเศษ (ตุลาคม 
๒๕๖๑) : ๒๑๗-๒๒๕. 



๑๐๙ 

รับผิดชอบในตนเอง ๒. หลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีส าหรับความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตย โดยการยึดมั่นในหลักพุทธธรรม คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ข้อ พบว่า (๑) การเป็นผู้รู้จัก
เหตุ รู้จัก หน้าที่ พบว่าได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการยึดถือค าสั่งสอนของศาสนามาเป็น
เครื่องมือใน การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน มีการส านึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และรู้จักล าดับความคิด
ไตร่ตรอง ปัญหารู้หน้าที่ของตนเองเข้าใจตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ข้อที ่(๒) การเป็นผู้รู้จักผล รู้จัก 
เป้าหมาย พบว่าได้มีการค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีเป้าหมายในทาง 
ความดีงามเพ่ือเป็นคนที่มีเหตุผล และรู้ว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนรอบข้าง และมีการยอมรับ 
ความเป็นจริงของผลที่เกิดขึ้น ข้อที่ (๓) การเป็นบุคคลที่รู้จักตนเป็นใคร พบว่าได้มีการพัฒนา 
ศักยภาพของตนเองให้รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความรู้ทางการเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตย มีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสังคม ข้อที ่(๔) การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดีพบว่าได้ มี
การรู้จักถึงความพอเหมาะ รู้จักพอดีและพอเพียงในการด าเนินชีวิต พ่ึงตนเอง อยู่อย่างพอเพียง เลี้ยง
ตนบนสัมมาชีพและวางตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองได้ ข้อที ่(๕) การรู้จัก กาลเวลาอัน
เหมาะสมพบว่าได้ใช้ดุลยพินิจในการใช้เวลาให้เหมาะสมระหว่างประชาธิปไตยกับพุทธ ศาสนาที่มี
ความเหมาะสมใกล้เคียงกันในหลายมิติ รู้จักแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเวลาในการ เอาใจใส่
บ้านเมืองในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ข้อที ่(๖) การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม พบว่าได้ ปฏิบัติตน
เหมาะสมกับสภาพของสังคม รู้จักและเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม และรู้ถึงจารีต 
ขนบธรรมเนียมของชุมชนและข้อที่ (๗) การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของ 
ผู้อ่ืนพบว่าได้มีการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน เข้าใจพ้ืนเพ ใจคอ เข้าใจอารมณ์ของคนในชุมชนมี 
การยอมรับข้อดีข้อเสียของตนเองและของผู้อ่ืนเรียนรู้การการด าเนินชีวิตร่วมกัน ๓) แนวทางในการ
สร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการ ยึดมั่นในหลักธรรมตาม
แนวทางพุทธศาสนา พบว่า ประชาชนได้ยึดหลักธรรมเป็นแนวทางในการใช้ วิถีชีวิตเป็นทุนทางสังคม
อยู่แล้ว การส่งเสริมประชาธิปไตยมีพ้ืนฐานจากการยึดถือปฏิบัติในหลัก พระพุทธศาสนาให้เป็นจริง
ก่อน หลังจากนั้นอาศัยความร่วมมือระหว่างบุคคล ครอบครัว โรงเรียน วัดและหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในการปลูกฝัง การอบรม การส่งเสริม การจัด กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ 
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ ถูกต้องและเหมาะสมในท้องถิ่น
และมีความรู้หลักพุทธธรรมให้เช้าใจและปฏิบัติได้จริง เกิดชุมชน แห่งการเรียนรู้การเมืองกับหลักพุทธ
ธรรม๑ ๒ ๔ 

สรุปได้ว่า จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางเมืองในระบอบประชาธิปไตย
วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมืองกับสังคม
การเมืองในเชิงจิตวิทยา โดยวัฒนธรรมทางการเมืองใดที่สังคมการเมืองต้องการก็มักถูกปลูกฝังให้เป็น
ความคิด, อุดมการณ์, ความเชื่อ สภาพปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการเมืองและโครงสร้างทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยไม่เข้มแข็ง การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจึงไม่ได้เจริญขึ้นในสังคมไทย 

                                                           

 ๑ ๒ ๔ ปรมต วรรณบวร สุรพล สุยะพรหม และบุษกร วัฒนบุตร, “ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น”, วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) : 
๘๕-๑๐๐. 



๑๑๐ 

และระบอบประชาธิปไตยได้หยุดชะงักลงนั้นมีสาเหตุมาจากการความขัดแย้งทางการเมือง มีการ
แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเกิดการแตกแยกทางความคิดในหมู่ประชาชน รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในระบบการเมืองของประเทศไทย ความขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างยิ่ง นอกจากนั้น ระบบการเมืองของไทยก็ยังมีอีกหลาย
ปัจจัยที่ท าให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้า โดยเฉพาะสาเหตุที่มาจากวัฒนธรรม
ทางการเมืองที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์วัฒนธรรมทางการเมืองจะมีเอกลักษณ์หรือมี
ลักษณะเฉพาะในสังคมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการมีเสถียรภาพ และประสิทธิผลของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบการเมืองแบบ
หนึ่งแบบใด จะด ารงอยู่ได้จะต้องมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอ้ืออ านวยต่อการปกครองแบบนั้น 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจะมีผลต่อโครงสร้าง และพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประเทศนั้นๆ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตย 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
วิศรุตา ทองแกมแก้ว, เพ็ญนภา 
จันทร์แดง, และบุณิกา จันทร์
เกตุ, (๒๕๕๘). 

๑.ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบปรึกษาหารือของเทศบาล-
นครหาดใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งการตกลงร่วมกันด้วย
เหตุผลการสามารถเข้าถึงได้ การตัดสินใจที่เป็นข้อผูกมัด และการ
สนทนาถกเถียงอย่างต่อเนื่องที่ยังไม่มีความครอบคลุมส าหรับ
ประชาชนเนื่องจากเหตุผลของสภาพความเป็นชุมชนเมือง ๒.
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบปรึกษาหารือกับ การก าหนดนโยบาย
สาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่มีความสัมพันธ์กัน 

พงษเมธี ไชยศรีหา, (๒๕๖๑). แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตย ได้แก 
ความร่วมมือ ร่วมใจกันระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันทาง
การศึกษา และสถาบันทางการเมืองที่จะร่วมกันอบรม กลอม
เกลาทางการเมืองให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้รับรูและเข้าใจถึง
หลักการประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง  

ชาญชัย ฮวดศรี, (๒๕๕๘).  ๑. สภาพปัญหาการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้น า
ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ผู้น า ชุมชนและพระสงฆ์เป็นผู้ที่ได้รับ
การยอมรับจากประชาชนในชุมชนและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ใน การมีส่วนร่วมทางการเมือง การชักจูงโน้มน้าวให้ประชาชนใน
ชุมชนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ๒. แนวคิดและการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเชิงพุทธ 
ของผู้น าชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ในการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีส่วนเสริมให้ 

  



๑๑๑ 

ตารางท่ี ๒.๒๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตย (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม และธ
นาสฤษฎิ์ สตะเวทิน, (๒๕๖๑). 

วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จทั้งในแง่ของการพัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและระบบการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนา
ความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ที่จะต้องบูรณาการมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองเข้าไว้ด้วยกันภายใต้ความเป็นเอกราชและ
ราชอาณาจักรไทย  

นิติธร กล่าคุ้ม และเชี่ยวชาญ อาศุ
วัฒนกูล, (๒๕๖๑).  

ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ วั ฒ น ธ ร ร มท า ง ก า ร เ มื อ ง แบบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ได้แก่ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมือง และสาขาวิชาที่ศึกษา 

จ าลอง พรมสวัสดิ์, (๒๕๕๔). การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในภาพรวมมี
ค่ า เฉลี่ ย รวมมาก  แสดงให้ เห็นว่ าชนชั้ นกลาง ใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความรู้ความเข้าใจใน
การเมืองระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างดี 

สมปอง รักษาธรรม, (๒๕๕๒). ความตื่นตัวทางการเมืองด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง และความตื่นตัวทางการเมืองด้านพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับน้อย ดังผลการศึกษา การสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของเยาวชนในภาคใต้ 

คัมภีร์ พลการและอรนันท์ กลันท
ปุระ, (๒๕๕๘). 

อัตลักษณ์ของคนใต้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระดับน้อย ซึ่งหมายความว่า ผู้น าระดับต าบลและ
หมู่บ้าน จังหวัดตรังที่มีอัตลักษณ์ความเป็น “คนใต้” ระดับสูง
ม ากขึ้ น เ ท่ า ไ ร  ก็ จ ะมี วั ฒนธ ร รมทา งก า ร เ มื อ ง แบบ
ประชาธิปไตยสูงขึ้นเท่านั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้น าระดับ
ต าบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังมีความคิดทางการเมืองใน
ลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากกว่าอ านาจนิยม 

 
  



๑๑๒ 

ตารางท่ี ๒.๒๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางเมืองในระบอบ 
 ประชาธิปไตย (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
เปรมศักดิ ์แก้วมรกฎ, (๒๕๖๑). ลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นจะเป็นไป

ในรูปแบบของการพูดคุยเรื่องการเมือง แต่ที่เป็นหลักคือการ
ไปเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเห็นว่าเป็น
หน้าที่ที่ส าคัญ ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่วัยรุ่นพึง
ประสงค์ ได้แก่ ๑) ต้องการพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการแสดงออกทาง
การเมือง ๒) การเลือกตั้ ง  ๓) มีส่วนร่วมในการเลือก
ผู้ปกครองระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง 

ปรมต วรรณบวร สุรพล สุยะพรหม 
และบุษกร วัฒนบุตร, (๒๕๖๐).  

ประชาชนได้ยึดหลักธรรมเป็นแนวทางในการใช้ วิถีชีวิตเป็น
ทุนทางสังคมอยู่แล้ว การส่งเสริมประชาธิปไตยมีพ้ืนฐานจาก
การยึดถือปฏิบัติในหลัก พระพุทธศาสนาให้เป็นจริงก่อน 
หลังจากนั้นอาศัยความร่วมมือระหว่างบุคคล ครอบครัว 
โรงเรียน วัดและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ใน
การปลูกฝัง การอบรม การส่งเสริม การจัด กิจกรรม และการ
ประชาสัมพันธ์  ให้ เกิดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยที่  ถูกต้องและเหมาะสมใน
ท้องถิ่นและมีความรู้หลักพุทธธรรมให้เช้าใจและปฏิบัติได้จริง 
เกิดชุมชน แห่งการเรียนรู้การเมืองกับหลักพุทธธรรม 

   
๒.๑๐.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสาราณียธรรม ๖ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสาราณียธรรม 
๖ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางเพ่ือเป็นฐานในการศึกษา ดังนี้ 

ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย ศักดิ์พงศ์ หอมหวล และ ประภัสสร ปรีเอี่ยม ได้วิจัยเรื่อง “สถานี
สาราณียธรรม : พ้ืนที่บ่มเพาะความรู้ชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัญหาความหลากหลายในชุมชน 
พบเห็นการด าเนินชีวิตของความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือการประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่อาศัย
ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดกันมา เผชิญกับความเสี่ยงต่อการสูญสลายเรื่องระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  หลังจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
ธรรมชาติได้สูญสลายไปจากชุมชน แต่ยังคงด าเนินวิถีของตนได้ เพราะชุมชนมีจุดแข็งของการให้
ความส าคัญต่อกัน ต่อตนเองและต่อคนอ่ืน ความมีน้ าใจเ อ้ืออาทรกันและแบ่งปัน  ยึดมั่น
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี จึงต้องน าจุดแข็งไปสร้างกระบวนการบ่มเพาะความรู้ที่เหมาะสม ๒) 
น าหลักพุทธธรรม“สาราณียธรรม ๖” ประยุกต์ให้เอ้ือต่อการบ่มเพาะความรู้ชุมชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ชุมชนเข้มแข็ง คุณลักษณะ ๖ ประการคือ หลักธรรมที่ ๑ เมตตากายกรรม คุณลักษณะมีความ
สามัคคีเสียสละและร่วมแรงร่วมใจกัน หลักธรรมที่ ๒ เมตตามโนกรรมคุณลักษณะมีจิตใจเมตตา



๑๑๓ 

เสียสละเพ่ือส่วนรวม หลักธรรมที่ ๓ เมตตาวจีกรรม คุณลักษณะคิดดี พูดดี ท าดีหลักธรรมที่ ๔ สา
ธารณโภคี คุณลักษณะมีน้ าใจเพ่ือสังคม เคารพซึ่งกันและกัน หลักธรรมที่ ๕ สีลลาสามัญญตา 
คุณลักษณะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สังคมวางไว้ หลักธรรมที่ ๖ ทิฏฐิสามัญญตา คุณลักษณะมีเหตุผล
และรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมากขึ้น พบว่าการขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก สา
ราณียธรรม ตามฐานคิดและคุณลักษณะ ๖ ประการ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันการด าเนินชีวิตให้ผู้คนพ้น
จากความเสี่ยง ๓) น าเครือข่ายสถานีสาราณียธรรมเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอ่ืน เป็นการเชื่อมโยงการ
เรียนรู้ในพฤติกรรมเชิงประจักษ์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ๒ ช่องทาง คือการน าเครือข่ายไป
เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอื่น และชุมชนพื้นที่อ่ืนมาเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม๑ ๒ ๕ 
 พระครูวินัยธรสุดใจ ชิตมโน (ฆารประเดิม) ได้วิจัยเรื่อง “การใช้หลักสาราณียธรรม ๖ 
ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการวิจัยพบว่า๑) 
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในการบริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านทิฏฐิสามัญญตา ด้านสีลสามัญญตา ด้านเมตตา
กายกรรม ด้านเมตตามโนกรรม ด้านเมตตาวจีกรรม และ สาธารณโภคี ตามล าดับ ๒) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ท างานต่างกัน มี
ความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในการบริหารโรงเรียน โดยเรียงล าดับตามจ านวนความถี่จากสูงสุดไปหา
ต่ าสุด สามอันดับแรก คือ ผู้บริหารควรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ เพ่ือความเป็นธรรม ควรมีสวัสดิการในโรงเรียนให้ดีเพ่ิมขึ้น และ ผู้บริหารควรเอาใจใส่เกี่ยวกับ
ปัญหาและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างสร้างสรรค์๑ ๒ ๖ 
 สมเกียรติส าลีพันธ์, บรรจบ บรรณรุจิ และขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ ได้วิจัยเรื่อง “แนว
ทางการประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพ่ือการจัดการความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย
กับพนักงาน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ความขัดแย้งในกรณีที่พนักงานเรียกร้องในเรื่องการจ่าย
ค่าตอบแทนค่าท างานล่วงเวลาซึ่งมูลเหตุของความขัดแย้งมี ๓ ประการ คือ ทัศนคต ิผลประโยชน์และ
ข้อมูล การจัดการความขัดแย้งด าเนินมาสู่การฟ้องร้อง ซึ่งท าให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับผู้บริหารองค์กรขาดความปรองดองสมานฉันท์ ๒) หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมที่
สามารถน ามาใช้จัดการปัญหาความขัดแย้ง และท าให้เกิดความรักความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันในองค์กร ๓) การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงานด้วย
หลักสาราณียธรรม ๖ เริ่มต้นจากความเห็นที่ตรงกัน การมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกาในองค์กร
ร่วมกัน ความมีจิตคิดเมตตาต่อกันน ามาซึ่งการแสดงออกด้วยความเคารพ ให้เกียรติและเห็นอกเห็นใจ
กัน พร้อมที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยความเป็นธรรม องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย คือ IP-OP 

                                                           
๑ ๒ ๕ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย ศักดิ์พงศ์ หอมหวล และประภัสสร ปรีเอี่ยม, “สถานีสาราณียธรรม : พื้นที่

บ่มเพาะความรู้ชุมชน”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม 
๒๕๖๐) : ๑๘๓-๑๙๕ 

๑ ๒ ๖พระครูวินัยธรสุดใจ ชิตมโน (ฆารประเดิม), “การใช้หลักสาราณี่ยธรรม ๖ ในการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ”์, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑๘๙-๒๐๐ 



๑๑๔ 

Model คือ IPหมายถึง การพัฒนาสันติภายในตน (Inner Peace) น าไปสู่การพัฒนาสันติภายนอก 
OP (Outer Peace) ซึ่งจะน าไปสู่องค์กรสังคม อันอุดมด้วยสันติสุข๑ ๒ ๗ 
 ณฐา แย้มสรวล ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพ่ือเสริมสร้างความ
ปรองดองในการปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการท างานร่วมกันของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล มีสาเหตุความ
ขัดแย้งมาจากปัจจัยภายในอันได้แก่ตัวบุคคลที่ท างานปราศจากความรัก ความเมตตา ให้อภัยต่อกัน 
ท าให้บรรยากาศการท างานขาดความสามัคคีปรองดองในหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ป่วยที่มารับบริการ และองค์กรที่ต้องคอยจัดหาบุคลากรมาทดแทน และการจะเสริมสร้างให้
พยาบาลเกิดความปรองดองต่อกันนั้น พบว่า หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นพุทธวิธีที่สามารถน ามาใช้ใน
การอยู่ร่วมกันให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเห็นอก เห็นใจซึ่งกันและกันและพร้อมที่จะให้อภัย
กัน การน าหลักสาราณียธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความปรองดอง ในการปฏิบัติงานของ
วิชาชีพพยาบาล แล้วยังสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ในแต่ละด้าน ดังนี้ ๑) ด้านชีวิตครอบครัว 
ท าให้เกิดความรักความอบอุ่นเป็นพ้ืนฐาน ๒) ด้านการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้จิตใจของ
พยาบาลเกิดความเข้มแข็งและมีสันติสุขในตนเอง ๓) ด้านการท างานในองค์กรจะช่วยให้เสริมสร้าง
ความปรองดองในการท างานและลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ท าให้องค์กรเกิดสันติสุข๑ ๒ ๘  
 สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ธิติวุฒิ หม่ันมี และสุรินทร์ นิยมางกูร ได้วิจัยเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า ๑) การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัด นครสวรรค์ มี ๓ ด้าน คือ ๑.๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน 
ต้องบริหางานที่เท่าเที่ยว เพ่ือให้เกิดการยอมรับร่วมกัน ๑.๒) การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่า
เทียมกัน ต้องปฏิบัติต่อทุก คนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ๑.๓) การรณรงค์สร้างความรักความ
สามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม มีการจัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ภายในองค์กร ๒) รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ในด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ
ร่วมกันแนวทางในการส่งเสริม ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน การบริหารแบบมีส่วนร่วม
และการยอมรับร่วมกันโดยการประชุมปรึกษาหารือเป็นประจ าทุกเดือน เปิดพ้ืนที่หรือเวทีทาง

                                                           
๑ ๒ ๗สมเกียรติส าลีพันธ์ บรรจบ บรรณรุจิ และขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, “แนวทางการประยุกต์ หลักสา

ราณียธรรมเพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงาน”, วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๔๔๓ ๔๕๖ 

๑ ๒ ๘ณฐา แย้มสรวล, “การประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, ปีที่ ๑ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙) : ๔๙-๕๘ 



๑๑๕ 

ความคิดให้เกิดการยอมรับและสร้างแนวทางส่งเสริมความสมานฉันท์ในองค์การ  และไม่ใช้ความ
คิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ ค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกันตัดสินใจ๑ ๒ ๙ 
 สรุปได้ว่า จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสาราณียธรรม ๖ ซึ่งเป็นหลักธรรมแห่งความ
สามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งความส าเร็จทั้งปวง เป็นแหล่งพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าและความมั่นคงให้เกิดขึ้นได้ และเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกันให้เกิดขึ้นด้วย หากสังคมใดต้องการที่จะเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้
เกิดขึ้น ก็ควรที่จะต้องน าหลักสาราณียธรรม ๖ ที่ว่าด้วย เมตตามโนกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
กายกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา ซึ่งหลักธรรมทั้ง ๖ ประการข้างต้น เป็น
หลักธรรมส าหรับการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในสังคมอันจะนามาซึ่ง
ความสุข ความสันติ ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายทั้งปวง สังคมท่ีเราอยู่ในปัจจุบันนี้คง
จะมีความสงบสุขและน่าอยู่มากกว่านี้ยิ่งนัก ถ้าหากว่าคนไทยทุกคน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
และรู้จักการให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลา ขอให้ทุกท่านมาร่วมมือกันพัฒนาสังคมของพวกเราให้มีความ
อบอุ่นและน่าอยู่กันเถิด โดยการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในสังคม แล้ว
พวกเราจะได้พบกับสันติภาพและความอบอุ่นที่แต่ละคนต่างก็ปรารถนาและใฝ่ฝันหากันอยู่ ตลอดมา 

 
ตารางท่ี ๒.๒๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาราณียธรรม ๖ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย ศักดิ์พงศ์ หอมหวล และ
ประภัสสร ปรีเอี่ยม, (๒๕๖๐).  

การขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติตาม 
หลักสาราณียธรรม ตามฐานคิดและคุณลักษณะ 
๖ ประการ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันการด าเนิน
ชีวิตให้ผู้คนพ้นจากความเสี่ยง น าเครือข่ายสถานี
สาราณียธรรมเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอื่น เป็นการ
เชื่อมโยงการเรียนรู้ในพฤติกรรมเชิงประจักษ์  
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ๒ ช่องทาง คือ
การน าเครือข่ายไปเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอ่ืน 
และชุมชนพ้ืนที่อ่ืนมาเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่าย
สถานีสาราณียธรรม 

 
  

                                                           

 ๑ ๒ ๙ สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ธิติวุฒิ หมั่นมี และสุรินทร์ นิยมางกูร, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อ
การส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์”, วารสาร มจร. 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๘ ฉบับที ่๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๕๗-๖๘.  



๑๑๖ 

ตารางท่ี ๒.๒๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาราณียธรรม ๖ (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระครูวินัยธรสุดใจ ชิตมโน (ฆารประเดิม) , 
(๒๕๖๐).  
 

การใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในการบริหาร
โรงเรียน โดยเรียงล าดับตามจ านวนความถี่จาก
สูงสุดไปหาต่ าสุด สามอันดับแรก คือ ผู้บริหาร
ควรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพ่ือความเป็นธรรม ควรมี
สวัสดิการในโรงเรียนให้ดีเพ่ิมขึ้น และ ผู้บริหาร
ควรเอาใจใส่เกี่ยวกับปัญหาและกระตือรือร้นใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ 

สมเกียรติส าลีพันธ์ บรรจบ บรรณรุจิ และ ขัน
ทอง วัฒนะประดิษฐ์, (๒๕๖๐).  
 

หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมที่สามารถ
น ามาใช้จัดการปัญหาความขัดแย้ง และท าให้เกิด
ความรักความสามัคคี  ความเป็นน้ าหนึ่ ง ใจ
เดียวกันในองค์กร ๓) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงาน
ด้วยหลัก สาราณียธรรม ๖ เริ่มต้นจากความเห็น
ที่ตรงกัน 

ณฐา แย้มสรวล, (๒๕๕๙).  
 

หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นพุทธวิธีที่สามารถ
น ามาใช้ในการอยู่ร่วมกันให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี ความเห็นอก เห็นใจซึ่งกันและกันและ
พร้อมที่จะให้อภัยกัน การน าหลักสาราณียธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความปรองดอง 
ในการปฏิบัติงานของวิชาชีพพยาบาล แล้วยัง
สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ธิติวุฒิ หมั่นม ีและสุรินทร์ 
นิยมางกูร, (๒๕๖๒). 

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริม
ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ในด้านการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกันแนวทางในการ
ส่งเสริม ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียม
กัน การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการยอมรับ
ร่วมกันโดยการประชุมปรึกษาหารือเป็นประจ า
ทุกเดือน เปิดพ้ืนที่หรือเวทีทางความคิดให้เกิด
การยอมรับและสร้างแนวทางส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในองค์การ และไม่ใช้ความคิดเห็น
ตนเองเป็นใหญ่ ค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม
และศีลธรรมในการช่วยกันตัดสินใจ 



๑๑๗ 

๒.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น” ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรที่ศึกษาเชิงปริมาณและตามด้วย เชิง
คุณภาพ ก าหนดประเด็นตามกรอบการวิจัยมีความเชื่อมโยงตามแนวคิดของ พจน์ พจนพาณิชย์กุล๑ ๓ ๐ 
ที่ว่าด้วยพลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ ๑. การมีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ๒. เคารพกฎหมายและกติกาใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม ๓. รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต ๔. มีจิตสาธารณะ ไม่เห็น
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม หลักสาราณียธรรม ๖๑ ๓ ๑ ซึ่งเป็นหลักธรรมอันก่อให้เกิด
ความสามัคคี ได้แก่ ๑. กายกรรม (การท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน) ๒. วจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้
เกิดความสามัคคี) ๓. มโนกรรมอัน (การคิดดีเสียสละ) ๔. สาธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น) ๕. สีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นแบบอย่างที่ดี) ๖. ทิฏฐิ
สามัญญตา (รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนน าไปสู่การขจัดปัญหา) และน าผลการศึกษามาน าเสนอ
รูปแบบพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นโดยใช้แนวทางของ ทินพันธ์ นาคะตะ๑ ๓ ๒ ที่กล่าวถึง วัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ๘ ประการ ได้แก่ ๑. การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ๒. การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล ๓. การเคารพกติกา
ของการปกครองแบบประชาธิปไตย ๔. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ๕. การมี
ส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ๖. การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือน
มนุษย์ ๗. การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ๘. การไม่มีจิตใจแบบเผด็จ
การซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่น ดังนี้ 
  

                                                           
๑ ๓ ๐พจน์ พจนพาณิชย์กุล, พลวัตการเมืองการปกครองของไทย, (นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓), หน้า ๒. 
 ๑ ๓ ๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓๓ – ๒๓๔. 
 ๑ ๓ ๒ทินพันธ์ นาคะตะ, วิถีชีวิตไทยวัฒนธรรมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่, (กรุงเทพมหานคร : สหาย
บล็อกและการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖-๑๘. 



๑๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

พลวัตทางการเมืองกับ การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

หลักสาราณียธรรม ๖ 
(หลักธรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี) 

๑. เมตตากายกรรม (การท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน) 
๒. เมตตาวจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้เกิดความสามัคคี)  
๓. เมตตามโนกรรมอัน (การคิดดีเสียสละ) 
๔. สาธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
สนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น) 
๕. สีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดี) 
๖. ทิฏฐิสามัญญตา (รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนน าไปสู่
การขจัดปัญหา) 
 

พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

๑. การมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิ
หน้าที่ ความรบัผิดชอบของตน  
๒. การเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม  
๓. การรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสจุริต  
๔. การมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์สว่นรวม  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

๑. การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
๒. การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรี
ของบุคคล  
๓. การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย  
๔. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง  
๕. การมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง  
๖. การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์  
๗. การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทาง
สร้างสรรค ์ 
๘. การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ  
 



 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น” ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ตามลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) ที่มีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น ส าหรับวิธีการวิจัย ได้แก ่
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary survey) การสัมภาษณ์ (Interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการแจก
แบบสอบถาม (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอขั้นตอนด าเนินการวิจัย มีกระบวนการวิจัย
และข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิป ไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ” ผู้ วิจัย ใช้ รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed 
Methodology) ตามลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) ที่มีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น ส าหรับวิธีการวิจัย 
ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ  โดย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary survey) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) โดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) 



๑๒๐ 

 
๓.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

 ๓.๒.๑ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
  ๑. ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๕,๖๗๘ คน๑ 
  ๒. กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา ค านวณจากสูตร
ของยามาเน่๒  

 
n = N 

๑ + N(e)๒ 
เมื่อ n หมายถึง จ านวนตัวอย่าง 

N หมายถึง จ านวนประชากรทั้งหมด 
e หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ ๐.๐๕ 

 
= ๕,๖๗๘ 

๑ + ๕,๖๗๘ (๐.๐๕) ๒ 
= ๕,๖๗๘ 

๑ + ๕,๖๗๘ (๐.๐๐๐๒๕) 
= ๓๗๔.๙ 

 
ดังนั้น ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ จ านวน ๓๗๕ คน 

  

                                                           
 ๑กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกต้ังผู้บริหำร สมำชิก
สภำท้องถิ่น และทะเบียน อปท, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://ele.dla.go.th [๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 
 ๒Yamane, T., Statistic : An Introductory Analysis, (New York: Harper and Row, 1973), 
p. 136. 



๑๒๑ 

ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

อ ำเภอ 
 

จ ำนวนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

เมืองนครราชสีมา ๒๗ ๔๕๙ ๓๐ 
ปากช่อง ๑๔ ๒๓๘ ๑๖ 
พิมาย ๑๓ ๒๒๑ ๑๕ 
ด่านขุนทด ๑๘ ๓๐๖ ๒๐ 
โนนสูง ๑๘ ๓๐๖ ๒๐ 
สีคิ้ว ๑๕ ๒๕๕ ๑๗ 
ปักธงชัย ๑๘ ๓๐๖ ๒๐ 
ครบุรี ๑๕ ๒๕๕ ๑๗ 
บัวใหญ่ ๑๑ ๑๘๗ ๑๒ 
ชุมพวง ๑๐ ๑๗๐ ๑๑ 
คง ๑๒ ๒๐๔ ๑๓ 
สูงเนิน ๑๓ ๒๒๑ ๑๕ 
โชคชัย ๑๒ ๒๐๔ ๑๓ 
ประทาย ๑๔ ๒๓๘ ๑๖ 
ห้วยแถลง ๑๒ ๒๐๔ ๑๓ 
โนนไทย ๑๒ ๒๐๔ ๑๓ 
จักราช ๙ ๑๕๓ ๑๐ 
เสิงสาง ๘ ๑๓๖ ๙ 
หนองบุนมาก ๙ ๑๕๓ ๑๐ 
ขามสะแกแสง ๙ ๑๕๓ ๑๐ 
วังน้ าเขียว ๖ ๑๐๒ ๗ 
พระทองค า ๖ ๑๐๒ ๗ 
แก้งสนามนาง ๕ ๘๕ ๖ 
เฉลิมพระเกียรติ ๖ ๑๐๒ ๗ 
ล าทะเมนชัย ๕ ๘๕ ๖ 
ขามทะเลสอ ๖ ๑๐๒ ๗ 
เมืองยาง ๔ ๖๘ ๔ 
โนนแดง ๖ ๑๐๒ ๗ 
บัวลาย ๕ ๘๕ ๖ 
สีดา ๖ ๑๐๒ ๗ 
เทพารักษ์ ๔ ๖๘ ๔ 
บ้านเหลื่อม ๕ ๘๕ ๖ 



๑๒๒ 

ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

 ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามโดยการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น ๕ ตอนคือ 
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
รายได้ต่อเดือน  
  ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิดเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
  ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิดเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม ๖ (หลักธรรม
อันก่อให้เกิดความสามัคคี) 
  ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
  ตอนที่ ๕ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค  
 กำรหำคุณภำพเครื่องมือ 
 ๑. น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (Index of Item Objective 
Congruence, IOC) ทั้งนี้สามารถพิจารณาข้อค าถามท่ีมีค่า ตั้งแต ่๐.๕ ขึ้นไป โดยใช้เกณฑ์๓ ดังนี้  

+๑ หมายความว่า มั่นใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง 
๐ หมายความว่า ไมม่ั่นใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง 
-๑ หมายความว่า ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง 

 ๒. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพ่ือเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ผลการตรวจสอบพบว่า แบบสอบถาม มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ๐.๘๐-๑.๐๐ 

                                                           
 ๓ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, กำรประยุกต์ใช้ SPSS วิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กาฬสินธุ์ : 
ประสานการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๕๗. 

อ ำเภอ 
 

จ ำนวนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

อบจ. นครราชสีมา ๑  ๑๗ ๑ 
รวม ๓๓๔ ๕,๖๗๘ ๓๗๕ 



๑๒๓ 

 ๓. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สังกัดในองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดสระบุรี ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน ที่ไม่ได้ถูกเลือกเป็น
กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach, Alapha Coefficiency) ได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าทั้งฉบับเท่ากับ 
๐.๙๒ จากนั้นน าแบบสอบถามดังกล่าวเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ แก้ไขและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

  

 ๓.๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองนายกเทศมนตรี รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สังกัดในองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๓๗๕ คน ผู้วิจัยด าเนินการแจกจ่ายด้วย
ตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม ตรงตามจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
 ๒) ติดต่อขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม   
 ๓) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอแจก
แบบสอบถาม และด าเนินการแจกและรับกลับคืนด้วยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม ที่รับกลับมาแล้วน าไปวิเคราะห์
ข้อมลู 
 ๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า ร้อยละ 
 ๒. ข้อค าถามเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
หลักสาราณียธรรม ๖ (หลักธรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี) และการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ตอนที่ ๒-๔ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ๔ โดยก าหนด
เกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 
  

                                                           
๔ธานินทร์  ศิลป์ จารุ , วิ เครำะห์ข้อมู ลทำงสถิ ติ ด้วย SPSS และ AMOS, พิมพ์ครั้ งที่  ๑๓ , 

(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๕), หน้า ๘๖-๘๗. 



๑๒๔ 

 ๕  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด  
 ๔ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก  
 ๓ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง  
 ๒ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย  
 ๑ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด   
 การแปลคะแนน โดยการน าแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย๕ 
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย มีดังนี้ 
 ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 
 ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย 
๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

  ๓. ข้อค าถามแสดงความแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ท า
การวิเคราะห์โดยอธิบายผลเป็นความเรียง 
 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส าหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป 
  สูตรกำรหำค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

๑.  การหาค่าร้อยละ (Percentage) ๖ คือ 

   P  =  
N

x 100   

  เมื่อ P  =  ค่าร้อยละ 
   X  =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
   N  =  จ านวนข้อมูล 
 ๒. การหา “ค่าเฉลี่ย”๗ (Mean) 

   X  = 
N

   

  เมื่อ X  = ค่าเฉลี่ย 
   x  = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                                                           
 ๕ไพศาล หวังพานิช, กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน , (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๕๑), 
หน้า ๑๑๒. 
 ๖นิภา เมธาวิชัย, วิทยำกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕), หน้า ๒๓๘. 
 ๗ส่งศรี ชมภูวงศ์, กำรวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
๒๕๔๗), หน้า ๕๕. 



๑๒๕ 

   N = จ านวนข้อมูล 
 ๓. การหา “ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน”๘ (Standard Deviation) 

   S.D. = 
)1(

)( 22



 
NN

xxN   

  เมื่อ S.D.  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑x๒  = ผลรวมก าลังสองของคะแนน 
   N =  จ านวนข้อมูล 
   (∑x)๒   = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง   

 
๓.๓ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 

 ๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 

 (๑) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการวิจัยครั้ง
นี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เป็นผู้มีความเกี่ยวข้อง
กับการวิจัย ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา จ านวน ๒ รูป ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองท้องถิ่น จ านวน ๙ คน ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ 
จ านวน ๔ คน ๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน ๒ คน รวมจ านวนทั้งสิ้น จ านวน ๑๗ รูปหรือคน ดังต่อไปนี้คือ 

กลุ่มที ่๑ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนศำสนำ 
ล ำดับที่ ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 

๑ พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและรองอธิการบดีวิทยาเขต
นครราชสีมา 

๒ พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 
กลุ่มที ่๒ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเมืองท้องถิ่น 

๓ จ่าสิบเอกโสภา พลดงนอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันอ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

๔ นางศุภรัสมิ์ เชิดชู รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันอ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

๕ นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองจังหวัด
นครราชสีมา 

๖ นางวนิชา พรสันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนอ าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา 

  

                                                           
 ๘ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
๒๕๔๐), หน้า ๕๓. 



๑๒๖ 

ล ำดับที่ ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๗ ดร.นิธิศ คงอินทร์ ปลัดองค์ การบริหารส่ วนต าบลบ้ านหันและ รอง

เลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย 

๘ นายชลาล พัฒนก าชัย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ าเภอขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา 

๙ นายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีต าบลพิมาย อ าเภอพิมายจังหวัด
นครราชสีมา 

๑๐ นางพิทยา พรสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนอ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

๑๑ ดร.บุญช่วย พาณิชย์กุล อดี ตก านั น ต าบลหิ นดาด  อ า เภอจักร าชจั งห วัด
นครราชสีมา 

กลุ่มที ่๓ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนรัฐศำสตร ์
๑๒ ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล อาจารย์ ป ระจ าห ลั กสู ต รรั ฐศาสต รมหาบัณ ฑิ ต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
ขอนแก่น 

๑๓ พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย
สงฆ์ชัยภูมิ 

๑๔ ดร.วทัญญู ภูครองนา อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรรัฐศาสต รบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

๑๕ ดร.วิเชียร นามการ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัย 

กลุ่มที ่๔ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๖ ดร.วราภูมิ สุวะโสภา อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลอ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 
๑๗ นายศิริพงศ ์มกรพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 

 (๒) ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) ในการวิจัยครั้งนี้
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เป็นผู้มีความเก่ียวข้องกับ
การวิจัย ณ เรือนธรรมวิจิตนรี วัดด่านใน ต าบลด่านใน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วัน
จันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป จ านวน ๑๓ รูปหรือคน ดังต่อไปนี้คือ 
ล ำดับที่ ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 

๑ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

๒ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๓ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
๔ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา 



๑๒๗ 

ล ำดับที่ ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๕ พระครูปลัดนิเวช ชินวโร, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร.วิทยาเขต

นครราชสีมา 
๖ ดร.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร.วิทยาเขต

นครราชสีมา 
๗ ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ ์ นักวิจัยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
๘ นายรชตะ ด่านกุล อดีตสมาชิกสภาจังหวัดอ าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา 
๙ นายยศพล นนทขุนทด อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านในอ าเภอด่าน

ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐ นายสิรภพ นิติภัทร นิติกรประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลด่านในอ าเภอ

ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
๑๑ ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลกุดจิก ต าบลกุดจิกอ าเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา 
๑๒ น.ส.พิฐชญาณ์ พงศ์ธนากุลศิริ ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 

ต.บ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
๑๓ นายชาญชัย เด่นจักวาฬ ธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสมีา 

 

 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง แบบ
สนทนากลุ่มเฉพาะ การสังเกตและเครื่องมือการบันทึกซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและน าข้อมูลเชิง
ปริมาณเพ่ือค้นหาการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมือง
ท้องถิ่น 
 ๑. แบบสัมภำษณ์ (Interviews Form) 
  ผู้วิจัยได้ใช้เพ่ือเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาวะผู้น าของนักการเมืองในจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งมีทั้งแบบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือให้มาซึ่งข้อมูลโดยได้มี
ประเด็นการสัมภาษณ์ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  ๑. ก าหนดโจทย์ หรือค าถามการวิจัย คือ ค าถามที่ต้องการค าตอบจากการวิจัยหรือเป็นสิ่ง
ต้องตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากประเด็นสภาพการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ศึกษากระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นและน าเสนอการพัฒนารูปแบบพลวัตทางการเมืองกับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ๒. สร้างแบบสัมภาษณ์จาการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบ ให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อ
ค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ให้ละเอียดและเสริมให้ความรู้ ความ
เข้าใจในปรากฏการณ์จากการศึกษาเชิงเอกสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 



๑๒๘ 

 ๓. การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 
 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ สามารถหาความเที่ยวตรงตามเนื้อหารายข้อ (item content 
validity index, I-CVI) และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (content validity foe scale, S-CVI) ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

 ๓.๑ ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจเครื่องมือที่
ออกแบบไว้ 

 ๓.๒ หาความตรงตามเนื้อหารายข้อและความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับโดยการน าแบบสัมภาษณ์
ที่สร้างเสร็จแล้วเสนพอแระธารกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพ่ือขอความเห็นขอบและน าเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ รูปหรือคน  

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนน าไปใช้ เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ ความ
ตรงตามเนื้อหารายข้อ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ ตลอดจนภาษาที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา มาตร
ประเมินความสอดคล้องจะมี ๕ ระดับ คือ 

 ๑ = ไม่สอดคล้อง 
 ๒ = สอดคล้องบางส่วน 
 ๓ = ค่อนข้างสอดคล้อง 
 ๔ = มีความสอดคล้องมาก 
 เกณฑ์การแปลความหมายการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา จะน าเฉพาะข้อที่ได้รับการ

ประเมิน ๓ หรือ ๔ เท่านั้น (ถือว่ามีความสอดคล้อง) มาค านวณผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๓ คน ไม่ควรเกิน 
๑๐ คน (เกินความจ าเป็น)๙ ซึ่งค่าความตรงตามเนื้อหารายข้อ (item content validity index, I-CVI) มี
ค่า ๑ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (content validity foe scale, S-CVI) มีค่า ๑ แสดงว่าแบบ
สัมภาษณ์มีความตรงตามเนื้อหา 

 ๒. แบบสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion Form)  
 ผู้วิจัยได้เชิญ นักวิชาการ ประธานเครือข่ายชาวพุทธเพ่ือสันติ ประกอบด้วย นักการเมือง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ พระสงฆ ์และภาคประชาชน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. น าแบบจ าลองที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาพัฒนาเป็นตัวแบบ พลวัตทางการเมืองกับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น เพ่ือน ามา
ประกอบการวิจัยในการก าหนดประเด็นที่จะศึกษา และเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิด
ในการสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้งน ามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย 
 ๒. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินผลเพ่ือ
ยืนยันแบบจ าลองโดยการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และ
การใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปพัฒนาต่อยอด 

                                                           
๙Lynn, M.R,“Determination and Quantification of Content Validity”, Nursing Research, 

36(6) (1986) : 382-385. 
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 ๓. สร้างแบบจ าลองและน าเข้าสู่การสนทนากลุ่มเฉพาะ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน 
สามารถอธิบายเสริมสนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ให้ละเอียด และเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 ๓.๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภำพ มีขั้นตอนดังนี้ 
 ๑ . ข้ อ มูลปฐมภู มิ  (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนั งสื อ อ้ างอิ งทา ง
พระพุทธศาสนาต่างๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาไตรปิฎก ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตต์พระบรมราชินีนาถ 
 ๒. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสารบทความ
งานวิจัยเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือ
สถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview Guide) ด้วย
คัดเลือกแบบเจาะจง โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากโดยคัดเลือกแบบเจาะจงผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สังกัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ใน
จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงาน/องค์กรอิสระ กลุ่มที่ ๑ ผู้เคยด ารงต าแหน่งส าคัญทางการเมือง กลุ่มที่ 
๒ ผู้ทรงคุณวุฒิในสังคมการเมือง กลุ่มที่ ๓ นักวิชาการ และกลุ่มที่ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพ
ต่างๆที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น 
 ๒) ติดต่อขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รฐัศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือที่จะเข้าสัมภาษณ์ 
 ๓) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลการสัมภาษณ์แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓. กำรสัมภำษณ์ (Interview) 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ด าเนินการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและ
ศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการ
สัมภาษณ์ 
 ๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง
ในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์  รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่า
ข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ 



๑๓๐ 

 ๔. กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะผู้เชี่ยวชำญ (Focus Group Discussion) 
 

 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือน าเสนอการพัฒนารูปแบบพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ๑) ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพ่ือขอความร่วมมือในการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๓ รูปหรือคน พร้อมชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอน กระบวนการ สถานที ่วัน และเวลา ในการสนทนากลุ่ม 
 ๒) ขอหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ จากหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) จัดเตรียมประเด็นค าถาม โครงร่าง และเอกสาร ให้เพียงพอกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
 ๔) ประสานงานเพื่อยืนยัน วัน เวลา สถานที่ กับผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน 
 ๕) จัดเตรียมสถานที่ ทีมงาน และด าเนินการสนทนาด้วยตนเอง 
 ๖) ท าการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละประเด็นค าถาม ตามประสบการณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ และรายงานผลการวิจัย 
  

 ๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  

 ๑) กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาเก็บให้เป็นระบบ ระเบียบ ให้
ความหมายกับข้อมูล จัดหมวดหมู่ ความหมายของข้อมูล วิเคราะห์และสรุปรวบรวมความหมายผู้วิจัย
เลือกใช้ “การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)๑ ๐ โดยใช้วิธีเก็บรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเรื่องเดี่ยวกัน ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัย และน าข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาแล้ว แม้จะมาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันทั้งเวลา 
สถานทีแ่ละบุคคลเพ่ือที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ซึ่งมี ๔ วิธีคือ 
 ๑. การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล  (Data Triangulation) เป็นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช้ความหลากหลายของแหล่งข้อมูลทั้งในเชิงเวลา ระยะทาง สถานที่ และบุคคล
โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลหลายแหล่ง ได้แก่ พระนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
 ๒. การตรวจสอบสามเส้าด้านนักวิจัย (Investigator Triangulation) เป็นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช้ผู้วิจัยที่ต่างกัน การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสีย การสังเกตแบบมีส่วนร่วมใน
บริบทระหว่างที่นักวิจัยลงพ้ืนที่ศึกษา 

                                                           
๑ ๐Denzin, Norman k. , and Yvonna S.  Lincoln, Handbook of Qualitative Research, 

(Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2000), p.391. 



๑๓๑ 

 ๓. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี  (Theory Triangulation) เป็นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช้หลายมุมมองในการแปลความหมาย หากผู้วิจัยใช้แนวคิด ทฤษฎีที่ต่างจากเดิมจะ
ท าให้การตีความแตกต่างกัน เพ่ือน าผลที่ได้มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนจากที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะช่วย
ตรวจสอบและให้ท าแนะน า  
 ๔ . ก ารต รวจสอบ ส าม เส้ าด้ าน วิ ธี ก าร เก็ บ รวม รวมข้ อมู ล  (Methodological 
Triangulation) เป็นการเลือกใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันให้
สอดคล้องกับประเด็นของการวิจัย 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation Observation) การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth 
interview) ผู้วิจัยจะน าค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๗ รูปหรือคน มาสรุป
ประเด็นตามข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และขอบเขตด้านเนื้อหา
ของการวิจัย 
 ๒) กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่ม 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
 ๑. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของรูปแบบพลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่น โดยตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
 ๒. การวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเพ่ือช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลให้เกิดความหนักแน่น 
 ๓. การตีความ ซึ่งได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้จากปรากฏการณ์ที่
พบเห็น 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มโดยหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation Observation) การสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ผู้วิจัยจะน าค าตอบที่ได้จากการสนทนากลุ่มจ านวน ๑๓ รูปหรือคน มาสรุป
ประเด็นตามรูปแบบพลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น เพ่ือให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย 



 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาพลวัตทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ๒. เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น และ ๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นผู้วิจัยได้ก าหนด
ระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ได้แก่ การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research)  เป็นการตอบแบบสอบถาม และการวิจัย เชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) เป็นการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๗ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จ านวน ๑๓ รูปหรือคนเพ่ืออธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ๔.๒ พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ๔.๓ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ๔.๔ รูปแบบพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ๔.๕ องค์ความรู้ 
   ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
   ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 
๔.๑ การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สังกัดในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา แจกแบบสอบถาม 
จ านวน ๓๗๕ ฉบับ ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
  



๑๓๒ 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

          (n = ๓๗๕) 
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ 

เพศ   
ชาย ๒๑๖ ๕๗.๖๐ 
หญิง ๑๕๙ ๔๒.๔๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
อายุ   
๑๘-๒๕ ป ี ๑๔ ๓.๗๓ 
๒๖-๓๐ ป ี ๓๖ ๙.๖๐ 
๓๑-๔๐ ป ี ๕๙ ๑๕.๗๓ 
๔๑-๕๐ ป ี ๑๓๑ ๓๔.๙๓ 
๕๑-๖๐ ป ี ๑๐๘ ๒๘.๘๐ 
๖๐ ปีขึ้นไป ๒๗ ๗.๒๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
สถานภาพ   
สมรส ๓๑๗ ๘๔.๕๓ 
โสด ๓๖ ๙.๖๐ 
หม้าย/หย่าร้าง ๒๒ ๕.๘๗ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
การศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๒๘ ๗.๔๗ 
ปริญญาตรี ๓๐๕ ๘๑.๓๓ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔๒ ๑๑.๒๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
รายได้ต่อเดือน   
ต่ ากว่า ๙,๐๐๑ บาท  ๔๒ ๑๑.๒๐ 
๙,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท ๗๖ ๒๐.๒๗ 
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๑๔ ๓๐.๔๐ 
๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๐๕ ๒๘.๐๐ 
๓๐,๐๐๑ ขึ้นไป ๓๘ ๑๐.๑๓ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
 
  



๑๓๓ 

 จากตารางที่ ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกได้ดังนี้ 
 เพศ พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศชาย จ านวน ๒๑๖ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๕๗.๖๐ และเพศหญิง จ านวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๐ 
 อายุ พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๑๓๑ ราย  
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๓ รองลงมาคือ ๕๑-๖๐ ปี จ านวน ๑๐๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๐ และน้อย
ที่สุดคือ ๑๘-๒๕ ปี จ านวน ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๓ 
 สถานภาพ พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ สมรส จ านวน ๓๑๗ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๓ รองลงมาคือ โสด จ านวน ๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๐ และน้อยที่สุด
คือ หม้าย/หย่าร้าง จ านวน ๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๗ 
 การศึกษา พบว่า การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี จ านวน 
๓๐๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๓ รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๔๒ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.๒๐ และน้อยที่สุดคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๒๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๗  
 รายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ๑๕,๐๐๑ – 
๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๐ รองลงมาคือ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๑๐๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ และน้อยที่สุดคือ ๓๐,๐๐๑ ขึ้นไป จ านวน ๓๘ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๑๓ 
 

 ๔.๑.๒ การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพลวัตทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 

ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ 
นักการเมืองท้องถิ่น ในภาพรวม     (n = ๓๗๕) 

 
 

พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. การมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

๓.๖๙ ๐.๖๗ มาก 

๒. การเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

๓.๖๓ ๐.๗๔ มาก 

๓. การรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต  ๓.๔๗ ๐.๗๕ ปานกลาง 
๔. การมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

ประโยชน์ส่วนรวม 
๓.๕๔ ๐.๗๔ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๕๘ ๐.๗๓ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พลวัตทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ในภาพรวม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๕๘) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของตน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x



๑๓๔ 

= ๓.๖๙) รองลงมาคือ ด้านการเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม ( x = ๓.๖๓) และ
ต่ าที่สุดคือ ด้านการรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต ( x = ๓.๔๗) 
 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ  
 นักการเมืองท้องถิ่น       (n = ๓๗๕) 

 
 

พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

 การมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน   

 

๑. การเป็นนักการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
ขอบเขตอ านาจและสามารถเข้าร่วมท างานกับ
ข้าราชการประจ าได้ 

๓.๘๕ ๐.๗๘ มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการและประชาชน 

๓.๙๘ ๐.๘๐ มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นต้องยึดหลักความเสมอภาคในการ
ให้บริการประชาชน 

๓.๖๔ ๐.๘๑ มาก 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นเมื่อได้รับการเลือกตั้งนักการเมือง
ท้องถิ่นจะต้องร่วมแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน 

๓.๕๐ ๐.๗๗ ปานกลาง 

๕. นักการเมืองท้องถิ่นต้องสะท้อนปัญหาความต้องการ
ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ 

๓.๔๖ ๐.๑๙ ปานกลาง 

 รวม ๓.๖๙ ๐.๖๗ มาก 
 การเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันใน

สังคม   
 

๑. นักการเมืองท้องถิ่นใช้กฎหมายลดความขัดแย้งทาง
ความคิดทางการเมือง 

๓.๗๙ ๐.๗๘ มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นใช้วิธีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยประสบความส าเร็จ  

๓.๔๔ ๐.๗๒ ปานกลาง 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นใช้กฎหมายและข้อบังคับให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๖๗ ๐.๗๕ มาก 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นใช้กฎหมายและการอยู่ร่วมกัน
แก้ปัญหาความเห็นต่างทางการเมือง 

๓.๓๖ ๐.๗๘ ปานกลาง 

๕. นักการเมืองท้องถิ่นใช้กฎระเบียบข้อบังคับสร้างความ
เป็นธรรมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ 

๓.๘๘ ๐.๖๗ มาก 

 รวม ๓.๖๓ ๐.๗๔ มาก 
  



๑๓๕ 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ  
 นักการเมืองท้องถิ่น (ต่อ)      (n = ๓๗๕) 

 
 

พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

 การรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต    
๑. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมตัดสินใจทางการเมืองอย่าง

ชอบธรรมมีการยอมรับผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจร่วมกัน 

๓.๓๒ ๐.๗๕ ปานกลาง 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นเคารพสิทธิผู้อื่นและจะต้องไม่ใช้
สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

๓.๓๘ ๐.๗๖ ปานกลาง 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับความแตกต่าง เคารพสิทธิ
และรู้จักท่ีจะท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

๓.๔๙ ๐.๗๔ ปานกลาง 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นใช้นโยบายน ากิจกรรมทางการ
เมือง 

๓.๔๘ ๐.๗๘ ปานกลาง 

๕. นักการเมืองท้องถิ่นรับฟังข้อเสนอแนะทางการเมือง
ด้วยความจริงใจ 

๓.๖๖ ๐.๗๔ มาก 

 รวม ๓.๔๗ ๐.๗๕ ปานกลาง 
 การมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า

ประโยชน์ส่วนรวม 
   

๑. การเป็นนักการเมืองท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมทางการเมือง 

๓.๔๒ ๐.๗๔ ปานกลาง 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตอาสาเข้ามาท าหน้าที่แทน
ประชาชน 

๓.๕๓ ๐.๗๕ มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นให้การช่วยเหลือผู้ทีเ่ดือดร้อน  
การบริการชุมชน ท าประโยชน์เพื่อสังคม  

๓.๗๒ ๐.๗๒ มาก 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมชุมชน 
การกระท า ความดีการเอ้ืออาทรเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน
และกัน  

๓.๓๙ ๐.๗๔ ปานกลาง 

๕. นักการเมืองท้องถิ่นเป็นแกนก่อให้เกิดความร่วมมือ
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

๓.๖๕ ๐.๗๕ มาก 

 รวม ๓.๕๔ ๐.๗๔ มาก 
 รวมทั้งหมด ๓.๕๘ ๐.๗๓ มาก 

 

 จากตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พลวัตทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๕๘) และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า  



๑๓๖ 

 ด้านการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๖๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักการเมืองท้องถิ่นต้อง
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๓.๙๘) รองลงมาคือ การเป็นนักการเมืองท้องถิ่นต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจและสามารถเข้าร่วมท างานกับข้าราชการประจ าได้  ( x = ๓.๘๕) 
และต่ าที่สุดคือ นักการเมืองท้องถิ่นต้องสะท้อนปัญหาความต้องการต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
พ้ืนที่ ( x = ๓.๔๖) 
 ด้านการเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x
= ๓.๖๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักการเมืองท้องถิ่นใช้กฎระเบียบข้อบังคับสร้างความเป็น
ธรรมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๓.๘๘) 
รองลงมาคือ นักการเมืองท้องถิ่นใช้กฎหมายลดความขัดแย้งทางความคิดทางการเมือง ( x = ๓.๗๙) 
และต่ าที่สุดคือ นักการเมืองท้องถิ่นใช้กฎหมายและการอยู่ร่วมกันแก้ปัญหาความเห็นต่างทาง
การเมือง ( x = ๓.๓๖) 
 ด้านการรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (
x = ๓.๔๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักการเมืองท้องถิ่นรับฟังข้อเสนอแนะทางการเมืองด้วย
ความจริงใจ มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๓.๖๖) รองลงมาคือ นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับความ
แตกต่าง เคารพสิทธิและรู้จักที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน ( x = ๓.๔๙) และต่ าที่สุดคือ นักการเมือง
ท้องถิ่นร่วมตัดสินใจทางการเมืองอย่างชอบธรรมมีการยอมรับผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจร่วมกัน ( x = ๓.๓๒) 
 ด้านการมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = ๓.๕๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักการเมืองท้องถิ่นให้การช่วยเหลือผู้ที่
เดือดร้อน การบริการชุมชน ท าประโยชน์เพ่ือสังคม มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๓.๗๒) 
รองลงมาคือ นักการเมืองท้องถิ่นเป็นแกนก่อให้เกิดความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ( x

= ๓.๖๕) และต่ าท่ีสุดคือ นักการเมืองท้องถิ่นจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมชุมชน ( x = ๓.๓๙) 
  



๑๓๗ 

 ๔.๑.๓ การวิเคราะห์การประยุกต์หลักสาราณียธรรม ๖ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 
ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักสาราณียธรรม ๖ ในภาพรวม (n = ๓๗๕) 

 
 

หลักสาราณียธรรม ๖ ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. ด้านกายกรรม ๓.๖๓ ๐.๘๑ มาก 
๒. ด้านวจีกรรม ๓.๖๐ ๐.๗๘ มาก 

๓. ด้านมโนกรรม ๓.๕๘ ๐.๗๗ มาก 

๔. ด้านสาธารณโภคี ๓.๕๕ ๐.๗๕ มาก 

๕. ด้านสีลสามัญญตา ๓.๓๘ ๐.๘๐ ปานกลาง 
๖. ด้านทิฏฐิสามัญญตา ๓.๔๙ ๐.๘๖ ปานกลาง 

 รวมเฉลี่ย ๓.๕๔ ๐.๗๙ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักสาราณียธรรม ๖ ในภาพรวม 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๕๔) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกายกรรม มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๓.๖๓) รองลงมา
คือ ด้านวจีกรรม ( x = ๓.๖๐) และต่ าท่ีสุดคือ ด้านสีลสามัญญตา ( x = ๓.๔๙) 
 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักสาราณียธรรม ๖    (n = ๓๗๕) 
 
 

หลักสาราณียธรรม ๖ ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

 ด้านกายกรรม    
๑. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีการแสดงกิริยาอาการสุภาพ

ในการปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
๓.๕๗ ๐.๗๖ มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีน้ าใจช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือ
ต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

๓.๗๒ ๐.๙๐ มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีการแสดงออกต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและ
ความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 

๓.๖๒ ๐.๗๖ มาก 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

๓.๖๖ ๐.๘๗ มาก 

๕. นักการเมืองท้องถิ่นมีความเอาใจใส่เกี่ยวกับปัญหาและ
มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
สร้างสรรค ์

๓.๕๙ ๐.๗๗ มาก 

 รวม ๓.๖๓ ๐.๘๑ มาก 
  



๑๓๘ 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักสาราณียธรรม ๖ (ต่อ)   (n = ๓๗๕) 
 
 

หลักสาราณียธรรม ๖ ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

 ด้านวจีกรรม    
๑. นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาดี มี

อัธยาศัยไมตรีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความสามัคคี 
๓.๗๘ ๐.๗๒ มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นให้ค าเสนอแนะหรือทักท้วงต่อ
เพ่ือนร่วมงานอย่างสุภาพ  

๓.๕๖ ๐.๘๔ มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นมีเทคนิคในการรับฟังค าวิพากษ์ 
วิจารณ์ ซักถามหรือให้ค าปรึกษาหารือ ให้ค าแนะน า
ต่างๆ  

๓.๕๐ ๐.๘๑ ปานกลาง 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นใช้ค าพูดภาษาท่ีสุภาพเมื่อสนทนา
พูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน 

๓.๔๙ ๐.๗๘ ปานกลาง 

๕. นักการเมืองท้องถิ่นใช้วาทศิลป์ในการพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงานและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

๓.๖๕ ๐.๗๖ มาก 

 รวม ๓.๖๐ ๐.๗๘ มาก 
 ด้านมโนกรรม    

๑. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อุทิศตน
เพ่ืองาน 

๓.๖๙ ๐.๗๗ มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยการเอาใจใส่ดูแล
ทุกข์สุขของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี คิดท าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ 

๓.๕๕ ๐.๗๓ มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความมีจิตใจที่
ซื่อสัตย์ สุจริต โดยไม่มีความโลภใช้หน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน 

๓.๕๖ ๐.๗๙ มาก 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความยุติธรรมเป็น
กลางไม่ล าเอียง 

๓.๕๑ ๐.๗๘ มาก 

 รวม ๓.๕๘ ๐.๗๗ มาก 
 ด้านสาธารณโภค ี    

๑. มีการจัดสรรสวัสดิการหรือการสนับสนุนการท างาน
ท้องถิ่นตามความเหมาะสม เป็นธรรมแก่ทุกคน 

๓.๔๒ ๐.๗๕ ปานกลาง 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นการบริหารงานด้วยความมีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

๓.๖๕ ๐.๗๖ มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความเสียสละไม่
ช่วงชิงของส่วนรวมมาเป็นของตน 

๓.๗๑ ๐.๗๔ มาก 



๑๓๙ 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักสาราณียธรรม ๖ (ต่อ)   (n = ๓๗๕) 
 
 

หลักสาราณียธรรม ๖ ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน
ในฐานะผู้บริหารโดยมุ่งความส าเร็จเพื่อประโยชน์
สูงสุดกับท้องถิ่น 

๓.๕๙ ๐.๗๓ มาก 

๕. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยให้ความส าคัญกับ
การตัดสินใจภายใต้มติที่ประชุมที่ผ่านการเห็นชอบ
จากบุคลากรส่วนใหญ่ 

๓.๓๘ ๐.๗๕ ปานกลาง 

 รวม ๓.๕๕ ๐.๗๕ มาก 
 ด้านสีลสามัญญตา    

๑. นักการเมืองท้องถิ่นมีความประพฤติสุจริตดีงาม 
ถูกต้องตามระเบียบวินัย 

๓.๓๕ ๐.๗๖ ปานกลาง 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่โดยรักษาระเบียบ
วินัย ไม่ท า ตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่
คณะ  

๓.๕๒ ๐.๗๗ มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความเสมอภาคเท่า
เทียมกันโดยปราศจากอคติ และท าตนเป็นแบบอย่างที่
ดี 

๓.๒๑ ๐.๗๘ ปานกลาง 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงออกต่อผู้ร่วมงาน ไม่หลงอ านาจ ไม่ใช้อ านาจ
ข่มขู่ผู้ร่วมงาน 

๓.๔๔ ๐.๘๖ ปานกลาง 

๕. นักการเมืองท้องถิ่นเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่  
คิดและวางแผนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓๙ ๐.๘๔ ปานกลาง 

 รวม ๓.๓๘ ๐.๘๐ ปานกลาง 
 ด้านทิฏฐิสามัญญตา    

๑. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยมีความเห็นชอบ
ร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่การขจัด
ซึ่งปัญหา 

๓.๕๖ ๐.๘๘ มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยมีภาวะผู้น าสูงรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่แตกต่าง และยอมรับได้ 

๓.๔๑ ๐.๙๓ ปานกลาง 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดถืออุดมคติ หลัก
แห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 

๓.๔๖ ๐.๘๖ ปานกลาง 

  



๑๔๐ 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักสาราณียธรรม ๖ (ต่อ)   (n = ๓๗๕) 
 
 

หลักสาราณียธรรม ๖ ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยเมื่อการปฏิบัติงาน
มีปัญหา จะมีการประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้
งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

๓.๕๓ ๐.๗๗ มาก 

 รวม ๓.๔๙ ๐.๘๖ ปานกลาง 
 รวมทั้งหมด ๓.๕๔ ๐.๗๙ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักสาราณียธรรม ๖ พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๕๔) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย
พบว่า  
 ด้านกายกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๖๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีน้ าใจช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ มีระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๓.๗๒) รองลงมาคือ นักการเมืองท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ( x = ๓.๖๖) และต่ าที่สุดคือ นักการเมืองท้องถิ่น
ต้องมีการแสดงกิริยาอาการสุภาพในการปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงานทั้งต่อหน้าและลับหลัง ( x = ๓.๕๗) 
 ด้านวจีกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๖๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาดี มีอัธยาศัยไมตรีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความ
สามัคคี มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๓.๗๘) รองลงมาคือ นักการเมืองท้องถิ่นใช้วาทศิลป์ในการ
พูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ( x = ๓.๖๕) และต่ าที่สุดคือ นักการเมืองท้องถิ่น
ใช้ค าพูดภาษาท่ีสุภาพเมื่อสนทนาพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน ( x = ๓.๔๙) 
 ด้านมโนกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๕๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความมีจิตใจที่ซื่อสัตย์ สุจริต โดยไม่มีความโลภใช้หน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๓.๕๖) รองลงมาคือ นักการเมืองท้องถิ่น
บริหารงานด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ( x = 
๓.๕๕) และต่ าที่สุดคือ นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความยุติธรรมเป็นกลางไม่ล าเอียง ( x = 
๓.๕๑) 
 ด้านสาธารณโภคี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๕๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความเสียสละไม่ช่วงชิงของส่วนรวมมาเป็นของตน มีระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๓.๗๑) รองลงมาคือ นักการเมืองท้องถิ่นการบริหารงานด้วยความมีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ( x = ๓.๖๕) และต่ าท่ีสุดคือ นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยให้ความส าคัญกับการ
ตัดสินใจภายใต้มติท่ีประชุมที่ผ่านการเห็นชอบจากบุคลากรส่วนใหญ่ ( x = ๓.๓๘) 
 ด้านสีลสามัญญตา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๕๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่โดยรักษาระเบียบวินัย ไม่ท า ตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่



๑๔๑ 

หมู่คณะ มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๓.๕๒) รองลงมาคือ นักการเมืองท้องถิ่นเคารพในสิทธิ
และเสรีภาพในการแสดงออกต่อผู้ร่วมงาน ไม่หลงอ านาจ ไม่ใช้อ านาจข่มขู่ผู้ร่วมงาน ( x = ๓.๔๔) 
และต่ าที่สุดคือ นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติ 
และท าตนเป็นแบบอย่างที่ด ี( x = ๓.๒๑) 
 ด้านทิฏฐิสามัญญตา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๔๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่การ
ขจัดซึ่งปัญหา มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๓.๕๖) รองลงมาคือ นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงาน
โดยเมื่อการปฏิบัติงานมีปัญหา จะมีการประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้งานส า เร็จลุล่วงไปด้วยดี  
( x = ๓.๕๓) และต่ าท่ีสุดคือ นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยมีภาวะผู้น าสูงรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นที่แตกต่าง และยอมรับได้ ( x = ๓.๔๑) 
 

 ๔.๑.๓ การวิเคราะห์การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของนักการเมืองท้องถิ่น 
  

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ในภาพรวม   (n = ๓๗๕) 

 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๑. ด้านการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

๓.๔๕ ๐.๗๑ ปานกลาง 

๒. ด้านการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและ
ศักดิ์ศรีของบุคคล 

๓.๕๗ ๐.๗๔ มาก 

๓. ด้านการเคารพกติกาของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

๓.๘๘ ๐.๗๐ มาก 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
ปกครอง 

๓.๗๗ ๐.๗๖ มาก 

๕. ด้านการมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความ
เชื่อมั่นในตนเอง 

๓.๖๒ ๐.๗๓ มาก 

๖. ด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ ๓.๖๖ ๐.๗๘ มาก 
๗. ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไป

ในทางสร้างสรรค์ 
๓.๙๑ ๐.๗๘ มาก 

๘. ด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ ๓.๘๔ ๐.๗๒ มาก 
 รวมเฉลี่ย ๓.๗๑ ๐.๗๔ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น  ในภาพรวม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( x = ๓.๗๑) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 



๑๔๒ 

ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด  
( x = ๓.๙๑) รองลงมาคือ ด้านการเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย ( x = ๓.๘๘) และ
ต่ าที่สุดคือ ด้านการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ( x = ๓.๔๕) 
 
ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น    (n = ๓๗๕) 
 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

 ด้านการมีความเชื่อม่ันศรัทธาต่อหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย   

 

๑. ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้
รูปแบบรัฐสภา เป็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสม
กับสังคมไทย 

๓.๖๖ ๐.๕๓ มาก 

๒. ระบบการเลือกตั้งของไทยในปัจจุบันเป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม 

๓.๕๓ ๐.๗๖ มาก 

๓. การซื้อสิทธิ์ขายเสียงถือเป็นเรื่องที่ผิดส าหรับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

๓.๕๑ ๐.๗๙ มาก 

๔. ในระบอบการปกครองประชาธิปไตยประชาชน 
ทุกคนมีเสียงหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน 

๓.๒๘ ๐.๖๙ ปานกลาง 

๕. การเมืองเป็นเรื่องที่สามารถก าหนดได้จากการออกไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๓.๒๖ ๐.๗๖ ปานกลาง 

 รวม ๓.๔๕ ๐.๗๑ ปานกลาง 
 ด้านการยึดม่ันและเชื่อถือในหลักความส าคัญและ

ศักดิ์ศรีของบุคคล   
 

๑. ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการมี
ส่วนร่วมก าหนดนโยบายของรัฐบาล 

๓.๖๖ ๐.๘๒ มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ๓.๕๐ ๐.๖๙ ปานกลาง 
๓. เสียงทุกเสียงที่ลงคะแนนในการเลือกตั้งมีค่าส าหรับ

นักการเมืองท้องถิ่น 
๓.๖๙ ๐.๗๔ มาก 

๔. การส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีความเท่าเทียมกันทาง
การเมือง 

๓.๔๒ ๐.๗๒ ปานกลาง 

 รวม ๓.๕๗ ๐.๗๔ มาก 
  



๑๔๓ 

ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น (ต่อ)    (n = ๓๗๕) 

 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

 ด้านการเคารพกติกาของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย   

 

๑. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยควรฟังเสียงส่วน
ใหญ่แต่ไม่ควรละเลยเสียงส่วนน้อย 

๔.๑๕ ๐.๕๓ มาก 

๒. นโยบายในการบริหารท้องถิ่นต้องผ่านการรับรองจาก
สภาท้องถิ่น 

๓.๖๒ ๐.๖๗ มาก 

๓. สภาท้องถิ่นท าหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลการ
ท างานของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๗๗ ๐.๖๙ มาก 

๔. การซื้อสิทธิ์ขายเสียงถือเป็นการไม่เคารพกติกาในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย 

๓.๙๙ ๐.๙๑ มาก 

 รวม ๓.๘๘ ๐.๗๐ มาก 
 ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการ

ปกครอง 
   

๑. การไปเลือกตั้งถือเป็นวิธีการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบบประชาธิปไตย 

๔.๐๒ ๐.๗๙ มาก 

๒. การเสวนาทางการเมืองเป็นสิ่งที่ท าได้อย่างสร้างสรรค์
ในกรอบของกฎหมาย 

๓.๖๖ ๐.๘๑ มาก 

๓. การเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น 

๓.๔๙ ๐.๗๓ ปานกลาง 

๔. การมีส่วนร่วมรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

๓.๘๙ ๐.๗๑ มาก 

 รวม ๓.๗๗ ๐.๗๖ มาก 
 ด้านการมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความ

เชื่อม่ันในตนเอง 
   

๑. ยอมรับในการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ๓.๗๑ ๐.๗๓ มาก 
๒. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตสาธารณะ รักความเป็น

ธรรม  
๓.๖๖ ๐.๖๒ มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นมีความกล้าหาญทางจริยธรรมใน
วิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

๓.๕๘ ๐.๖๔ มาก 

๔. การเคารพกฎหมายถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการเป็น
พลเมืองที่ดี 

๓.๗๗ ๐.๘๓ มาก 

  



๑๔๔ 

 
ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น (ต่อ)    (n = ๓๗๕) 
 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๕. การปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการที่ดีถือเป็น
พลเมืองที่ดขีองท้องถิ่น  

๓.๓๙ ๐.๘๑ ปานกลาง 

 รวม ๓.๖๒ ๐.๗๓ มาก 
 ด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์    

๑. ความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน นับเป็นปัจจัยส าคัญใน
การส่งเสริมการพัฒนาของนักการเมืองท้องถิ่น 

๓.๘๒ ๐.๘๖ มาก 

๒. ความจริง ความดี ความงาม เป็นพื้นฐานเบื้องต้นใน
การปกครองท้องถิ่น 

๓.๙๗ ๐.๘๔ มาก 

๓. การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท าให้คนไทยทั้งหลายมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นในอนาคต 

๓.๓๖ ๐.๗๒ ปานกลาง 

๔. การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นปัจจัยเอ้ือต่อการ
ความเหลื่อมล้ าและความเสียเปรียบของคนในชุมชน 

๓.๔๘ ๐.๗๐ ปานกลาง 

 รวม ๓.๖๖ ๐.๗๘ มาก 
 ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไป

ในทางสร้างสรรค์ 
   

๑. การรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว เครือญาติ หมู่บ้านส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๓.๖๐ ๐.๗๘ มาก 

๒. การเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนถือเป็น 
สิ่งส าคัญในการท างานท้องถิ่น 

๔.๐๒ ๐.๘๙ มาก 

๓. การเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนากิจกรรมทาง
การเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

๓.๙๓ ๐.๖๓ มาก 

๔. การใช้วิจารณญาณท าให้สังคมการเมืองท้องถิ่นเป็น
สังคมท่ีใช้ความรู้และใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา 

๔.๐๗ ๐.๘๓ มาก 

 รวม ๓.๙๑ ๐.๗๘ มาก 
 ด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ    

๑. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตสาธารณะรักความเป็น
ธรรมส านึกในพันธะหน้าที่ต่อสังคม 

๓.๗๘ ๐.๗๕ มาก 

๒. การรับฟังความคิดเห็นจะช่วยลดความขัดแย้งและ
ความรุนแรงทางการเมือง 

๓.๙๔ ๐.๖๔ มาก 

  



๑๔๕ 

ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น(ต่อ)    (n = ๓๗๕) 

 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

๓. ใช้ระบอบประชาธิปไตย อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจ
บริหารอ านาจตุลาการสนับสนุนการท ากิจกรรม
ทางการเมืองท้องถิ่น  

๓.๙๑ ๐.๘๓ มาก 

๔. การใช้อ านาจให้พลเมืองมีสิทธิหรือมีอ านาจอย่างเสมอ
ภาค เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมน าเสนอแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓.๗๒ ๐.๖๖ มาก 

 รวม ๓.๘๔ ๐.๗๒ มาก 
 รวมทั้งหมด ๓.๗๑ ๐.๗๔ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๗๑) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า  
 ด้านการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x = ๓.๔๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ภายใต้รูปแบบรัฐสภา เป็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับสังคมไทย มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด  
( x = ๓.๖๖) รองลงมาคือ ระบบการเลือกตั้งของไทยในปัจจุบันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  
( x = ๓.๕๓) และต่ าที่สุดคือ การเมืองเป็นเรื่องที่สามารถก าหนดได้จากการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
( x = ๓.๒๖) 
 ด้านการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x = ๓.๕๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้
รูปแบบรัฐสภา เป็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับสังคมไเสียงทุกเสียงที่ลงคะแนนในการเลือกตั้ง
มีค่าส าหรับนักการเมืองท้องถิ่น มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๓.๖๙) รองลงมาคือ ประชาชนทุก
คนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายของรัฐบาล ( x = ๓.๖๖) และต่ าที่สุด
คือ การส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีความเท่าเทียมกันทางการเมือง ( x = ๓.๔๒) 
 ด้านการเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( x = ๓.๘๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยควรฟังเสียงส่วน
ใหญ่แต่ไม่ควรละเลยเสียงส่วนน้อย มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๑๕) รองลงมาคือ การซื้อ
สิทธิ์ขายเสียงถือเป็นการไม่เคารพกติกาในการปกครองระบบประชาธิปไตย ( x = ๓.๙๙) และต่ าท่ีสุด
คือ นโยบายในการบริหารท้องถิ่นต้องผ่านการรับรองจากสภาท้องถิ่น ( x = ๓.๖๒) 
 ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( x = ๓.๗๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การไปเลือกตั้งถือเป็นวิธีการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน



๑๔๖ 

ระบบประชาธิปไตย ( x = ๔.๐๒) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ( x = ๓.๘๙) และต่ าที่สุดคือ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และ
ความต้องการของท้องถิ่น ( x = ๓.๔๙) 
 ด้านการมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x = ๓.๖๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเคารพกฎหมายถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการเป็น
พลเมืองที่ด ี( x = ๓.๗๗) รองลงมาคือ ยอมรับในการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ( x = ๓.๗๑) 
และต่ าท่ีสุดคือ การปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการที่ดีถือเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่น ( x = ๓.๓๙) 
 ด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๖๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความจริง ความดี ความงาม เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นในการปกครอง
ท้องถิ่น ( x = ๓.๙๗) รองลงมาคือ ความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน นับเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริม
การพัฒนาของนักการเมืองท้องถิ่น ( x = ๓.๘๒) และต่ าที่สุดคือ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท าให้
คนไทยทั้งหลายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความสุขมากข้ึนในอนาคต ( x = ๓.๓๖) 
 ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x = ๓.๙๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การใช้วิจารณญาณท าให้สังคมการเมืองท้องถิ่นเป็น
สังคมที่ใช้ความรู้และใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา ( x = ๔.๐๗) รองลงมาคือ การเปิดโอกาสในการ
รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นถือเป็นสิ่งส าคัญในการท างานท้องถิ่น ( x = ๔.๐๒) และต่ าที่สุดคือ การรับฟัง
ความคิดเห็นของคนในชุมชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว เครือญาติ หมู่บ้านส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ( x = ๓.๖๐) 
 ด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๘๔) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า การรับฟังความคิดเห็นจะช่วยลดความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง  
( x = ๓.๙๔) รองลงมาคือ ใช้ระบอบประชาธิปไตย อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารอ านาจตุลาการ
สนับสนุนการท ากิจกรรมทางการเมืองท้องถิ่น ( x = ๓.๙๑) และต่ าที่สุดคือ การใช้อ านาจให้พลเมือง
มีสิทธิหรือมีอ านาจอย่างเสมอภาค เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมน าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น  
( x = ๓.๗๒) 
 
๔.๒ พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 

 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ถูกเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจาก พระนักวิชาการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ
ด้านรัฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เคยด ารงต าแหน่งส าคัญ
ทางการเมือง รวมจ านวน ๑๗ รูปหรือคน เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนสามารถอธิบายสนับสนุน 
รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 
  



๑๔๗ 

 ๔.๒.๑ พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้านการมี
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน  
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการมีความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน พบว่า 
 การมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนของ
นักการเมืองท้องถิ่นมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลาต่าง ๆ ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่
แตกต่างกันซึ่งนักการเมืองท้องถิ่นกลับกลายเป็นฟันเฟืองที่ส าคัญในการพัฒนาในระดับท้องถิ่น 
รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ก าหนดทิศทางในการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
พลวัตเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการให้
เสรีภาพในการมีความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับสังคมไทย คนไทยส่วนใหญ่ที่
นับถือศาสนาจะสามารถน าแก่นของศาสนาไปปรับใช้กับชีวิตในทางการเมือง ยอมรับความแตกต่าง
ทางความคิดเคารพต่อผู้อ่ืนมองโลกแบบผู้รักสันติมีเหตุผลก็จะท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องท า
ร้ายกันและละเมิดต่อกัน๑ 
 ๒. สังคมการเมืองในท้องถิ่นมุ่งเน้นวัฒนธรรมพุทธตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตน เน้นความเสมอภาคระหว่างบุคคลความมีเหตุผล คุณธรรม ความดีไม่ เบียดเบียน เน้นความ
พอดี รู้จักพอ ตามหลักการศาสนาและจริยธรรมนี้จึงกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ซึ่งสะท้อน
อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบต่อกันมาดังจะเห็นได้ว่าความเป็นชุมชนไทยนั้นศาสนาจะอยู่คู่กับบ้าน
และโรงเรียนคือบ้านวัดและโรงเรียนเป็นลักษณะวิถีไทยที่ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันก็จะท าให้ทุกคนอยู่
ร่วมกันได้โดยไม่ต้องท าร้ายกันและละเมิดต่อกัน๒ 
 ๓. การเข้ามาเป็นนักการเมืองท้องถิ่น เกิดจากการได้รับการยอมรับจากประชาชน เมื่อได้
เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วก็ต้องแสวงหาความรู้ และเข้ามาท าหน้าที่ให้เต็มความสามารถ
เพ่ือให้ท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลง และได้รับประโยชน์สูงสุด๓ 
 ๔. การมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนตาม
บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นนั้นเกิดจากการสร้างวิถีประชาธิปไตย โดยได้มาจากการเลือกตั้ง  ต้อง
มีความรู้ คู่ความคิด และต้องมีคุณธรรมในการส่งเสริมบทบาทของผู้น าในทางการเมืองท้องถิ่นเป็น
การตอบโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการท างาน ให้เป็นที่ยอมรับส าหรับประชาชน๔ 
 ๕. นักการเมืองท้องถิ่นต้องแสวงหาแนวคิด แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาท้องถิ่น ของ
ตนให้ทัดเทียมกับท้องถิ่นอ่ืน การร่วมกันคิด ร่วมกันท า คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน๕  

                                                 
๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๔๘ 

 ๖. การเข้ามาท างานในท้องถิ่นในบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นจะต้องเป็นบุคคลที่รู้จัก
และยอมรับของคนในชุมชน เมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็จะต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นให้
พัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะต้องใช้ทั้งความรู้ ใช้ทั้งอ านาจควบคู่ไปกับหลักจริยธรรมและ
คุณธรรม เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน๖ 
 ๗. นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องผู้น าที่ต้องกล้าคิดกล้าพูดและกล้าท าด้วยตัวเอง ท้องถิ่นจะ
เจริญได้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความหลากหลายขององค์ความรู้  รู้แล้วน าไปใช้น าไปพัฒนา น าไป
เปลี่ยนแปลงท้องถิ่นของตนเองให้เกิดการยอมรับ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น๗  
 ๘. การเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นในลักษณะของพลวัตนักการเมืองท้องถิ่นจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในการท าหน้าที่ของตนเองผู้บริหารท้องถิ่นต้องบริหารบนหลักธรรมาภิบาลให้ความส าคัญ
ต่อหลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลัก
คุ้มค่า และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจและบริหาร
ท้องถิ่นอย่างเต็มที๘่ 

๙. นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติงาน ต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการบริหารงานในท้องถิ่น ตระหนักว่าอุปสรรคมีไว้เพ่ือเปิด
โอกาสให้เขาได้พิสูจน์ศักยภาพของตนเพ่ือเปลี่ยนแปลงตนในการพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้นกว่าเดิม๙ 

๑๐. นักการเมืองท้องถิ่นคือบุคคลที่เสนอตัวเข้าสู่ระบบการเมืองท้องถิ่น ภายใต้ระบบการ
เลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้นักการเมืองท้องถิ่นมีความชอบธรรมในการเป็น
ตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่แทนประชาชนในท้องถิ่นทั้งการบริหารท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร และการควบคุม
ตรวจสอบ ฝ่ายนิติบัญญัติ๑ ๐  

๑๑. การเป็นนักการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและจะปฏิรูประบบและกระบวนการจัดสรรงบประมาณใหม่  ให้ทันสมัย รัดกุม และ
ประเมินผลได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ โดยเน้นความจ าเป็นเร่งด่วนและใช้งบประมาณให้
เหมาะสม ปรับลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นและน างบประมาณปรับลดได้ไปด าเนินงานในโครงการและ
กิจกรรมที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ตามเป้าหมายที่ชัดเจน๑ ๑ 

๑๒. ตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารท้องถิ่นก็มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งแบบยั่งยืน โดยการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆ ของท้องถิ่น หรือส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มต่างๆ แล้วแต่กรณีในต าบลให้สามารถด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีการรวมตัวกันเพ่ือเรียนรู้  พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เทคโนโลยี วิชาการต่างๆ เพ่ือปรับปรุงและแปรรูปผลผลิตรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการ

                                                 
๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓. 
๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓.  
๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4


๑๔๙ 

ผลิต การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร้างงาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดนโยบาย
การบริหารแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่ม/องค์กรต่างๆ เป็นหลัก เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเยาวชนและก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น๑ ๒ 

๑๓. นักการเมืองท้องถิ่นเมื่อได้รับการเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่นจะต้องร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศาสนาเป็นเครื่องชี้น าชุมชนและสังคม ตลอดจนจัดการระบบการศึกษา ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สามารถดูแลตัวเองในขั้นพ้ืนฐานและได้รับ
บริการด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมทั้งเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน เพ่ือให้ต าบลนาทรายเป็นสังคมคุณภาพ สังคมคุณธรรม และสังคมสมดุล ตามนโยบาย 
“บ้านเมืองน่าอยู่”๑ ๓ 
 กล่าวโดยสรุป พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้าน
การมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน ประกอบไปด้วย
หลักการส าคัญ คือ นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ใน
การให้เสรีภาพในการมีความคิดเห็นที่แตกต่าง ต้องมีความรู้ คู่ความคิด และต้องมีคุณธรรมในการ
ส่งเสริมบทบาทของผู้น าในทางการเมืองท้องถิ่น แสวงหาแนวคิด แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนา
ท้องถิ่น ร่วมกันคิด ร่วมกันท า คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม
ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจและบริหารท้องถิ่นอย่างเต็มที่ มุ่งเน้นการใช้อ านาจควบคู่กับ
คุณธรรม ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดังแผนภาพที่ ๔.๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ พลวัตทางการเมืองด้านการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของตน  

                                                 
๑ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  

การมีความรู้
ความเข้าใจและ
ความตระหนักใน

สิทธิหน้าที่  
ความรับผิดชอบ

ของตน 

ความรู้ คู่ความคิด มีคุณธรรม 

มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น 

ท าหน้าที่ให้เต็มความสามารถ 

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมริเริมสร้างสรรค์ 

ใช้อ านาจควบคู่คุณธรรม 

มุ่งเน้นท าประโยชน์เพื่อท้องถิ่น 



๑๕๐ 

 ๔.๒.๒ พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้านการ
เคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม  
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการเคารพกฎหมายและกติกาใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม พบว่า 
 การเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมของนักการเมืองท้องถิ่นไม่ว่า
นักการเมืองท้องถิ่นจะได้รับการเลือกตั้งให้ท างานมาแล้วหลายสมัย หรือได้รับการเลือกตั้งเข้ามา
ท างานใหม่ นักการเมืองท้องถิ่นก็ต้องตระหนักและยอมรับในความแตกต่าง การเคารพสิทธิเสรีภาพ 
และการรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นลักษณะของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยพบได้จาก
การให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่นต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคน พัฒนางาน เรียนรู้เรื่องการประนีประนอม 
การท างานร่วมกัน เพราะประชาธิปไตยคือการอยู่ร่วมกันในสังคม นักการเมืองท้องถิ่นจึงต้องตระหนัก
ในการแก้ไขความขัดแย้ง เรียนรู้ที่จะตกลงกันและเรียนรู้ที่จะท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  เพ่ือให้
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา๑ ๔ 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องมีความรู้ทางกฎหมาย และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ทางด้านกฎหมายโดยจัดกิจกรรมอบรมกฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันหรือกฎหมายเฉพาะเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชนบทหรือประชาชนที่มีปัญหา
ทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการความรู้ด้านกฎหมาย
กฎหมายกับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์กรภาคประชาชนรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม๑ ๕ 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นจะเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเสมอภาคกับประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เว้นแก่การเลือกปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือผู้เสียเปรียบ ผู้ด้อยโอกาส ให้
ได้รับสิทธิโอกาสเท่าเทียมกับผู้อ่ืน เช่น การเสมอกันในกฎหมาย การไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน การได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ การได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ และสิทธิได้รับการช่วยเหลือจาก
รัฐ เป็นต้น๑ ๖ 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับ ให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคม อันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล๑ ๗ 
 ๕. การเข้ามารับต าแหน่งทางการเมือง เริ่มต้นจากการต้องท าความเข้าใจกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งมีมากมายส าหรับนักการเมืองท้องถิ่น เมื่อท าความเข้าใจแล้วก็ต้องน าประมวล

                                                 
๑ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓. 
๑ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๕๑ 

จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมาศึกษา และปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการยอมรับทั้งในส่วนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและประชาชน๑ ๘ 
 ๖. การเข้ามาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ๑ ๙ 
 ๗. เมื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่บริหารท้องถิ่นแล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมอันจะ
ส่งผลให้ได้รับการยอมรับเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชนทั้งที่เป็นผู้เลือก และไม่ใช่ผู้เลือกให้เข้ามาด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ทรัพยากรขององค์กร
อย่างประหยัด โปร่งใสเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนในท้องถิ่น๒ ๐ 
 ๘. นักการเมืองท้องถิ่นต้องพึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ เปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ ให้บริการ
ประชาชนด้วยความเสมอภาค สะดวกรวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน เป็น
หลัก๒ ๑  
 ๙. นักการเมืองท้องถิ่นต้องเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาที่
ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง ท าให้ผลประโยชน์
หม่ตกถึงประชาชยอย่างแท้จริง นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิด
ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ๒ ๒ 

๑๐. นักการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นผู้อยู่ในเครือข่ายนักการเมืองระดับชาติ  ที่มี
ความสัมพันธ์ในเชิงอ านาจ โดยมีประชาชนเป็นฐานล่างสุด ดังนั้น ต้องใช้อ านาจในทางที่ชอบ  เพ่ือ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และต้องเคารพกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้วย๒ ๓ 

๑๑. ผู้ที่มาเป็นนักการเมืองส่วนมากจะเป็นนักบริหาร หรือเจ้าของกิจการต่างๆ มาก่อน 
ซึ่งต าแหน่งหน้าที่ การงานหรือกิจการต่าง ๆ ที่ได้มาย่อมเป็นผลพวงมาจากการลงทุน เช่นเดียวกับ
การก้าวสู่ต าแหน่งทางการเมือง ดังนั้นจะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
เนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง ก็จะเกิดความสามัคคีในชุมชนและหมู่บ้าน๒ ๔  

๑๒. นักการเมืองท้องถิ่นใช้กฎหมายและข้อบังคับให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น มี

                                                 
๑ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.  
๒ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓. 
๒ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.  
๒ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๒ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๒ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๕๒ 

ส่วนร่วมในการเลือกตั้ง การเสนอการออกกฎหมายท้องถิ่น การออกเสียงประชามติ การตรวจสอบ
อ านาจรัฐในระดับท้องถิ่น และการถอดถอนผู้ บริหารท้องถิ่น๒ ๕ 

๑๓. นักการเมืองท้องถิ่นมีการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
การเมืองน ามาพัฒนาความรู้หลังจากเข้ารับต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ได้เหมาะสม อีกท้ังใช้ข้อกฎหมายในการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการพัฒนาชุมชนตามที่ได้ให้นโยบาย
ไว้ก่อนการเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง๒ ๖ 

๑๔. เมื่อนักการเมืองท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งเข้ามาท างานในท้องถิ่นแล้วต้องใช้
กฎระเบียบข้อบังคับสร้างความเป็นธรรมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของสังคมด้วยเหตุนี้
รัฐธรรมนูญจึงได้บัญญัติให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ และมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน๒ ๗ 
 กล่าวโดยสรุป พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้าน
การเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมือง
ท้องถิ่นต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพัฒนาท้องถิ่น พัฒนา
คน พัฒนางาน เรียนรู้เรื่องการประนีประนอม การท างานร่วมกัน นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องมีความรู้
ทางกฎหมาย และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ให้เกิดความเสมอภาคกับประชาชน
อย่างเท่าเทียมกัน รักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ไม่
มีการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่าง
ประหยัด โปร่งใสเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในท้องถิ่น ดังแผนภาพที่ ๔.๒ 
  

                                                 
๒ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  
๒ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  
๒ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  
 



๑๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ พลวัตทางการเมืองด้านการเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 

๔.๒.๓ พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้านการ
รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการรู้จักยอมรับในความเห็นทาง
การเมืองโดยสุจริต พบว่า 
 การรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตต้องเริ่มจากการท าให้ท้องถิ่นเกิด 
ความสามัคคีปรองดอง อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รู้จักยอมรับความคิดเห็นทางการเมืองที่ ต่างกัน และ
ต้องสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่น าไปสู่ความขัดแย้ง ตามมาด้วย การจัดสรรทรัพยากรที่เป็น
ธรรม โดยจะต้องส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วม
และให้รู้จักการบริหารจัดการกันเองของคนในชุมชน รวมถึงการกระจายอ านาจและทรัพยากรที่เป็น
ธรรม โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑. นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายอย่างเป็นทางการ โดยมีการจัดประชุมประชาชน มีการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ของภาค
ประชาสังคม แล้วมีการประมวลปัญหาและความต้องการมาเป็นองค์ประกอบในการก าหนดนโยบาย 
พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดนโยบายตั้งแต่ขั้นการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาความต้องการ ร่วมก าหนดทิศทางในการพัฒนา ตลอดจนร่วมลงมือปฏิบัติในกระบวนการ
ก าหนดนโยบาย๒ ๘ 

                                                 
๒ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  

 

การเคารพ
กฎหมายและ

กติกาในการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคน พัฒนางาน  

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมาย 

ให้ความเสมอภาคกับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 

ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 

ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 

เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  



๑๕๔ 

๒. ท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย โดยการให้ประชาชน
ร่วมแสดง ความคิดเห็น ก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาเพ่ือก าหนดนโยบายในการบริหาร
โดยผ่าน เวทีประชาคม๒ ๙  

๓. นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาใช้หลักการมีส่วนร่วมโดยเริ่มตั้งแต่การหา
เสียงเลือกตั้งเพ่ือเข้ามาเป็นตัวแทนภาคประชาชน มีการระดมความคิดเพ่ือก าหนดนโยบายเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด๓ ๐  

๔. นักการเมืองท้องถิ่นที่เข้ามาท างานเพ่ือประชาชนย่อมมุ่งหวังในการท างานเพ่ือให้
ท้องถิ่นของตนเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของประชาชนและเลือกทีมที่มีนโยบายชัดเจน
เป็นองค์กระกอบที่ส าคัญ มีการจัดท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน๓ ๑ 

๕. เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง จัดท าประชาพิจารณ์น าเสนอความต้องการ
และทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลในท้องที่ไปก าหนดเป็นนโยบายการ
บริหารนอกจากนี้ยังต้องได้จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบเพ่ิมเติมหรือสามารถ
แสดงความคิดเห็น และสามารถน าเสนอเพ่ิมเติมได้๓ ๒ 

๖. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่แทนประชาชน ก าหนด
นโยบายโดยทีมงาน ผู้สมัครหากชนะการเลือกตั้งก็ถือว่าใครก าหนดนโยบายแล้วจึงน ามาด าเนินการ
พัฒนาท้องถิ่นตามท่ีได้ก าหนดนโยบายไว้๓ ๓ 

๗. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมตัดสินใจทางการเมืองอย่างชอบธรรมมีการยอมรับผลกระทบ
อันอาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจร่วมกันโดยค านึงถึงหลักการเสียงข้างมาก ควบคู่ไปกับการเคารพใน
สิทธิของเสียงข้างน้อย หลักการเสียงข้างมากนี้ ต้องใช้ควบคู่ไปกับการเคารพและคุ้มครองสิทธิเสียง
ข้างน้อยด้วย ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นหลักประกันว่า ฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้วิธีการพวกมากลากไปเพ่ือ
ผลประโยชน์ของพวกตนอย่างสุดโต่ง แต่ต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทั้งหมด เพ่ือสร้าง
สังคม ที่ประชาชนเสียงข้างน้อย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ได้
อย่างสันติสุข โดยไม่มีการเอาเปรียบกัน และไม่มีการสร้างความขัดแย้งในท้องถิ่น๓ ๔ 

๘. นักการเมืองท้องถิ่นเคารพสิทธิผู้อื่นเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดย
ส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชน๓ ๕ 

๙. นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับความแตกต่าง เคารพสิทธิและรู้จักที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน
จากการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองมีผลการจัดกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

                                                 
๒ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓. 
๓ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๓ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  
๓ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.  
๓ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓. 
๓ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓.  
๓ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๕๕ 

นักการเมืองท้องถิ่นต้องรู้ถึงสภาพสถานการณ์ทางการเมือง โดยเคารพสิทธิและพร้อมร่วมงานทาง
การเมืองกับทุกกลุ่ม๓ ๖ 

๑๐. นักการเมืองท้องถิ่นใช้นโยบายน ากิจกรรมทางการเมืองเมื่อได้เข้ามารับต าแหน่งแล้ว
จะต้องเรียนรู้ปัญหาความต้องการ เสียงสะท้อนของประชาชนน ามาจัดท านโยบายให้เกิดการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ๓ ๗ 

๑๑. นักการเมืองท้องถิ่นรับฟังข้อเสนอแนะทางการเมืองด้วยความจริงใจทั้งนี้เพราะ
นักการเมืองท้องถิ่นต้องเรียนรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังรับ
ข้อเสนอแนะหรือปฏิเสธข้อเสนอแนะของกลุ่มการเมือง ความจริงใจของนักการเมืองท้องถิ่นเกิด
เรียนรู้ที่จะแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรวดเร็วหรืออาจด าเนินกิจกรรม ก่อน
น าเสนอความจริงใจต่อประชาชน๓ ๘ 

๑๒. นักการเมืองท้องถิ่นต้องใจกว้างพอจะยอมรับความแตกต่างทางความคิด และต้องอยู่
ท่ามกลางความแตกต่างให้ได้ พร้อมทั้งต้องพยายามประสานความแตกต่างนั้นให้เกิดประโยชน์เชิง
สร้างสรรค๓์ ๙ 

กล่าวโดยสรุป พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้าน
การรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายอย่างเป็นทางการ ร่วมแสดงความคิดเห็น ก าหนด
ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเริ่มตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งเพ่ือเข้า
มาเป็นตัวแทนภาคประชาชน มีการระดมความคิดเพ่ือก าหนดนโยบายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วม
ตัดสินใจทางการเมืองอย่างชอบธรรมมีการยอมรับผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
ร่วมกัน โดยค านึงถึงหลักการเสียงข้างมาก ควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อย เคารพ
สิทธิและพร้อมร่วมงานทางการเมืองกับทุกกลุ่ม ยอมรับความแตกต่างทางความคิด และต้องอยู่
ท่ามกลางความแตกต่างให้ได้ พร้อมทั้งต้องพยายามประสานความแตกต่างนั้นให้เกิดประโยชน์เชิง
สร้างสรรค ์ดังแผนภาพที่ ๔.๓ 
  

                                                 
๓ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๓ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  
๓ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๓ พลวัตทางการเมืองด้านการรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต 

 
๔.๒.๔ พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้านการมี

จิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านการมีจิตสาธารณะ ไม่เห็น
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม พบว่า 

นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าแระโยชน์ส่วนตนต้องคิดถึง
ประชาชนเป็นอันดับแรก เพราะประชาชนเป็นผู้เลือกให้เข้ามาท าหน้าที่ตัวแทนในการเข้ามาบริหาร
ท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นได้มีสุขภาพทางกายและใจที่ดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีมีความเมตตากรุณาเอ้ืออาทรต่อผู้ร่วมงาน  โดยพบได้จากการให้
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ เสียสละ อดทน ว่องไวต่อปัญหา
ตลอดเวลา มีความคิดก้าวหน้า ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดยืดหยุ่น ขยันหมั่นเพียร มีความวิริยะ
อุตสาหะ มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของตนเอง 
มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ โกหกหลอกลวงประชาชน ให้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไร ต้องกระท าให้ได้
อย่างที่สัญญาไว้กับประชาชน๔ ๐ 
 ๒. นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือประสานงานกับ
ประชาชนได้ดี เป็นผู้ที่ประชาชนรู้จักและให้การยอมรับนับถือเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
มีความกันเองกับผู้อ่ืนและไม่ถือตัว๔ ๑  

                                                 
๔ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  

 

การรู้จักยอมรับ 
ในความเห็น 
ทางการเมือง 

โดยสุจริต 

ร่วมแสดงความคิด ก าหนดแนวทางการพัฒนา 

ระดมความคิดเพ่ือก าหนดนโยบาย 

ยอมรับผลกระทบอันอาจจะเกิดข้ึน 

ค านึงถึงหลักการเสียงข้างมาก 

เคารพสิทธิและพร้อมร่วมงานกับทุกกลุ่มการเมือง 

ยอมรับความแตกต่างทางความคิด 



๑๕๗ 

 ๓. ความเป็นผู้น าของนักการเมืองท้องถิ่นมีผลต่อการความรู้สึกของประชาชนภายใน
ท้องถิ่นเป็นอย่างมากภาพที่ติดตราตรึงใจของประชาชนเป็นอันดับแรกในการมอบภารกิจความ
ไว้วางใจแก่ผู้น าในท้องถิ่น ก็คือความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม๔ ๒  
 ๔. ขึ้นชื่อว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการด าเนินชีวิต 
คือ ต้องเสียสละทุกอย่างเข้ามาอาสาท างานขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน เมื่อนักการเมืองท้องถิ่นต าแหน่งแล้ว สถานะความเป็นผู้น าย่อมกลายเป็นที่คาดหวังของ
ประชาชนผู้เลือกเข้ามาท างานรับใช้ประชาชน๔ ๓ 
 ๕. นักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนต้องมีความเสียสละ กล้าคิด กล้าท า 
กล้าตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ น านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสู่การพัฒนาองค์การ ดังนั้น ลักษณะนักการเมือง
ท้องถิ่นจึงต้องมีการพัฒนากันอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
ความทันสมัยในทุกด้าน อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้านนโยบาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านการพัฒนาองค์การ เป็นต้น๔ ๔ 
 ๖. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีศิลปะในการครองใจคน สามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่วมมือหรือ
ให้การสนับสนุน เป็นนักประสาน ความเข้าใจของทุกฝ่าย สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคล
และประสานประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรได้๔ ๕  
 ๗. นักการเมืองท้องถิ่นมีเมตตาธรรม ไม่มีอคติ หรือ ฉันทคติ นักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นผู้น า
ต้องรู้จักสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมต้องรู้จักแสดงน้ าใจกับเพ่ือนร่วมงานและลูกน้อง
ในโอกาส อันสมควร และสิ่งที่ สมควรที่จะต้องมีอย่างยิ่งคือ ความรู้จักอดกลั้น และอดทน ทั้งทาง
อารมณ์และจิตใจ สุดท้ายคือการรู้จักให้อภัย ถ้าผู้บริหารมีเมตตาธรรมรู้จักให้อภัย จะท าให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในการท างาน๔ ๖  
 ๘. การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารงานท้องถิ่นของนักการเมืองท้องถิ่นต้องอยู่
บนพ้ืนฐานของเหตุผลและความถูกต้องในการท างาน ถ้ามีหลักการที่ชัดเจน การท างานก็จะง่าย 
สะดวกเร็วขึ้น มีความเป็นธรรม และตัดสินใจปัญหาต่างๆ ได้แม่นย า๔ ๗  
 ๙. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความรอบรู้และมีข้อมูลที่ ทันสมัย เพราะการมีข้อมูลที่ ดีช่วย
ให้การตัดสินใจถูกแม่นย าขึ้น จึงต้องรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล กระตือรือร้นอยู่เสมอ เป็นนักอ่าน ขยัน
ใฝ่หาความรู้ ช่างสังเกต รู้จักฟัง๔ ๘  
 ๑๐. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ทันสมัยรู้ว่าขณะนี้ตนเป็นใคร มีบทบาทและมีอ านาจหน้าที่
อย่างไรในการบริหารงานในท้องถิ่น เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือที่จะสวมบทบาทและแสดงบทบาท
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่เข้าไปก้าวก่ายงานในหน้าที่

                                                 
๔ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓. 
๔ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  
๔ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.  
๔ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓. 
๔ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
๔ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓.  
๔ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๕๘ 

รับผิดชอบของคนอ่ืน และรู้จักประนีประนอมและยืดหยุ่นจะช่วยลดความขัดแย้งและขจัดปัญหา
อุปสรรคในการท างานได้มากข้ึน๔ ๙ 

๑๑. การเป็นนักการเมืองท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการและกิจกรรม
ทางการเมืองแนวทางในการท าให้ คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนามากที่สุด คือ
การประชาสัมพันธ์ในการจัดท าโครงการในช่องทางต่างๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับการท างานของ
ท้องถิ่นต่อประชาชน และมีการอธิบายความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาว่าแผนพัฒนาเป็น
ตัวก าหนดอนาคตของชุมชนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดและสร้างผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนในอนาคต ดังกรณีของเทศบาลหัวทะเล นักการเมืองที่เข้ามาบริหารท้องถิ่นจะต้องเข้ามา
เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท าพ้ืนที่หัวทะเลให้มีความเจริญ ให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็ง สร้าง
งาน สร้างกลุ่มให้กับท้องถิ่นให้สามารถน าไปต่อยอดพัฒนาให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน๕ ๐ 

๑๒. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตอาสาเข้ามาท าหน้าที่แทนประชาชนนักการเมืองท้องถิ่น
คือบุคคลที่เสนอตัวเข้าสู่ระบบการเมืองท้องถิ่น ภายใต้ระบบการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญที่ท าให้นักการเมืองท้องถิ่นมีความชอบธรรมในการเป็นตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่แทนประชาชน
ในท้องถิ่น๕ ๑ 

กล่าวโดยสรุป พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้าน
การมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มี
ความเข้มแข็ง กล้าหาญ เสียสละ อดทน ว่องไวต่อปัญหาตลอดเวลา มีความคิดก้าวหน้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความคิดยืดหยุ่น ขยันหมั่นเพียร มีความวิริยะอุตสาหะ มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
มีความเสียสละ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ น านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสู่การพัฒนา เห็น
ประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของตนเอง เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารงาน
ท้องถิ่นของนักการเมืองท้องถิ่นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลและความถูกต้องในการท างาน ถ้ามี
หลักการที่ชัดเจน การท างานก็จะง่าย สะดวกเร็วขึ้น มีความเป็นธรรม และตัดสินใจปัญหาต่างๆ ได้
แม่นย า ดังแผนภาพที่ ๔.๔ 
  

                                                 
๔ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๕ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๕ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  
 



๑๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ พลวัตทางการเมืองด้านการมีจิตสาธารณะไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์

ส่วนรวม 
 

ตารางที่ ๔.๘ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของพลวัตทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น  

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. การมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักในสิทธิ หน้ าที่  
ความรับผิดชอบของตน  
ต้องมีความรู้ คู่ความคิด และต้องมี
คุณธรรมในการส่งเสริมบทบาท
ของผู้น าในทางการเมืองท้องถิ่น 
แสวงหาแนวคิด แสวงหาความรู้
ใหม่ๆ มาพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด 
ร่วมท า คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ 

๑๓ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๗ 

 
  

 

การมีจิต
สาธารณะ ไม่เห็น
ประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าประโยชน์

ส่วนรวม 

มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ เสียสละ อดทน 

มีความคิดก้าวหน้า ริเริ่มสร้างสรรค์ 

มีความคิดยืดหยุ่น ขยันหมั่นเพียร 

มีความวิริยะอุตสาหะ 

มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

น านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสู่การพัฒนา 



๑๖๐ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของพลวัตทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

 พัฒนาท้องถิ่นโดยการค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยการค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

  

๒. การเคารพกฎหมายและกติกาใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม 
ค านึ ง ถึ ง ก า ร เปลี่ ย นแปลง ใน
ท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคน 
พัฒนา ง าน  เ รี ย น รู้ เ รื่ อ ง ก า ร
ประนีประนอม การท างานร่วมกัน 
นั กการ เมื อ งท้ องถิ่ นจะต้ องมี
ความรู้ทางกฎหมาย และส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความรู้ทางด้าน
กฎหมาย ให้เกิดความเสมอภาค
กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
รักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวย
ค ว า ม ส ะด ว ก แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่ น ในคุณธรรม
จริยธรรม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

๑๔ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ 

๓. การรู้จักยอมรับในความเห็นทาง
การเมืองโดยสุจริต 
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการ
พัฒนาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
โดยเริ่มตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้ง
เ พ่ื อ เ ข้ า ม า เ ป็ น ตั ว แ ท น ภ า ค
ประชาชน มีการระดมความคิด
เพ่ือก าหนดนโยบายเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สู งสุด  ร่ วมตัดสินใจ
ทางการเมืองอย่างชอบธรรมมีการ 

๑๒ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖ 



๑๖๑ 

ตารางที่ ๔.๘ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของพลวัตทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ยอมรั บผลกระทบ อันอาจจะ
เกิดข้ึนจากการตัดสินใจร่วมกัน 

  

๔. ก า ร มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ ไ ม่ เ ห็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ต น ม า กก ว่ า
ประโยชน์ส่วนรวม 
มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ เสียสละ 
อดทนว่องไวต่อปัญหาตลอดเวลา 
มี ค ว า ม คิ ด ก้ า ว ห น้ า  ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์  มีความคิดยืดหยุ่น 
ขยั นหมั่ น เ พียร  มี ความวิ ริ ยะ
อุตสาหะ มีความจริงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีความเสียสละ กล้า
คิ ด  กล้ า ท า  กล้ า ตั ด สิ น ใ จ  มี
วิสัยทัศน์ น านวัตกรรมใหม่ๆ เข้า
มาสู่การพัฒนา เห็นประโยชน์ของ
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ของ
ตนเอง 

๑๒ ๑, ๒, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๗ 

 
๔.๓ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 

 การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของนักการเมืองท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยคัดเลือกแบบเฉาะเจาะจง
จาก พระนักวิชาการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เคยด ารงต าแหน่งส าคัญทางการเมือง
รวมจ านวน ๑๗ รูปหรือคน การศึกษาการประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ตามหลักสาราณียธรรม ๖ (หลักธรรมอันก่อให้เกิด
ความสามัคคี) ได้แก่ ๑. กายกรรม (การท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน) ๒. วจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้
เกิดความสามัคคี) ๓. มโนกรรมอัน (การคิดดีเสียสละ) ๔. สาธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น) ๕. สีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นแบบอย่างที่ดี) ๖. ทิฏฐิ
สามัญญตา (รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนน าไปสู่การขจัดปัญหา) เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนสามารถ
อธิบายสนับสนุนรวมทั้งให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 



๑๖๒ 

 ๔.๓.๑ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ตามหลักกายกรรม (การท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน) 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านการประยุกต์ธรรมะตามหลัก
กายกรรม (การท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น พบว่า 
 การประยุกต์ธรรมตามหลักกายกรรม (การท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน) เป็นการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นต้องมีการแสดงออกต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตา 
แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน บริหารงานโดยปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนด้วยความมีน้ าใจและเต็มใจที่จะเข้า
ไปพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถโดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนั้นต้องคิดดี มองกันในแง่ดี  มี
ความหวังดีและปรารถนาดีต่อกัน รักและเมตตาต่อกันคิดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกัน ไม่อิจฉาริษยา 
ไม่คิดอคติ ไม่พยาบาท ไม่โกรธแค้นเคืองกัน รู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันและกันอยู่เสมอ๕ ๒ 
 ๒. นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องมีการแสดงกิริยาอาการสุภาพในการปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงาน 
ไม่เบียดเบียนเพ่ือนร่วมงาน และประชาชน มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือน
ร่วมงาน๕ ๓ 
 ๓. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีน้ าใจช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ
ช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง๕ ๔ 
 ๔. การเข้ามาท างานเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก่อนอ่ืนเลยต้องมีความเสียสละ เมื่อเข้ามาท า
หน้าที่เป็นผู้น าแล้วก็ต้องมีการแสดงออกต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตา แสดงไมตรีและความหวังดีต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ไม่เอาเปรียบผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความตั้งมั่นเพ่ือจะพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความทัดเทียมกับท้องถิ่นอ่ืน ๆ๕ ๕ 
 ๕. นักการเมืองท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติด าเนินโครงการใด ๆ ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม๕ ๖ 
 ๖. นักการเมืองท้องถิ่นมีความเอาใจใส่เกี่ยวกับปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์๕ ๗ 
 ๗. เมื่อนักการเมืองท าความดีในฐานะผู้น าประชาชน ภาวะผู้น า มีศิลปะในการครองใจคน 
สามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่วมมือหรือให้การสนับสนุน เป็นนักประสาน ความเข้าใจของทุกฝ่าย 
สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและประสานประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรและท้องถิ่นได้๕ ๘  

                                                 
๕ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๕ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๕ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓. 
๕ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๕ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  
๕ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๖๓ 

 ๘. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีเมตตาธรรม ไม่มีอคติ หรือ ฉันทคติ นักบริหารที่เป็นผู้น า
ขององค์กรยัง ต้องรู้จักสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมต้องรู้จักแสดงน้ าใจกับเพ่ือน
ร่วมงานและ ลูกน้องในโอกาส อันสมควร และสิ่งที่สมควรที่จะต้องมีอย่างยิ่งคือ ความรู้จักอดกลั้น 
และ อดทน ทั้งทางอารมณ์และจิตใจ สุดท้ายคือการรู้จักให้อภัย ถ้าผู้บริหารมีเมตตาธรรมรู้จักให้ อภัย 
จะท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน๕ ๙  
 ๙. นักการเมืองท้องถิ่นต้องรู้จักให้โอกาส และสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันบน
พ้ืนฐานของเหตุผลและความถูก ต้อง ในการท างาน ถ้ามีหลักการที่ชัดเจน การท างานก็จะง่าย สะดวก
เร็วขึ้น มีความเป็นธรรม และตัดสินใจปัญหาต่างๆ ได้แม่นย า๖ ๐  
 ๑๐. เมื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งมีอ านาจทางการเมืองต้องใช้สติปัญญาแทนอคติ รอบรู้และมี
ข้อมูลที่ทันสมัย เพราะการมีข้อมูลที่ดี ช่วยให้การตัดสินใจถูกแม่นย าขึ้น จึงต้องรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้
ไกล กระตือรือร้นอยู่เสมอ เป็น นักอ่าน ขยันใฝ่หาความรู้ ช่างสังเกต รู้จักฟัง๖ ๑  
 ๑๑. การเข้ามาท าหน้าที่ต้องรู้และเข้าใจบทบาททางการเมือง รู้ว่าขณะนี้เราเป็นตัวแทน
ของประชาชนมาบริหารท้องถิ่น และแสดงบทบาทตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม๖ ๒  
 ๑๒. นักการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เข้าไปก้าวก่ายงานในหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการ
ประจ า และ รู้จักประนีประนอมและยืดหยุ่นจะช่วยลดความขัดแย้งและขจัด ปัญหาอุปสรรคในการ
ท างานได้มากขึ้น๖ ๓ 
 กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ธรรมะตามหลักกายกรรม (การท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน) 
ของนักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นนั้นต้องคิดดี มองกันในแง่ดี มีความหวังดีและปรารถนาดีต่อ
กัน แสดงกิริยาอาการสุภาพในการปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงาน ไม่เบียดเบียนเพ่ือนร่วมงาน และประชาชน มี
ใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเสียสละ เมื่อเข้ามาท าหน้าที่ เป็นผู้น าแล้วก็ต้องมีการแสดงออกต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตา ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค เอาใจใส่เกี่ยวกับปัญหาและมี
ความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีภาวะผู้น า มีศิลปะในการครองใจคน สามารถจูงใจคนให้
เต็มใจร่วมมือหรือให้การสนับสนุน เป็นนักประสาน ความเข้าใจของทุกฝ่าย ใช้สติปัญญาแทนอคติ รอบรู้
และมีข้อมูลที่ทันสมัย เพราะการมีข้อมูลที่ดี ช่วยให้การตัดสินใจถูกแม่นย าขึ้น จึงต้องรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง 
รู้ไกล กระตือรือร้นอยู่เสมอ รู้ว่าขณะนี้เราเป็นตัวแทนของประชาชนมาบริหารท้องถิ่น และแสดงบทบาท
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังแผนภาพ ที่ ๔.๕ 
  

                                                 
๕ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓. 
๖ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
๖ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓.  
๖ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๖ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ การประยุกต์ธรรมะตามหลักกายกรรม 
 
 ๔.๓.๒ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ตามหลักวจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้เกิดความสามัคคี) 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านการประยุกต์ธรรมะตามหลัก
วจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้เกิดความสามัคคี) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น พบว่า 
 การประยุกต์ธรรมะตามหลักวจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้เกิดความสามัคคี)  นักการเมือง
ท้องถิ่นต้องท างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา ท างานร่วมกับประชาชน ท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ต่าง 
ๆ ดังจะต้องมีเมตตา มีความหวังดีต่อกัน ไม่ริษยากัน ไม่ชิงดี ชิงเด่นต่อกันและกัน ไม่ว่าจะด้วยการ
กระท าหรือจะด้วยการพูด หรือแม้กระทั่งการคิดโดยมีกติกาในการอยู่ร่วมกัน โดยก าหนดให้ผู้ที่อยู่
ร่วมกันต้องรู้จักการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และจะต้องมีความประพฤติอันดีงามเสมอภาคกัน และที่
ส าคัญที่สุดคือ จะต้องมีความคิดเห็นถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผู้อ่ืนโดยพบได้จากการ
ให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเห็นต่างแต่ต้องมาพร้อมกับความเมตตาอารีต่อกัน
การพูดแต่สิ่งที่ดีงาม พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดีรู้จักการพูดให้ก าลังใจกันและกัน ในยามที่มี
ใครต้องพบกับความทุกข์ความผิดหวังหรือความเศร้าหมองต่างๆ โดยที่ไม่พูดจาซ้ าเติมกันในยามที่มี

 

 
การประยุกต์

ธรรมะตามหลัก
กายกรรม 

มีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกัน 

มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเสียสละ 

แสดงออกต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตา 

ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค 

มีศิลปะในการครองใจคน 

รู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล กระตือรือร้นอยู่เสมอ 



๑๖๕ 

ใครต้องหกล้มลง ไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลังพูดแนะน าในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์พูดอย่างใด
ก็ท าอย่างนั้น ไม่โกหกกัน๖ ๔ 
 ๒. ประโยชน์เกิดจากโครงการที่มีอยู่อย่างจ ากัดนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ 
พูดจาดี มีอัธยาศัยไมตรีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความสามัคคีให้เกิดการแบ่งปันสร้างความเข้าใจแก่
สมาชิกในชุมชน ซึ่งต้องได้รับประโยชน์ที่แตกต่างกัน๖ ๕ 
 ๓. นักการเมืองท้องถิ่นให้ค าเสนอแนะหรือทักท้วงต่อเพ่ือนร่วมงานอย่างสุภาพเพราะค า
กล่าวร้ายไม่สามารถสร้างผลงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้๖ ๖  
 ๔. โครงการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดจากการระดมความคิด ประชาชนและ
นักการเมืองท้องถิ่นมีเทคนิคในการรับฟังค าวิพากษ์ วิจารณ์ ซักถามหรือให้ค าปรึกษาหารือ ให้
ค าแนะน าต่างๆ จนเกิดการวางแนวทางโครงการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน๖ ๗  
 ๕. นักการเมืองท้องถิ่นเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ดีที่สุดและ
เลือกใช้ค าพูดภาษาที่สุภาพเมื่อสนทนาพูดคุยกับสมาชิกในชุมชน เพ่ือนร่วมงานให้เกิดการพูดเพ่ือ
สร้างสรรค์การปฏิบัติงานร่วมกัน๖ ๘ 
 ๖. เริ่มต้นของการจัดประชุมตัวแทนชุมชนและนักการเมืองท้องถิ่นควรใช้วาทศิลป์ในการ
พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและให้เกียรติซึ่งกันและกัน แม้จะเห็นต่างก็ต้องพูดให้เกิดความรู้ความเข้าใจ๖ ๙ 
 ๗. กิจกรรมทางการเมืองในท้องถิ่นมีสายสัมพันธ์ความเป็นญาติความเป็นเพ่ือนและ
สมาชิกในชุมชนการพูดเพ่ือให้เกิดความสามัคคีเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการแสดงความคิดเห็นและการท า
กิจกรรมทางการเมือง๗ ๐ 
 ๘. การพูดปกป้องผลประโยชน์ตนและเพ่ือนก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่ เมื่อตั้งจิตพูดด้วย
ความอ่อนโยนชี้แจงให้ผู้อื่นได้เข้าใจจะท าให้เกิดความสามัคคีในชุมชน๗ ๑ 
 ๙. กลุ่มการเมืองในท้องถิ่นมีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างการแสดงวาจาให้เกิดความขัดแย้ง
เป็นลักษณะของการใช้วาจาเท็จ การแสดงกิริยาโกรธ แต่เมื่อใช้วาจาไม่มุสา กล่าวถึงเหตุผลแสดง
กิริยาพูดดีไม่โกรธตอบจะก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน๗ ๒ 
 ๑๐. ผู้น าชุมชนและนักการเมืองท้องถิ่นคือต้นแบบของการพูดดี พูดให้เกิดความสามัคคี
ของสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะการพูดเชิงนโยบายประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับ๗ ๓ 
 กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ธรรมะตามหลักวจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้เกิดความสามัคคี) 
ของนักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นให้ค าเสนอแนะหรือทักท้วงต่อเพ่ือนร่วมงานอย่างสุภาพ 
                                                 

๖ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๖ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๖ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓. 
๖ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๖ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  
๗ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.  
๗ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓. 
๗ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๗ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๖๖ 

จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเริ่มต้นจากการระดมความคิด ต้องเข้าใจสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ดีเลือกใช้ค าพูดภาษาที่สุภาพเมื่อสนทนาพูดคุยกับสมาชิกใน
ชุมชน เพ่ือนร่วมงานให้เกิดการพูดเพ่ือสร้างสรรค์การปฏิบัติงานร่วมกัน ควรใช้วาทศิลป์ในการพูดคุย
กับเพ่ือนร่วมงานและให้เกียรติซึ่งกันและกัน แม้จะเห็นต่างก็ต้องพูดให้เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกัน 
พูดด้วยความอ่อนโยนชี้แจงให้ผู้อื่นได้เข้าใจจะท าให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ดังแผนภาพที่ ๔.๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ การประยุกต์ธรรมะตามหลักวจีกรรม 
 

 ๔.๓.๓ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ตามหลักมโนกรรม (การคิดดีเสียสละ) 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านการประยุกต์ธรรมะตามหลัก
มโนกรรมอัน (การคิดดีเสียสละ) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่น พบว่า 
 การประยุกต์ธรรมะตามหลักมโนกรรม (การคิดดีเสียสละ) เป็นการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นต้องมีการแสดงออกต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสียสละแสดงไมตรี
และความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน บริหารงานโดยปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนด้วยความมีน้ าใจและเต็มใจที่จะเข้าไปพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถโดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 

 
การประยุกต์

ธรรมะตามหลัก
วจีกรรม 

ทักท้วงต่อเพ่ือนร่วมงานอย่างสุภาพ 

เลือกใช้ค าพูดภาษาที่สุภาพ 

พูดเพ่ือสร้างสรรค์การปฏิบัติงานร่วมกัน 

ใช้วาทศิลป์ในการพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน 

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

ชี้แจงให้เข้าใจจะท าให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 



๑๖๗ 

 ๑. การเข้ามาด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้นต้องท าแต่ในสิ่งที่เป็นความดีต่อกัน ช่วยเหลือ
ส่งเสริมกันทั้งด้านก าลังกายต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนรังแก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความเสียสละต่อผู้อื่น๗ ๔  
 ๒. นักการเมืองท้องถิ่นจะทราบปัญหาของประชาชนเร็วกว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องรีบ
ช่วยเหลือขวนขวายการงานในสิ่งที่ตนเองสามารถกระท าได้๗ ๕  
 ๓. ผู้ที่ประสบปัญหาความยากจนในชุมชนนักการเมืองท้องถิ่นต้องรวบรวมปัญหามา
จัดท าแผนงานโครงการแก้ปัญหาให้กับประชาชน แต่ต้นแบบแรกคือนักการเมืองต้องเป็นแบบอย่างมี
น้ าใจช่วยเหลือผู้อื่นทุกเรื่อง รู้จักปกป้องช่วยเหลือท้องถิ่นเม่ือประสบภัย๗ ๖  
 ๔. นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้เสียสละและด ารงตนอยู่ในศีลธรรมส ารวมระวังใน
อกุศลกรรมความไม่ดีทางกาย และไม่ใช้ก าลังเบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนไม่ว่าด้วย
วิธีการใดๆ เป็นแบบอย่างของนักการเมืองผู้มีศีลธรรม๗ ๗ 
 ๕. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม อุทิศตนเพื่องาน มีการค้นหาองค์ความรู้เพ่ือมาพัฒนางานท้องถิ่นให้เกิดเป็นต้นแบบของการ
พัฒนาท้องถิ่นหลังเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง๗ ๘ 
 ๖. การเสียสละประโยชน์ส่วนตน เวลาอันมีค่าของนักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยการ
เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์๗ ๙ 
 ๗. การเสียสละที่พึงจะได้รับในฐานะด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือรายได้ค่าตอบแทน
จากการจัดท าโครงการ นักการเมืองท้องถิ่นต้องบริหารงานด้วยความมีจิตใจที่ซื่อสัตย์ สุจริต โดยไม่มี
ความโลภใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน๘ ๐ 
 ๘. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยแสดงความเสียสละในรูปแบบการสร้างความ
ยุติธรรมเป็นกลางไม่ล าเอียงที่ก่อให้เกิดการได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์กับผู้สนับสนุน
ทางการเมือง๘ ๑ 
 ๙. ผู้สนับสนุนนักการเมืองท้องถิ่น ให้การยอมรับนักการเมืองที่ท างานด้วยความเสียสละ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมท่ีชุมชนจัดขึ้นด้วยความเต็มใจ๘ ๒ 
 

                                                 
๗ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๗ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๗ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  
๗ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.  
๗ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓. 
๘ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓.  
๘ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๘ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๖๘ 

 ๑๐. งานบุญประเพณีนักการเมืองท้องถิ่นจะให้ความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอพร้อมทั้งจัดท าแผนงานงบประมาณสนับสนุนประชาชนให้เกิดการสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น๘ ๓ 
 กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ธรรมะตามหลักมโนกรรม (การคิดดีเสียสละ ) ของ
นักการเมืองท้องถิ่น การเข้ามาด ารงต าแหน่งทางการเมืองนั้นต้องท าแต่ในสิ่งที่เป็นความดีต่อกัน 
ช่วยเหลือส่งเสริมกันทั้งด้านก าลังกายต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียน
รังแกผู้ใต้บังคับบัญชา ท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความเสียสละต่อผู้อ่ืน ต้องเป็นแบบอย่างมีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเรื่อง ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมส ารวมระวังในอกุศลกรรมความไม่ดีทางกาย และไม่ใช้
ก าลังเบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ บริหารงานด้วยความเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อุทิศตนเพื่องาน สละประโยชน์ส่วนตน ดังแผนภาพที่ ๔.๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๗ การประยุกต์ธรรมะตามหลักมโนกรรม 
  

                                                 
๘ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  

 

 
การประยุกต์

ธรรมะตามหลัก
มโนกรรม 

มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 

ไม่เบียดเบียนรังแกผู้ใต้บังคับบัญชา 

ท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง 

มีความเสียสละต่อผู้อื่น  

เป็นแบบอย่างมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น 

บริหารงานด้วยความเสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 



๑๖๙ 

 ๔.๓.๔ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ตามหลักสาธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
สนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น) 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านการประยุกต์ธรรมะตามหลักสา
ธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น พบว่า 
 การประยุกต์ธรรมะตามหลักสาธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสนับสนุน
พัฒนาท้องถิ่น) เป็นการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นต้องมีการปฏิบัติงานโดย
ร่วมจัดสรรผลประโยชน์ให้เกิดกับท้องถิ่น มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ให้เกิดกับทุกพ้ืนที่ โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนอย่างเต็มความสามารถโดยพบได้จากการให้
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. เมื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งนักการเมืองท้องถิ่นต้องรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความ
ยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบกันช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และมีความ
เสมอภาคต่อกัน เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ รู้จักแบ่งปัน บริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม๘ ๔  
 ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการจัดท าแผนงานพัฒนาท้องถิ่น  เชิญ
ชวนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรสวัสดิการหรือการสนับสนุนการท างานท้องถิ่นตาม
ความเหมาะสม เป็นธรรมแก่ทุกคน๘ ๕ 
 ๓. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
ให้สามารถจัดท าโครงการที่ได้รับการจัดสรรหรือสนับสนุนตามความต้องการของกลุ่ม องค์กรใน
ชุมชน๘ ๖ 
 ๔. สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ
ในการจัดสรรสวัสดิการและร่วมตรวจสอบการด าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ต่อชุมชน
ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม๘ ๗ 
 ๕. นักการเมืองท้องถิ่นการบริหารงานด้วยความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่โดยแสดงผลงาน
การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับประชาชน๘ ๘ 
 ๖. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความเสียสละไม่ช่วงชิงของส่วนรวมมาเป็นของตน 
โดยแบ่งปันผลประโยชน์ที่ตนเองและเพ่ือนสมาชิกจะพึงได้รับ กระจายแผนงานงบประมาณให้เกิด
สวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิกในชุมชน๘ ๙ 

                                                 
๘ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๘ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๘ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.  
๘ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓. 
๘ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๗๐ 

 ๗. นโยบายที่นักการเมืองใช้หาเสียง มีผลงานจากการจัดสรรสวัสดิการ การแก้ปัญหาการ
พัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับนักการเมืองท้องถิ่นต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้บริหาร
โดยมุ่งความส าเร็จเพ่ือประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น๙ ๐  
 ๘. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยให้ความส าคัญกับการตัดสินใจภายใต้มติที่ประชุมที่
ผ่านการเห็นชอบจากบุคลากรส่วนใหญ่ที่มาจากหน่วยงานองค์กรในชุมชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ๙ ๑ 
 ๙. หน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกับนักการเมืองท้องถิ่นในการแสวงหางบประมาณมา
สนับสนุนการจัดท านโยบายตามที่หาเสียงไว้ให้เกิดการสนับสนุนการด าเนินงานที่มีวิธีการหลากหลาย
ทางการเมือง๙ ๒ 
 ๑๐. การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นด้วยงบประมาณท่ีจ ากัดนักการเมืองท้องถิ่น
จะต้องสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาริเริ่มแก้ปัญหาด้วยตนเอง ร่วมสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง๙ ๓ 
 ๑๑. ความร่วมมือของกลุ่มฐานเสียงนักการเมืองท้องถิ่น จะน าไปสู่การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองที่เห็นต่างโดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นการ
จัดสรรผลประโยชน์และการเข้าร่วมแสวงหาทุนจากภายนอกเข้าสู่ชุมชน๙ ๔ 
 กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ธรรมะตามหลักสาธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น) ของนักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นต้องรู้จักแบ่งปัน
ผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ รู้จักแบ่งปัน บริจาคช่วยเหลือผู้
ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม จัดสรรสวัสดิการหรือ
การสนับสนุนการท างานท้องถิ่นตามความเหมาะสม เป็นธรรมแก่ทุกคน สร้างการมีส่วนร่วมให้
ประชาชน จัดสรรสวัสดิการและร่วมตรวจสอบการด าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ต่อ
ชุมชนด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม บริหารงานด้วยความเสียสละไม่ช่วงชิงของส่วนรวมมาเป็นของ
ตนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้บริหารโดยมุ่งความส าเร็จเพ่ือประโยชน์สูงสุดกับ
ท้องถิ่นตัดสินใจภายใต้มติที่ประชุมที่ผ่านการเห็นชอบจากบุคลากรส่วนใหญ่ ร่วมสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ดังแผนภาพที่ ๔.๘ 
  

                                                 
๙ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓.  
๙ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.  
๙ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๙ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๙ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๗๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๘ การประยุกต์ธรรมะตามหลักสาธารณโภคี 
 
 ๔.๓.๕ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ตามหลักสีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี) 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านการประยุกต์ธรรมะตามหลัก  สีล
สามัญญตา (ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นแบบอย่างที่ดี) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น พบว่า 
 การประยุกต์ธรรมะหลักสีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นแบบอย่างที่ดี) นักการเมือง
ท้องถิ่นต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความ
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ 
รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนด ารงอยู่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตน
และสังคม เมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีทั้ง
ต่อตนเองและสังคม โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองท้องถิ่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆ อย่างเดียวกัน
อย่างเคร่งครัด เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน๙ ๕  
 ๒. ฐานเสียงนักการเมืองท้องถิ่นไม่อ้างอ านาจของตนข่มเหงรังแกผู้อื่น ไม่ถืออภิสิทธิ์ใด ๆ 
ทั้งปวง มีความเคารพต่อกฎหมาย ระเบียบวินัย มีความเกรงอกเกรงใจและให้เกียรติต่อกัน๙ ๖  
                                                 

๙ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๙ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  

 

 
การประยุกต์

ธรรมะตามหลัก
สาธารณโภค ี

รู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม 

บริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

จัดสรรสวัสดิการสนับสนุนการท างานท้องถ่ิน 

สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชน 

สร้างประโยชน์ต่อชุมชนด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 



๑๗๒ 

 ๓. นักการเมืองท้องถิ่นและผู้มีอ านาจทางการเมืองต้องไม่ท ากระท าการล่วงละเมิดสิทธิ
อันเป็นของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ให้เกิดการได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน๙ ๗ 
 ๔. นักการเมืองท้องถิ่นมีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย พร้อมกับ
แนะน าประชาชนเพื่อนร่วมงานให้ประพฤติตนด้วยความสุจริตดีงามเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อ่ืน๙ ๘ 
 ๕. นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่โดยรักษาระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ
หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ จัดท านโยบายให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงการด าเนินงานขององค์กรซึ่ง
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้๙ ๙  
 ๖. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติ 
และท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีแบบแผนการด าเนินงานให้สมาชิก ประชาชนในท้องถิ่น ได้ปฏิบัติใน
รูปแบบเดียวกัน๑ ๐ ๐ 
 ๗. นักการเมืองท้องถิ่นเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกต่อผู้ร่วมงาน ไม่หลง
อ านาจ ไม่ใช้อ านาจข่มขู่ผู้ร่วมงานให้เกิดการปฏิบัติงานที่ผิดไปจากแบบแผนที่ประกาศต่อ
สาธารณชน๑ ๐ ๑ 
 ๘. นักการเมืองท้องถิ่นเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่คิดและวางแผนการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายผลเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการ
ที่ด๑ี ๐ ๒ 
 ๙. นักการเมืองท้องถิ่นให้ความส าคัญต่อรางวัลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
รางวัลการบริหารงานที่แสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริต การเป็นนักการเมือง ข้าราชการ ที่ร่วมปฏิบัติงาน
เพ่ือประชาชนเป็นบุคคลที่ดีมีศีลธรรม๑ ๐ ๓ 
 กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ธรรมะตามหลักสีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืนเป็น
แบบอย่างที่ดี) ของนักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือ
วินัยต่างๆ อย่างเดียวกันอย่างเคร่งครัด ไม่อ้างอ านาจของตนข่มเหงรังแกผู้อ่ืน ไม่ถืออภิสิทธิ์ใด ๆ ทั้ง
ปวงเคารพต่อกฎหมาย ระเบียบวินัย มีความเกรงอกเกรงใจและให้เกียรติต่อกัน มีความประพฤติ
สุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย จัดท านโยบายให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงการด าเนินงานขององค์กร
ซึ่งประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยปราศจาก
อคติ และท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีแบบแผนการด าเนินงานให้สมาชิก ประชาชนในท้องถิ่น ได้ปฏิบัติ
ในรูปแบบเดียวกัน เคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกต่อผู้ร่วมงาน วางแผนการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายผลเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการ
ที่ดี ดังแผนภาพที่ ๔.๙ 

                                                 
๙ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๙ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓.  
๙ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๐ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑ ๐ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๐ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๐ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๗๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนภาพที่ ๔.๙ การประยุกต์ธรรมะตามหลักสีลสามัญญตา 
 

 ๔.๓.๖ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ตามหลักทิฏฐิสามัญญตา (รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
น าไปสู่การขจัดปัญหา) 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านการประยุกต์ธรรมะตามหลักทิฏฐิ
สามัญญตา (รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนน าไปสู่การขจัดปัญหา) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น พบว่า 
 การประยุกต์ธรรมะตามหลักทิฏฐิสามัญญตา (รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนน าไปสู่การขจัด
ปัญหา) นักการเมืองท้องถิ่นให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนก่อนการด าเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งการลงประชามติ
ท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร และรายงานผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพบได้จากการให้
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองท้องถิ่นใช้นโยบาย ข้อกฎหมาย ระเบียบเป็นฐานความคิดเห็นเป็นอย่าง
เดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองที่ต่างกลับมาให้ตรงกันด้วยการยอมรับในเหตุผล พูดจาหา
ข้อสรุปตรงกัน๑ ๐ ๔  

                                                 
๑ ๐ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 

 
การประยุกต์

ธรรมะตามหลัก
สีลสามัญญตา 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 

เคารพต่อกฎหมาย ระเบียบวินัย 

มีความประพฤติสุจริตดีงาม 

มีแบบแผนการด าเนินงาน 

เคารพในสิทธิและเสรีภาพ 

วางแผนการท างานอย่างต่อเนื่อง 



๑๗๔ 

 ๒. การระดมความคิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ให้เกิดการใช้สติปัญญา รู้จัก
แสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างไม่ถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ แต่เพียงฝ่ายเดียว๑ ๐ ๕  
 ๓. การน าปัญหาของเสียงส่วนน้อยหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานเปิดโอกาส
ยอมรับฟังความคิดของผู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น๑ ๐ ๖ 
 ๔. นักการเมืองท้องถิ่นแสวงหาองค์ความรู้หรือปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแนวทางปฏิบัติที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเข้ามามีส่วนร่วมให้ค าปรึกษาหารือผู้ที่อยู่ร่วมกันใช้เหตุและผลร่วมกันเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง๑ ๐ ๗ 
 ๕. การรับฟังข้อมูลจากผู้เห็นต่างทางการเมืองช่วยให้นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยมี
ความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่การขจัดซึ่งปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อตัว
นักการเมืองหรือจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังการด าเนินโครงการด้วยการใช้อ านาจ
และอิทธิพลทางการเมือง๑ ๐ ๘ 
 ๖. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยมีภาวะผู้น าสูงรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนที่
แตกต่าง และยอมรับได้โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ รวมด าเนิน
โครงการตามนโยบายพัฒนาท้องถิ่น๑ ๐ ๙ 
 ๗. การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการที่นักการเมืองท้องถิ่นแจ้งแก่ประชาชน
เปิดรับฟังแนวทางบริหารงานการจัดการที่ดีโดยยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุด
อันเดียวกันคือประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง๑ ๑ ๐ 
 ๘. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานแบบเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและเมื่อการปฏิบัติงานมีปัญหา จะมีการประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้งาน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี๑ ๑ ๑ 
 ๙. การจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากการจัดท าประชาคมย่อย ๆ ของคุ้มต่าง ๆ ในชุมชน
จะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมทางการเมืองในลักษณะของการสร้างความรู้ความเข้าใจบนฐานความ
คิดเห็นที่แตกต่างแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ๑ ๑ ๒ 
 ๑๐. นโยบาย แผนงานประจ าปีเกิดจากการระดมความคิดของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนได้รับรู้ในสื่อต่าง ๆ เว็บไซด์ขององค์กรช่วยสร้างความคิดเห็นของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับนักการเมืองท้องถิ่น๑ ๑ ๓ 

                                                 
๑ ๐ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๐ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๐ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๐ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓. 
๑ ๐ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๑ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๑ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
๑ ๑ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๑ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๗๕ 

 กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ธรรมะตามหลักทิฏฐิสามัญญตา (รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
น าไปสู่การขจัดปัญหา) ของนักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นใช้นโยบาย ข้อกฎหมาย ระเบียบ
เป็นฐานความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน รู้จักแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างไม่ถือเอาความคิดของตน
เป็นใหญ่ น าปัญหาของเสียงส่วนน้อยหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานเปิดโอกาสยอมรับฟัง
ความคิดของผู้อ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น แสวงหาองค์ความรู้หรือปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ
แนวทางปฏิบัติที่เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง รับฟังข้อมูลจากผู้เห็นต่างทางการเมือง 
ยอมรับโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
จัดเวทีระดมความคิดเห็นจากการจัดท าประชาคมช่วยสร้างความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นให้
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันกับนักการเมืองท้องถิ่น ดังแผนภาพที่ ๔.๑๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๐ การประยุกต์ธรรมะตามหลักทิฏฐิสามัญญตา 
  

 

 
การประยุกต์

ธรรมะตามหลัก 
ทิฏฐิสามัญญตา 

รู้จักแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่าง 

ไม่ถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ 

ยอมรับฟังความคิดของผู้อื่น 

แสวงหาองค์ความรู้ 

รับฟังข้อมูลจากผู้เห็นต่าง 

ระดมความคิดจากท าประชาคม 



๑๗๖ 

 
ตารางที่ ๔.๙ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการประยุกต์ธรรมะตามหลักสาราณีย

ธรรม ๖ (หลักธรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. กายกรรม (การท าดีกันมีน้ าใจ
ช่วยเหลือกัน) 
ต้ อ ง คิ ด ดี  ม อ ง กั น ใ น แ ง่ ดี มี
ความหวังดีและปรารถนาดีต่อกัน 
แสดงกิริยาอาการสุภาพในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต่ อ ผู้ ร่ ว ม ง า น  ไ ม่
เบียดเบียนเพ่ือนร่วมงาน มีใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเสียสละ 
แสดงออกต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
เมตตา ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
อย่างเสมอภาค 

๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๓, ๑๔ 

๒. วจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้เกิด
ความสามัคคี) 
ให้ค าเสนอแนะหรือทักท้วงต่อ
เพ่ือนร่วมงานอย่างสุภาพ ต้อง
เข้ า ใจสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนได้ดี เลือกใช้
ค าพูดภาษาที่สุภาพ พูดเพ่ือให้เกิด
การสร้างสรรค์ ใช้วาทศิลป์ในการ
พูดคุย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แม้
จะเห็นต่างก็ต้องพูดให้เกิดความรู้
ความเข้าใจตรงกัน พูดด้วยความ
อ่อนโยนชี้แจงให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจจะ
ท าให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 

๑๐ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๒, ๑๔ 

 
  



๑๗๗ 

ตารางที่ ๔.๙ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการประยุกต์ธรรมะตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ (หลักธรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๓. มโนกรรมอัน (การคิดดีเสียสละ) 
ต้องท าแต่ในสิ่งที่เป็นความดีต่อกัน 
ช่วยเหลือส่งเสริมกันทั้งด้านก าลัง
กายต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียน
รังแกผู้ใต้บังคับบัญชา ท าแต่ในสิ่ง
ที่ถูกต้อง และมีความเสียสละต่อ
ผู้ อ่ืน ต้องเป็นแบบอย่างมีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเรื่อง บริหารงาน
ด้วยความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อุทิศ
ตนเพื่องาน สละประโยชน์ส่วนตน  

๑๐ ๑, ๒, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔ 

๔. ส า ธ า ร ณ โ ภ คี  ( ก า ร จั ด ส ร ร
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ส่ ว น ร ว ม
สนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น) 
ต้องรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กัน
ด้วยความยุติธรรม เอ้ือเฟ้ือซึ่งกัน
และกันอยู่ เ สมอ รู้ จั กแบ่ งปัน 
บ ริ จ า ค ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ย า ก ไ ร้
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม จัดสรรสวัสดิการหรือการ
สนับสนุนการท างานท้องถิ่นตาม
ความเหมาะสม เป็นธรรมแก่ทุก
ค น  ส ร้ า ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ ห้
ประชาชน จัดสรรสวัสดิการและ 
ร่วมตรวจสอบการด าเนินโครงการ
ที่ก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ต่อ
ชุ มชนด้ วยความโปร่ ง ใสและ
ยุติธรรม 

๑๑ ๑, ๒, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔ 



๑๗๘ 

ตารางที่ ๔.๙ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการประยุกต์ธรรมะตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ (หลักธรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๕. สีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืนเป็นแบบอย่างท่ีดี) 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
หรือวินัยต่างๆ อย่างเดียวกันอย่าง
เคร่งครัด ไม่อ้างอ านาจของตนข่ม
เหงรังแกผู้อ่ืน ไม่ถืออภิสิทธิ์ใด ๆ
ทั้งปวงเคารพต่อกฎหมาย ระเบียบ
วินัย มีความเกรงอก เกรงใจและ
ให้เกียรติต่อกัน มีความประพฤติ
สุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบ
วินัย ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มี
แบบแผนการด าเนินงาน เคารพใน
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก
ต่อผู้ร่วมงาน 

๙ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๑๒, ๑๓, ๑๔ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา (รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนน าไปสู่การขจัด
ปัญหา) 
ใช้นโยบาย ข้อกฎหมาย ระเบียบ
เป็นฐานความคิดเห็นเป็นอย่าง
เดียวกัน รู้จักแสวงหาจุดร่วมและ
สงวนจุดต่างเปิดโอกาสยอมรับฟัง
ความคิดของผู้อ่ืนที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น รับฟังข้อมูล
จ ากผู้ เ ห็ น ต่ า งท า งก า ร เ มื อ ง 
ยอมรับโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ 
เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

๑๐ ๑, ๒, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓  

  



๑๗๙ 

๔.๔ รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่น 

 การน าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจากพระ
นักวิชาการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เคยด ารงต าแหน่งส าคัญทางการเมือง
รวมจ านวน ๑๗ รูปหรือคน รูปแบบพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ ๑. การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๒. 
การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล ๓. การเคารพกติกาของการปกครอง
แบบประชาธิปไตย ๔. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ๕. การมีส านึกในหน้าที่
พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ๖. การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ ๗. การ
รู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ๘. การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ เพ่ือให้ได้
ข้อค้นพบที่ชัดเจนสามารถอธิบายสนับสนุนรวมทั้งให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์
เชิงลึก พบว่า 
 ๔.๔.๑ รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการมีความเชื่อม่ันศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้านการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย พบว่า 
 การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย การจะให้ประชาชนมี
ศรัทธาต่อประชาธิปไตย ผู้น าและนักการเมืองท้องถิ่นก็ต้องมีความชอบธรรมในการปกครอง มีความ
แตกต่างกันอยู่ระหว่างความถูกต้องตามกฎหมายกับความชอบธรรมแห่งอ านาจปกครอง ตามหลัก
อ านาจอธิปไตยของปวงชน หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักกฎหมาย และหลักเสียงข้างมาก มี
ใจกว้าง ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อ่ืน อันจะ น าไปสูความคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นประโย
ชนต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงโดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การปกครองของประชาชน ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจและมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง นโยบายการด าเนินงานของรัฐบาลมุ่งประโยชน์แก่คนส่วนมาก ในขณะเดียวกันก็เคารพใน
เสียงของคนส่วนน้อย๑ ๑ ๔  
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ กล้าตัดสินใจเพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน๑ ๑ ๕  
 ๓. ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย การ
วางแผนปฏิบัติงาน และการด าเนินงานจัดท าโครงการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวย
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นบนความถูกต้องและเป็นธรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริม การปกครอง

                                                 
๑ ๑ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๑ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๘๐ 

ระบอบประชาธิปไตย เทศบาลต าบลหัวทะเลจะให้ความส าคัญกับประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชน์สูงสูดกับ
ท้องถิ่น๑ ๑ ๖ 
 ๔. ความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น  เมื่อ
ศรัทธาแล้วจะมีความเชื่อมั่น เมื่อมีความเชื่อมั่นก็ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน๑ ๑ ๗  
 ๕. สิทธิเสรีภาพ เป็นหลักการที่ส าคัญของระบอบประชาธิปไตย หลักสิทธิเสรีภาพเป็น
หลักการที่ส าคัญขั้นพ้ืนฐานของการท างานของนักการเมืองท้องถิ่นที่ต้องตระหนักและเห็น
ความส าคัญไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู่
อาศัย สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร เป็นต้น๑ ๑ ๘ 
 ๖. การเคารพสิทธิของผู้อ่ืนผู้ที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยจะต้องพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือสิทธิ
ของตนเองอันชอบธรรม เช่น ถ้าตนเองถูกกีดกันไม่ให้ลงคะแนนเสียงใช้สิทธิเลือกตั้ง  จะต้องต่อสู้
เพ่ือให้ได้สิทธิของตนเองกลับคืนมาซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ๑ ๑ ๙ 
 ๗. การเมืองท้องถิ่นต้องมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งถือเป็นหลักการของประชาธิปไตย การต่อสู้ 
เพ่ือสิทธิของตนเองต้องเคารพสิทธิของผู้อ่ืนด้วย และต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืน หากเป็นการเอา
แต่ได้เ พ่ือตนเองโดยไม่ค านึงถึงสิทธิของผู้ อ่ืนเป็นการแสดงว่าผู้นั้นขาดจิตส า นึกในระบอบ
ประชาธิปไตยจะกลายเป็นเรื่องการเห็นแก่ตัว๑ ๒ ๐ 
 ๘. หลักการตัดสินข้อขัดแย้งและการคลี่ คลายข้อขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตย คือ การ
ออกเสียงลงคะแนน ก็ใช้เสียงข้างมากและเสียงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ แต่การใช้เสียงส่วน
ใหญ่จะต้องไม่ขัดต่อสิทธิของเสียงส่วนน้อย ต้องเคารพรับฟังเสียงส่วนน้อยในขณะเดียวกันเสียงส่วน
ใหญ่จะมาลงคะแนนเพื่อไปจ ากัดสิทธิของเสียงส่วนน้อยไม่ได้๑ ๒ ๑ 
 ๙. นักการเมืองท้องถิ่นยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยหลักความเสมอกัน
ในทางกฎหมาย ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งใช้บังคับกับทุกคนในชุมชน เมื่อมี
การเลือกตั้งทั่วไปประชาชนผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัวแทนของตนเองเข้าไปท า
หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารประชาชนหนึ่งคนก็มีหนึ่งเสียงเท่ากัน หลักท้ังสองประการต้องมี
อยู่ในระบอบประชาธิปไตย ถ้าหากไม่มีหลักการนี้จะท าให้ประชาชนบางคนกลายเป็นผู้มีอภิสิทธิ์ 
เหนือประชาชนคนอ่ืนทั้งในทางกฎหมายและในทางการเมือง๑ ๒ ๒ 

                                                 
๑ ๑ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๑ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๑ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๑ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๒ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๒ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๒ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๘๑ 

 ๑๐. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่
แตกต่าง แม้เราจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบก็ต้องอดทน อดกลั้นรับฟังในความเห็นต่างนั้น  ตราบใดที่ผู้
นั้นยังใช้สิทธิของตนเองภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมาย๑ ๒ ๓ 
 ๑๑. หลักนิติธรรมในการปกครองท้องถิ่นคือหลักการอันถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่
ยอมรับ มีความชอบธรรมตามกระบวนการกฎหมาย เรียกว่าการปกครองท้องถิ่นต้องเป็นไปตามหลัก
ของกฎหมายเท่านั้นซึ่งตรงกันข้ามกับการปกครองโดยคณะบุคคล๑ ๒ ๔ 
 ๑๒. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ที่ว่าด้วยหลักการว่าการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน เคารพในหลักสิทธิและ
เสรีภาพของตนเองและบุคคลอ่ืนประกอบกับยึดมั่นในศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์รวมทั้งเรื่องการแสดง
ความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนเคารพหลักความเสมอภาค เคารพหลักนิติธรรมมี
จิตใจเป็นประชาธิปไตยจึงท าให้วัฒนธรรมทางการเมืองมีพัฒนาการที่สูงขึ้น๑ ๒ ๕ 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความ
ศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น เมื่อศรัทธาแล้วจะมีความ
เชื่อมั่น เมื่อมีความเชื่อมั่นก็ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย
ค านึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของการท างานของนักการเมืองท้องถิ่นที่ต้องตระหนักถึงหลัก
ความเสมอกันในทางกฎหมาย ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งใช้บังคับกับทุกคน
ในชุมชน สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ สิทธิใน
การได้รับการศึกษา สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร และต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืนนักการเมืองท้องถิ่น
ต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง แม้เราจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบก็
ต้องอดทน อดกลั้นรับฟังในความเห็นต่างนั้น ตราบใดที่ผู้นั้นยังใช้สิทธิของตนเองภายใต้ขอบเขตแห่ง
กฎหมาย ดังแผนภาพที่ ๔.๑๑ 
  

                                                 
๑ ๒ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๒ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๒ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๑ การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 

 ๔.๔.๒ รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการยึดม่ันและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้านการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญ
และศักดิ์ศรีของบุคคล พบว่า 
 การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล นักการเมืองท้องถิ่นจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมธ ารงไว้
ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการท้องถิ่นอันจะท าให้ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจาก
ประชาชน ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ขยันอุทิศตนและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สามัคคีมีน้ าใจเพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยพบได้จากการให้
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองท้องถิ่นจะเชื่อถือในความส าคัญศักดิ์ศรีของตนเอง และศักดิ์ศรีก็ย่อมถูก
คุม้ครองโดยกฎหมาย เพ่ือให้ทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข มีความเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ทุกคนไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่ ประชาชนทุกคนในสังคมย่อมมีสิทธิและความเป็นคนที่เท่าเทียมกันไม่ว่า
รวยหรือจน ผู้หญิงหรือผู้ชาย ปัจจุบันนี้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นมากข้ึน๑ ๒ ๖ 
                                                 

๑ ๒ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 

การมีความ
เชื่อม่ันศรัทธาต่อ
หลักการปกครอง

ระบอบ
ประชาธิปไตย 

เมื่อศรัทธาแล้วจะมีความเชื่อมั่น 

ปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ค านึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในการท างาน 

ตระหนักถึงหลักความเสมอกันในทางกฎหมาย 

ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน 

ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืน 



๑๘๓ 

 ๒. การเมืองท้องถิ่นในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมากเนื่องจากข่าวสารช่องทาง
ต่าง ๆ ท าให้ประชาชนมีความรอบรู้๑ ๒ ๗  
 ๓. นักการเมืองท้องถิ่นและผู้ให้การสนับสนุนทางการเมืองควรยึดมั่นและเชื่อถือเคารพใน
ศักดิ์ศรีความแตกต่างระหว่างบุคคล แสดงสิทธิเสรีภาพควบคู่กับการรู้จักประนีประนอม สร้าง
ความรู้สึกท่ีดีต่อกันให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย๑ ๒ ๘ 
 ๔. การแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตยพัฒนาการใหม่จะไม่ใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหาแต่จะตกลงแก้ปัญหากันอย่างสันติวิธี ถ้าหากมีการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาต่อกัน
ระหว่างประชาชนด้วยกันก็ท าให้ขัดกับหลักเหตุผลของระบอบประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐานซึ่งถือว่ามนุษย์
เป็นผู้ที่มีเหตุผล๑ ๒ ๙ 
 ๕. การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ยึดถือหลักประชาธิปไตยควบคู่กับ
การมีระเบียบและมีวินัย เคารพในกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและใช้ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ซึ่งอาจไม่มีการเขียนไว้ในข้อกฎหมายหรือระเบียบ แต่การปฏิบัติ
ตามประเพณีวัฒนธรรม ความเอ้ืออาทรตามวิถีพุทธก็เปิดโอกาสให้ท ากิจกรรมทางการเมืองด้วยเหตุ
และผล๑ ๓ ๐  
 ๖. การเมืองแบบไทยสอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบและมีวินัย ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ท าให้การบังคับใช้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่
ยอมให้ผู้ใดมาละเมิดหรือกระท าการตามอ าเภอใจได้ ถ้าหากมีกฎหมายที่ละเมิดสิทธิหรือไม่เป็นธรรม
ก็ต้องเสนอข้อเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายนั้นให้เป็นธรรม ไม่ใช่ฝ่าฝืนไม่ยอมรับ เพราะการกระท า
เช่นนั้นจะท าให้ผู้อื่นฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายได้เช่นกันจะท าให้เกิดความสับสนในสังคม๑ ๓ ๑  
 ๗. การแสดงความคิดเห็นของประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตราบเท่าที่ไม่
เกินขอบเขตของกฎหมาย เนื่องจากประชาชนนิยมใช้เหตุผลควบคู่กับการใช้สติมีเมตตาต่อเพ่ือน
สมาชิกในสังคม และถ้าประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองเกินขอบเขต ก็จะไปละเมิดหรือก้าวก่าย
สิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนจะท าให้สังคมประชาธิปไตยขาดความสงบสุขและไร้ระเบียบวินัย จะเป็นการ
เบียดเบียนผู้อ่ืนตามหลักพระพุทธศาสนา๑ ๓ ๒ 
 ๘. นักการเมืองท้องถิ่นและผู้ร่วมด าเนินกิจกรรมทางการเมืองควรมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ความรับผิดชอบและค านึงถึงว่าตนและประชาชนคนอ่ืน ๆ ก็มีส่วนในการจัดการกับ
ทรัพยากรในท้องถิ่นรวมถึงการพัฒนาประเทศ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองระดับท้องถิ่น
จะต้องยอมรับผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ป้องกันความขัดแย้งระหว่างการ
แสดงความคิดเห็นและสร้างกระแสทางการเมือง๑ ๓ ๓ 

                                                 

 ๑ ๒ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑ ๒ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑ ๒ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑ ๓ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑ ๓ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑ ๓ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑ ๓ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  



๑๘๔ 

 ๙. นักการเมืองท้องถิ่นควรประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี เป็นนักการเมืองที่มีคุณธรรมเป็น
แบบอย่างของประชาชนในท้องถิ่นสามารถน ากิจกรรมทางการเมืองมารักษาสมบัติของส่วนรวมหรือ
สมบัติของสาธารณะ รวมทั้งการรักษาผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน 
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคม เช่น ไม่แสวงหาความร่ ารวยด้วยการท าลายทรัพยากรของท้องถิ่น 
หรือผลิตสิ่งเสพติดมอมประชาชน๑ ๓ ๔ 
 ๑๐. ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายของ
รัฐบาล และมีส่วนร่วมในการน าแผนยุทธศาสตร์ชาติมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สนองตอบความ
ต้องการของประชาชน โดยประชาชนและนักการเมืองท้องถิ่นสร้างวัฒนธรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยความร่วมมือแบ่งปันผลประโยชน์ กระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่นให้ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียม๑ ๓ ๕ 
 ๑๑. นักการเมืองท้องถิ่นเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ประชาชนให้การยอมรับการแสดงบทบาท
ในฐานะตัวแทนประชาชนในท้องถิ่นหลังได้รับอ านาจทางการเมืองต้องใช้อ านาจในการพัฒนากิจกรรม
ทางการเมืองสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่น ร่วม
ตรวจสอบการด าเนินโครงการต่าง ๆ และร่วมรับผลประโยชน์๑ ๓ ๖ 
 ๑๒. นักการเมืองท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ดังนั้นเสียงทุกเสียงที่
ลงคะแนนในการเลือกตั้งมีค่าส าหรับนักการเมืองท้องถิ่นควรตระหนักพลังศรัทธาที่ประชาชนมอบให้
และตอบแทนด้วยการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองน าคุณธรรมจริยธรรมมาจัดกิจกรรมทางการเมือง
ของท้องถิ่นแบบสร้างสรรค์ผลงานตอบสนองความต้องการของประชาชนและช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม
ทางการเมืองรูปแบบประชาธิปไตยที่ปราศจากอ านาจการทุจริตเข้ามาครอบง าการท ากิจกรรม
ทางการเมืองในท้องถิ่น๑ ๓ ๗  
 ๑๓. การส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีความเท่าเทียมกันทางการเมืองโดยเปิดโอกาสให้กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้แสดงบทบาทในฐานะนักการเมือง
ท้องถิ่นภาคประชาชนสนับสนุนให้ใช้บทบาททางสังคมควบคู่กับการแสดงบทบาททางการเมืองเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นให้ได้รับความเจริญ๑ ๓ ๘ 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่น ด้านการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคลนักการเมือง
ท้องถิ่นจะเชื่อถือในความส าคัญศักดิ์ศรีของตนเองและศักดิ์ศรีก็ย่อมถูกคุ้มครองโดยกฎหมาย เพ่ือให้
ทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข มีความเท่าเทียมกัน สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันให้เกิดความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและใช้ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ ซึ่งอาจไม่มีการเขียนไว้ในข้อกฎหมายหรือระเบียบ แต่การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม 
ความเอ้ืออาทรตามวิถีพุทธก็เปิดโอกาสให้ท ากิจกรรมทางการเมืองด้วยเหตุและผล ผู้ร่วมด าเนิน

                                                 
๑ ๓ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑ ๓ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑ ๓ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑ ๓ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑ ๓ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓.  



๑๘๕ 

กิจกรรมทางการเมืองควรมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี  เป็น
นักการเมืองที่มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างของประชาชนในท้องถิ่นเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการมีส่วน
ร่วมก าหนดนโยบายของรัฐบาล และมีส่วนร่วมในการน าแผนยุทธศาสตร์ชาติมาจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่สนองตอบความต้องการของประชาชน จัดกิจกรรมทางการเมืองของท้องถิ่นแบบสร้างสรรค์
สร้างผลงานตอบสนองความต้องการของประชาชนและช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองรูปแบบ
ประชาธิปไตยที่ปราศจากอ านาจการทุจริตเข้ามาครอบง าการท ากิจกรรมทางการเมืองในท้องถิ่น ดัง
แผนภาพที่ ๔.๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๒ การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล 

 

 ๔.๔.๓ รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้านการเคารพกติกาของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย พบว่า 
 การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย นักการเมืองท้องถิ่นเมื่อเข้ามาด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองแล้วจะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้จักใช้ปัญญา เหตุผลในการ
แก้ปัญหา รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซึ่งมีเหตุผลและมีการประนีประนอมกันในทางความคิดเคารพ
ในสิทธิและการตัดสินใจของผู้อ่ืน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับของสังคม 
รู้จักแก้ปัญหาโดยสันติวิธี เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดโีดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบไทยเลือกพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งที่มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากระบบบัญชีรายชื่อมากที่สุดสมควรเป็นผู้น า ในการจัดตั้งรัฐบาล 

 

การยึดม่ันและ
เชื่อถือในหลัก

ความส าคัญและ
ศักดิ์ศรีของบุคคล 

ศักดิ์ศรีก็ย่อมถูกคุ้มครองโดยกฎหมาย 

สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน 

เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 

ท ากิจกรรมทางการเมืองด้วยเหตุและผล 

มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี 



๑๘๖ 

สนับสนุนให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัญหาการจัดท าระบบบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้แทนที่มาจากระบบ
บัญชีรายชื่อต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสอดคล้องกับบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ๑ ๓ ๙  
 ๒. สมาชิกผู้แทนราษฎรระบบแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีฐานเสียงที่ส าคัญจากนักการเมือง
ท้องถิ่นที่สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสู่ปัญหาการเมืองระดับชาติ  
นักการเมืองท้องถิ่นสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกเข้าสภาจะท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนมีความชอบธรรมมากกว่าการแสดงพลัง ประชาชนผลักดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา๑ ๔ ๐ 
 ๓. นักการเมืองท้องถิ่นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองระดับประเทศในการ
เขียนกฎ กติกาทางการเมือง โดยตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับให้ทันสมัย และเป็นธรรม 
เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตาม กฎหมาย และข้อบังคับ 
เหล่านั้น๑ ๔ ๑ 
 ๔. การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่น การแสดงพลังสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
ต้องอาศัยการแสดงหรือจัดกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรือ อ านาจของตัว
บุคคล รวมถึงข้อตกลงในการสับเปลี่ยนหน้าที่ภายในองค์กร ไม่ควรใช้อ านาจในการครอบง าสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้ตอบสนองผลประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มทางการเมือง๑ ๔ ๒ 
 ๕. การด าเนินการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวิธีทางการ
ปกครอง ในการด าเนินการบริหารงาน โดยมีกฎหมาย ระเบียบ ถือปฏิบัติในการบริหารงานหรือ
ด าเนินการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารคือ ส่วนกลางได้อ านาจมาปฏิบัติตามกฎหมาย 
การบริหาร จัดการภายใน ได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมทางการเมืองระดับท้องถิ่น๑ ๔ ๓  
 ๖. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันจะมีการการจัดเวทีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ
นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน บางครั้งอาจเกิดข้อ
ขัดแย้งกันบ้าง แต่เมื่อออกจากที่ประชุมแล้วทุกคนก็เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตน๑ ๔ ๔ 
 ๗. นักการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม จัดกิจกรรมทางการเมือง รณรงค์
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเรียนรู้การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มี ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ๑ ๔ ๕ 

                                                 
๑ ๓ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๔ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๔ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๔ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๔ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๔ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๔ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๘๗ 

 ๘. ผู้แทนประชาชน แกนน าส าคัญของนักการเมืองท้องถิ่นเมื่อเข้าไปท าหน้าที่ร่วมด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาต้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจ าและจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างเคร่งครัดในระดับองค์กร เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ให้ความยุติธรรม 
แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา ตนเองโดย
เห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ๑ ๔ ๖  
 ๙. นักการเมืองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอแนะความเห็นใน
การตัดสินใจปัญหาส าคัญของท้องถิ่น ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็นการ ไต่สวนสาธารณะ ประชา
พิจารณ์ การแสดงประชามติ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ในการให้การ
บริการต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่ตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม 
และการบริหารงานของรัฐ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตาม ความเจริญก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยี 
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว๑ ๔ ๗  
 ๑๐. นักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนแกนน าควรเป็นผู้ริเริ่มการปฏิรูปปรับเปลี่ยนทาง
การเมือง เน้นการให้ความส าคัญกับคุณธรรมประยุกต์ใช้กับการบริหารงานภาครัฐ ระบบราชการต้อง
มีความตระหนักในภาระหน้าที่และการให้ประชาชนได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ความสุจริตยุติธรรม๑ ๔ ๘  
 ๑๑. นักการเมืองท้องถิ่นใช้อ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของ
ท้องถิ่นโดยส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและกลุ่มคนต่าง ๆ รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มชุมชน 
ขอรับงบประมาณตามสิทธิและความเสมอภาคกันทุกคน สามารถแสดงความคิดเห็นความต้องการ 
การใช้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เพ่ือมุ่งพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมขจัดปัญหาความยากจน
ยกระดับคุณภาพชีวิตพ่ีน้องประชาชนอย่างท่ัวถึงตามความประสงค์ของประชาชนในท้องถิ่น๑ ๔ ๙  
 ๑๒. นักการเมืองท้องถิ่นสร้างความไว้วางใจซึ่งกันของคนในท้องถิ่นโดยปรับปรุงกลไกการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมา ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนและมีนโยบายที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่ วมการบริหาร เพ่ือความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ สามารถตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก๑ ๕ ๐ 
 ๑๓. นักการเมืองท้องถิ่นสร้างความตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกใน ความ
รับผิดชอบต่อท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นต้องใส่ใจปัญหาสาธารณะของท้องถิ่นและการกระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการ  

                                                 
๑ ๔ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๔ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๔ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๔ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๕ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๘๘ 

กระท าของตนมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นมีความมุ่งหวังและตั้งมั่นยึดถือในนโยบายที่ได้แถลง
ไว้กับประชาชนว่าในการบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุด๑ ๕ ๑  
 ๑๔. นักการเมืองต้นแบบแสดงผลงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งให้การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองและการบริหารงานจัดการและพัฒนา ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนให้มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีอย่างเท่าเทียม ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถคิดริเริ่ม และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด๑ ๕ ๒  
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย การสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองท้องถิ่นการแสดงพลังสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต้องอาศัยการแสดงหรือมิใช่อ าเภอใจ
หรืออ านาจของตัวบุคคล รวมถึงข้อตกลงในการสับเปลี่ยนหน้าที่ภายในองค์กร เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามาส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดมั่นใน
ความถูกต้องดีงาม รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่
สังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ให้ความยุติธรรม แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เน้นการให้ความส าคัญกับคุณธรรมประยุกต์ใช้กับการบริหารงานภาครัฐ 
ระบบราชการต้องมีความตระหนักในภาระหน้าที่และการให้ประชาชนได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบความสุจริตยุติธรรม ดังแผนภาพที่ ๔.๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๓ การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
  

                                                 
๑ ๕ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๕ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  

 

 

การเคารพกติกา
ของการ 

ปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กฎหมาย 

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามาส่วนร่วม 

ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง 

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

ให้ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 



๑๘๙ 

 
 ๔.๔.๔ รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
และการปกครอง พบว่า 
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
สิทธิ การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การ
จัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ 
การติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นของท้องถิ่นโดยพบได้จาก
การให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดกิจกรรมเสวนาทางการเมืองสร้างแกนน าทางการ
เมืองเพ่ือให้เป็นตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่นบรรจุสรรหาความต้องการโครงการที่สนองตอบ
ความต้องการของประชาชน๑ ๕ ๓ 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นสนับสนุนการไปเลือกตั้งถือเป็นวิธีการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบบประชาธิปไตยโดยจัดกิจกรรมเลือกแกนน าหรือผู้แทนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชน ซึ่งผู้แทนอาจเป็นผู้แทนที่มีบทบาทหน้าที่ทางการเมือง ผู้แทนที่มีบทบาทหน้าที่
จิตอาสา ผู้แทนที่เป็นตัวแทนแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่น ได้มาด้วยวิธีการเลือกของประชาชนให้เกิดความ
ตระหนักถึงรูปแบบประชาธิปไตยท่ีได้จากการเลือกตั้ง๑ ๕ ๔ 

๓. การเสวนาทางการเมืองเป็นสิ่งที่ท าได้อย่างสร้างสรรค์ในกรอบของกฎหมาย โดย
นักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนจัดให้มีเวทีเสวนาทางการเมือง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน าไปสู่
การก าหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่นและการจัดกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น การน าเสนอเหตุผลผ่านกิจกรรม
ทางการเมืองภาคประชาชนและกิจกรรมทางการเมืองระดับท้องถิ่นซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย
ก าหนด๑ ๕ ๕ 

๔. ประชาชนและนักการเมืองท้องถิ่นควรเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเชื่อมโยงกับปัญหาความต้องการของท้องถิ่นเข้ามาเป็นตัวกลางทางการเมืองให้
เกิดการประสานความคิดความต้องการลดความขัดแย้งทางการเมือง  และใช้มติที่ประชุมในการ
ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชนทั้งส่วนใหญ่และส่วนน้อย ๑ ๕ ๖ 

                                                 
๑ ๕ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๕ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๕ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๕ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๙๐ 

๕. การมีส่วนร่วมรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้นักการเมืองที่
เป็นตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ นักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งต้องเป็น
ตัวแทนเชื่อมโยงปัญหาความต้องการของประชาชน ผสานการแก้ไขปัญหาให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
การเลือกตั้งเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชน๑ ๕ ๗ 

๖. การร่วมตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ
นักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกด้วยความสุจริตและยุติธรรมเกิดเป็นวัฒนธร รม
ทางการเมือง๑ ๕ ๘ 

๗. นักการเมืองท้องถิ่นใช้กิจกรรมการเลือกตั้งสร้างกลยุทธ์และวิถีทางการเมืองให้
ประชาชนได้สนับสนุนกิจกรรมการใช้สิทธิใช้อ านาจของประชาชนตัดสินใจเลือกผู้น าทางการเมืองละ
เปิดโอกาสให้นักการเมืองได้ด าเนินงานบริหารจัดการท้องถิ่นสนองตอบความต้องการของประชาชน
จนคบวาระ๑ ๕ ๙ 

๘. ประชาชนสนับสนุนให้นักการเมืองท้องถิ่นจัดท านโยบายบริหารงานท้องถิ่นมาเป็น
แนวทางในการหาเสียงกับประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้ตรวจสอบความมีสัจจะของนักการเมืองหลัง
ได้รับโอกาสทางการเมืองเมื่อเข้าสู่ต าแหน่งจนครบวาระ๑ ๖ ๐ 

๙. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองนักการเมืองท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชนทุกช่วงวัยได้แสดงบทบาททางการเมือง การใช้เวทีสาธารณะตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม
นักการเมืองรวมถึงการด าเนินโครงการตามนโยบายที่แถลงไว้กับประชาชน๑ ๖ ๑ 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง นักการเมืองท้องถิ่น
สร้างการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยโดยสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดกิจกรรมเสวนาทางการเมืองสร้างแกนน าทางการเมืองเพ่ือให้เป็นตัวแทน
ของภาคส่วนต่าง ๆ การน าเสนอเหตุผลผ่านกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กรอบกฎหมายก าหนด ร่วม
ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดท านโยบายบริหารงานท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการหาเสียง
กับประชาชนกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้แสดงบทบาททางการเมือง  การใช้เวที
สาธารณะตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรมนักการเมืองรวมถึงการด าเนินโครงการตามนโยบายที่แถลงไว้
กับประชาชน ดังแผนภาพที่ ๔.๑๔ 
  

                                                 
๑ ๕ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๕ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๕ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๖ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๖ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๔ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 
 ๔.๔.๕ รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้านการมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง พบว่า 
 การมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเองยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
ของศาสนา และหลักการของประชาธิปไตยมาใช้ในวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่คนรอบข้าง สนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ชักชวน หรือ
สนับสนุนคนดีมีความสามารถในการมีส่ วนร่ วมกับกิจกรรมทางการเมืองหรือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชนโดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้
ต้องเป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถท าให้สังคมมีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไปได้เพราะนักการเมืองท้องถิ่นถูกคัดเลือกมาจากประชาชน นักการเมืองท้องถิ่น
ย่อมต้องมีศักยภาพความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าได้๑ ๖ ๒  

                                                 
๑ ๖ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  

 

 

การมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมทาง
การเมืองและ 
การปกครอง 

จัดกิจกรรมเสวนาทางการเมือง 

สร้างแกนน าทางการเมือมาเป็นตัวแทน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นน าไปสู่แนวทางพัฒนา 

จัดกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น 

ร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

ใช้เวทีสาธารณะตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม 



๑๙๒ 

 ๒. นักการเมืองท้องถิ่นนอกจากจะมีความรู้ความสามารถแล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มก าลังความสามารถ เสียสละเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของประชาชน เช่น ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพราะระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นผู้ที่มีความส านึกในหน้าที่ของตนเอง๑ ๖ ๓ 
 ๓. นักการเมืองท้องถิ่นเป็นต้นแบบกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ท าหน้าที่และรับผิดชอบใน
ฐานะนักการเมืองไปสู่ท้องถิ่น ใช้ความรู้เพ่ืองานจะได้ส าเร็จลุล่วง เรียบร้อย รวดเร็ว มอบหมายงานที่
มีความส าคัญให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาให้เขารู้จักผิดชอบสูงขึ้น๑ ๖ ๔  
 ๔. นักการเมืองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มการเมืองในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
ฐานะพลเมืองของชุมชนและเป็นเจ้าโครงการร่วมตัดสินใจในงานพัฒนาท้องถิ่นที่ส าคัญ ให้ความรู้สึก
ในด้านจิตวิทยา ให้โอกาสและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความริเริ่มสร้างสร้างในสิ่งใหม่ๆ และ
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น๑ ๖ ๕  
 ๕. นักการเมืองท้องถิ่นจัดท านโยบายพัฒนาการเมืองภาคประชาชน พัฒนาพลเมืองให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม รู้จักท างานในเชิงรุก มุ่งผลงานเป็นหลักมากว่ารูปแบบหรือพิธีการ เป็นฝ่ายเริ่มต้น
กระท าก่อนในสิ่งที่ถูกต้อง และจ าเป็นเพื่อให้งานส าเร็จตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน๑ ๖ ๖  
 ๖. นักการเมืองท้องถิ่นสร้างกระบวนการด าเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นหนึ่ง
ในการบริหารการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงความสุจริตใจในการท างาน ต้องเปิดเผย 
ชัดเจน ตรงไปตรงมา ตอบค าถามของท้องถิ่นได้ สร้างศรัทธาให้เกิดแก่ผู้บริหารในระดับองค์กร๑ ๖ ๗ 

๗. นักการเมืองท้องถิ่นแสดงความสามารถเป็นผู้น าท้องถิ่นที่มีความรู้ในด้านกฎหมาย 
เนื่องจากองค์กรปกครองท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งระบบการปฏิบัติงานยังต้องอยู่ภาย  ใต้
กฎหมาย เช่นเดียวกับหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค กฎหมายหลายฉบับก าหนดให้ผู้น าท้องถิ่นเป็น
เจ้าพนักงาน เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายที่มีลักษณะเป็น กฎหมายปกครอง
ต่างๆ๑ ๖ ๘  

๘. พลเมืองที่มีคุณภาพเกิดจากการมีนักการเมืองที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้อ านาจทาง
ปกครองที่เหมาะสมในฐานะผู้น าท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต ระงับ เปลี่ยนแปลง เพิกถอน อันมี
ลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครองซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับประชาชน๑ ๖ ๙  

๙. ผลกระทบจากนักการเมืองท้องถิ่นที่ขาดความรู้ความสามารถโดยเฉพาะการตกอยู่ใต้
อ านาจข้าราชการทั้งนี้เพราะหากผู้น าท้องถิ่นไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายปกครอง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดน าไปสู่การร้องเรียนหรือฟ้องคดีทางปกครอง เป็นไป
ได้สูงมาก ในที่สุดอาจเกิดผลเสียหายต่อองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตัวผู้บริหารท้องถิ่น๑ ๗ ๐ 

                                                 
๑ ๖ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๖ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๖ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที ่๔ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๖ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๖ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๖ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๖ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๗ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๙๓ 

๑๐. การแสดงบทบาทของนักการเมืองผู้ช านาญการบริการจัดการท้องถิ่น เป็นผู้ก าหนด
นโยบายก าหนดจุดมุ่งหมาย วางแผน และก าหนดเป้าหมายตลอดจนวิธี การด าเนินงาน เปรียบเสมือน
เข็มทิศน าทางเพ่ือให้การบริหารองค์การบรรลุผลสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐ และ
จะต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานกิจการต่างๆ มีส่วนรับผิดชอบ๑ ๗ ๑  

๑๑. การเป็นการนักการเมืองท้องถิ่นต้นแบบในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและน านโยบายไปสู่การปฏิบัติแก้ปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่นรวมถึงการพัฒนาต่อยอดศักยภาพของท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง และติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงคุณภาพ ผู้บริหารมืออาชีพต้องสร้างวัฒนธรรม โดยการให้รางวัลแก่ผู้ที่ท างาน
ประสบผลส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาตนเองคิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนาได้เอง๑ ๗ ๒  

๑๒. พลเมืองที่มีคุณภาพแสดงบทบาทและจัดกิจกรรมทางการเมืองใช้คุณธรรมเข้าร่วม
ด าเนินงานกับนักการเมืองท้องถิ่น และนักการเมืองท้องถิ่นในฐานะผู้บริหารต้องแสดงออกอย่าง
ชัดเจนถึงการสร้างคุณธรรมพัฒนาพลเมือง ท้องถิ่นให้มีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ร่วมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติจนสามารถเลือกการกระท าที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม ผู้บริหารจึงต้องสร้างความรู้สึกประสบความ ส าเร็จให้แก่บุคลากร แต่ละคนและทุกคน จน
เกิดภาพความเป็นผู้น าในทุกระดับและน าไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง แท้จริง๑ ๗ ๓  
 ๑๓. นักการเมืองท้องถิ่นและสมาชิกชุมชนที่มีศักยภาพทางการเมืองรองรับการ
เปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัฒน์ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายประการการก าหนด
เงื่อนไขการปฏิรูประบบราชการอันเป็นกลไกส่วนหนึ่งในการสร้างธรรมาภิบาล โดยมีประเด็นส าคัญ
เกี่ยวกับการจัด บทบาทของภาครัฐให้เหมาะสมในสังคม ซึ่งรวมถึงการกระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างระบบการตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของ 
สาธารณะชนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต๑ ๗ ๔ 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง นักการเมือง
ท้องถิ่นต้องมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถท าให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มก าลังความสามารถ เสียสละเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของประชาชน เป็นต้นแบบกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น ท าหน้าที่และรับผิดชอบในฐานะนักการเมืองไปสู่ท้องถิ่น ใช้ความรู้เพ่ืองานจะได้
ส าเร็จลุล่วง เรียบร้อย รวดเร็ว เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มการเมืองในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ
พลเมืองของชุมชนและเป็นเจ้าโครงการร่วมตัดสินใจในงานพัฒนาท้องถิ่นที่ส าคัญ รู้จักท างานในเชิง
รุก มุ่งผลงานเป็นหลัก ด าเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ใช้อ านาจทางปกครองที่เหมาะสมใน
ฐานะผู้น าท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต ระงับ เปลี่ยนแปลง ก าหนดนโยบาย ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
วางแผน และก าหนดเป้าหมายตลอดจนวิธีการด าเนินงาน เปรียบเสมือนเข็มทิศน าทางเพ่ือให้การ
                                                 

๑ ๗ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๗ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๗ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๗ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๙๔ 

บริหารองค์การบรรลุผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐ ติดตามผลการปฏิบัติงาน การ
ปรับปรุงคุณภาพ ผู้บริหารมืออาชีพต้องสร้างวัฒนธรรม โดยการให้รางวัลแก่ผู้ที่ท างานประสบ
ผลส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาตนเองคิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนาได้เอง ดังแผนภาพที่ ๔.๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๕ การมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 ๔.๔.๖ รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือน
มนุษย์ พบว่า 
 การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ การที่นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องเข้ามา
ท างานการเมืองความส าเร็จของการด าเนินงานทางการเมืองต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการมีความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกันอันเกิดจากการมองโลกในแง่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรและในชุมชนจะต้องมีความ
เชื่อมั่นว่า ในท้องถิ่นต้องมีความสมัครสมานสามัคคี ปกครองกันเองได้ การมองโลกในแง่ดียังช่วยให้
ท้องถิ่นมีความหวังร่วมกันว่า เราสามารถที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาท้องถิ่น และมีความมั่นใจได้ว่า
จะก่อให้เกิดประโยชน์และน าความผาสุกมาสู่ชุมชนได้โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองท้องถิ่นกับฐานเสียงทางการเมืองควรสร้างความไว้วางใจให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือให้ได้ร่วมค้นหาปัญหาใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา

 

การมีส านึกใน
หน้าที่พลเมือง
ของตนและมี

ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 

เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

มีความสามารถท าให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

ใช้ความรู้เพื่อความส าเร็จลุล่วง เรียบร้อย รวดเร็ว 

ท างานในเชิงรุก มุ่งผลงานเป็นหลัก 

คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนาได้เอง 



๑๙๕ 

ท้องถิ่นทั้งนี้เพราะธรรมชาติของประชาชนมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันน าไปประยุกต์ใช้กับ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิน่ได้๑ ๗ ๕  
 ๒. นักการเมืองท้องถิ่นใช้ประสบการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นจัดการสร้างความ
ร่วมมือทางการเมืองด้วยกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้นั้นย่อมเกิดขึ้นกับบุคคล และ
สามารถพัฒนาเรียนรู้สังคมสร้างสรรค์ความรู้ให้กับตนเอง และชุมชนเกิดเป็นนวัตกรรมทางการเมือง
เพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น๑ ๗ ๖ 
 ๓. ประสบการณ์ตรงจากปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นน ามาใช้เป็นฐานเรียนรู้และเปิดโอกาส
ให้สมาชิกในชุมชนได้เลือกแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเองสร้างความพึงพอใจในระดับท้องถิ่น
ให้ชุมชนด ารงอยู่ได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น๑ ๗ ๗ 
 ๔. การพัฒนาตนเองของกิจกรรมทางการเมืองในท้องถิ่นอ่ืนอาจไม่เหมาะสมและสร้าง
ความส าเร็จให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นบางท้องถิ่นการสร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาและได้รับโอกาส
จากนักการเมืองท้องถิ่นจะประสบความส าเร็จที่เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิกในท้องถิ่น
นั้น๑ ๗ ๘ 
 ๕. ความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน นับเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาของ
นักการเมืองท้องถิ่นทั้งนี้เพราะนักการเมืองได้รับโอกาสจากประชาชนในท้องถิ่นผลจากการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักการเมืองสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ผาสุกให้แก่สมาชิกในท้องถิ่นเป็นผลงาน
เชิงประจักษ์ท่ีส่งผลต่อฐานเสียงของนักการเมืองท้องถิ่น๑ ๗ ๙ 
 ๖. ความจริง ความดี ความงาม เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นในการปกครองท้องถิ่นที่ใช้พัฒนา
กิจกรรมทางการเมืองและลดความขัดแย้งทางการเมืองเนื่องจากคุณธรรมที่เกิดจากความจริง ความดี 
ความงาม อันเป็นคุณลักษณะของผู้น าทางการเมืองช่วยให้การปกครองท้องถิ่นมีรูปแบบการปกครอง
แบบธรรมาธิปไตยในระดับท้องถิ่น๑ ๘ ๐ 
 ๗. การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท าให้คนไทยทั้งหลายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความสุข
มากขึ้นในอนาคตนักการเมืองท้องถิ่นได้รับโอกาสเข้าไปใช้งบประมาณจากรัฐบาลกลางและดึง
ศักยภาพทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างโอกาสสร้างอนาคตท่ีดีให้ประชาชนในท้องถิ่น๑ ๘ ๑ 
 ๘. การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นปัจจัยเอ้ือต่อการความเหลื่อมล้ าและความเสียเปรียบ
ของคนในชุมชนนักการเมืองท้องถิ่นควรใช้ลักษณะของการกระจายอ านาจให้ประชาชนได้ใช้อ านาจ
จัดการตนเอง แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นยอมรับและด ารงอยู่บนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ท้องถิ่นให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข๑ ๘ ๒ 

                                                 
๑ ๗ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๗ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๗ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๗ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๗ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๘ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๘ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๘ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๙๖ 

 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ นักการเมืองท้องถิ่นกับฐาน
เสียงทางการเมืองควรสร้างความไว้วางใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการเมือง  เปิด
โอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เลือกแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ความจริง ความดี ความงาม เป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นในการปกครองท้องถิ่นที่ใช้พัฒนากิจกรรมทางการเมืองและลดความขัดแย้งทางการเมือง การ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท าให้คนไทยทั้งหลายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นในอนาคต
นักการเมืองท้องถิ่นได้รับโอกาสเข้าไปใช้งบประมาณจากรัฐ สร้างโอกาสสร้างอนาคตที่ดีให้ประชาชน
ในท้องถิ่น กระจายอ านาจให้ประชาชนได้ใช้อ านาจจัดการตนเอง แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นยอมรับและ
ด ารงอยู่บนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลในท้องถิ่นให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่าง  สันติสุข ดัง
แผนภาพที่ ๔.๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๖ การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ 

 
 ๔.๔.๗ รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล
และเป็นไปในทางสร้างสรรค ์พบว่า 
 การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ต้องมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้คนสนใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในดับต่างๆ ให้มากขึ้น เนื่องจากการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างมีจิตส านึกถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญของประชาธิปไตย ดังนั้น ในเบื้องต้นจ าเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ให้ชาวบ้านและประชาชนโดยทั่วไป ได้เข้าใจถึงการมีส่วนร่วม

 
 

การมองโลกในแง่
ดีมีความไว้วางใจ

เพื่อนมนุษย์ 

เปิดโอกาสให้ชุมชนเลือกแนวทางการพัฒนา 

พัฒนากิจกรรมทางการเมือง 

ลดความขัดแย้งทางการเมือง 

การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

สร้างโอกาสสร้างอนาคตท่ีดีให้ท้องถิ่น 

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 



๑๙๗ 

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และในแนวทางสร้างสรรค์ว่าควรจะต้องเข้าไปมีส่วน
รว่มอย่างจริงจัง นอกจากการไปเลือกตั้งแล้ว ประชาชนยังมีหน้าที่ในการช่วยกันตรวจสอบถ่วงดุลการ
ท าของนักการเมืองท้องถิ่น และบรรดาข้าราชการทั้งในการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับช่วยกัน
เสนอทางออกในเชิงนโยบายอีกด้วย โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองท้องถิ่นแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในท้องถิ่นตามข้อกฎหมายและคุณธรรม แม้ว่าพนักงานส่วนต าบลจะอยู่ในกรอบระเบียบวินัย
ของข้าราชการ แต่ก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได ้วินัยข้าราชการ
บังคบัให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองอาจกลายเป็นการกระท า
ผิดวินัยข้าราชการได้๑ ๘ ๓ 
 ๒. การรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว เครือญาติ  
หมู่บ้านส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่นจัดเวทีให้ประชาชนได้เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นพร้อมกับน าเสนอแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับความต้องการและการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน๑ ๘ ๔ 

๓. การเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนถือเป็นสิ่งส าคัญในการท างานท้องถิ่น 
นักการเมืองท้องถิ่นแสดงบทบาทผู้น าที่ใช้กิจกรรมทางการเมืองการแสดงสิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดสะท้อนปัญหาความต้องการของตนเองควบคู่
กับการใช้คุณธรรมเพื่อให้ผลกระทบที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็นลดความขัดแย้งในชุมชน๑ ๘ ๕ 

๔. การเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนากิจกรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
นักการเมืองท้องถิ่นควรจัดท าแผนงานโครงการสนับสนุนการสร้างความรู้ทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยและการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ให้ความส าคัญกับคนดี มีคุณธรรมมาเป็น
ตัวแทนหรือร่วมท ากิจกรรมทางการเมืองให้เกิดการพัฒนาความรู้ธรรมาธิปไตยสู่การจัดกิจกรรม
ทางการเมืองท้องถิ่น๑ ๘ ๖  

๕. การใช้วิจารณญาณท าให้สังคมการเมืองท้องถิ่นเป็นสังคมที่ใช้ความรู้และใช้สติปัญญา
ในการแก้ปัญหานักการเมืองท้องถิ่นทั้งนี้เพราะนักการเมืองเมื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองจะหลงอยู่
ในอ านาจที่ได้รับ การแก้ไขปัญหาทางการเมืองต้องใช้คุณธรรม คือ ความรู้และสติปัญญาก าจัดความ
ลุ่มหลงในอ านาจให้หมดไปจะเกิดการใช้อ านาจเพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น๑ ๘ ๗ 

๖. การรับฟังเสียงชี้แนะจากผู้รู้ช่วยให้นักการเมืองท้องถิ่นมีการพัฒนาวิธีการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองเชิงสร้างสรรค์ขึ้นรวมถึงการพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ๑ ๘ ๘ 

                                                 
๑ ๘ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๘ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๘ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๘ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๘ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๘ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๙๘ 

๗. นักการเมืองท้องถิ่นสามารถขจัดความขัดแย้งจากการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนโดยการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องมือที่
หลากหลายได้แก่เสียงตามสาย เว็บไซด์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
น ามาใช้ในการตัดสินใจและแสดงเสรีภาพทางความคิดต่อสาธารณชน๑ ๘ ๙ 

๘. การสร้างเครือข่ายทางการเมืองช่วยสนับสนุนส่งเสริมการแสดงออกทางการเมืองอย่าง
สร้างสรรค์ลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในระดับชุมชนทั้งนี้เพราะชุมชนจะอ่อนไหวต่อการ
แสดงความคิดเห็นการมีตัวแทนมีผู้รู้อยู่ในเครือข่ายช่วยให้เกิดการประสานสร้างความรู้ความเข้าใจ ใน
การอยู่ร่วมกันในชุมชนจากกิจกรรมสร้างสรรค์ทางการเมือง๑ ๙ ๐ 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ นักการเมือง
ท้องถิ่นแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในท้องถิ่นตามข้อ
กฎหมายและคุณธรรม รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนทุกระดับ เปิดโอกาสในการรับฟังความ
คิดเห็นผู้ อ่ืนแสดงบทบาทผู้น าที่ ใช้กิจกรรมทางการเมืองการแสดงสิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดสะท้อนปัญหาความต้องการของตนเองควบคู่
กับการใช้คุณธรรม เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนากิจกรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ใช้ความรู้และใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความสุขให้แก่ประชาชน พัฒนาท้องถิ่นที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขจัดความ
ขัดแย้งจากการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน การสร้างเครือข่ายทางการเมืองช่วย
สนับสนุนส่งเสริมการแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองใน
ระดับชุมชน ดังแผนภาพที่ ๔.๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๗ การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ 
  

                                                 
๑ ๘ ๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๙ ๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 

การรู้จัก
วิพากษ์วิจารณ์
อย่างมีเหตุผล

และเป็นไปในทาง
สร้างสรรค์ 

รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนทุกระดับ 

ใช้ความรู้และใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา 

สร้างความสุขให้แก่ประชาชน 

ขจัดความขัดแย้งโดยใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน 

การสร้างเครือข่ายทางการเมือง 

ปฏิบัติงานตามข้อกฎหมายและคุณธรรม 



๑๙๙ 

 ๔.๔.๘ รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ พบว่า 
 การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ นักการเมืองท้องถิ่นต้องไม่มีจิตใจเป็นเผด็จต้องเป็นผู้น า
ท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยจะต้องเริ่มต้นให้ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักส าคัญของระบอบประชาธิปไตย การให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอสร้างความเข้มแข็ง 
ทางวัฒนธรรมที่จะท าให้เกิดจิตส านึกทางการเมืองซึ่งจะพัฒนาไปสู่ความรู้สึกศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย และประเมินค่าด้วยการตัดสินใจยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็น
อุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งความรู้และสิ่งศรัทธาเหล่านี้จะน าไปสู่การเผยแพร่ และถ่ายทอดให้นิยม
ยึดถือปฏิบัติร่วมกันจนเป็นแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองในที่สุดโดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองท้องถิ่นใช้ความรู้ความสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการเมือง
ท้องถิ่นกับสถานการณ์ของประเทศอยู่ในภาวะคับขันหรือเกิดวิกฤติทางการเมืองขึ้น ในบางโอกาส
สถานการณ์อาจต้องใช้ทหารเข้ามาเป็นผู้ระงับเหตุแห่งความวุ่นวายนั้น แต่ต้องค านึงถึงต้นเหตุของ
ปัญหาที่เกิดจากการแสดงสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เกิดขอบเขตเพ่ือไม่ให้หลงใหลกับการใช้อ านาจ
ทางทหารหรืออ านาจเด็จขาดแก้ไขปัญหา หากแต่ให้เห็นทั้งคุณและโทษของการใช้อ านาจแบบเผด็จ
การและแบบประชาธิปไตยท่ีเกินขอบเขต๑ ๙ ๑  
 ๒. นักการเมืองท้องถิ่นควรแนะน าทหารไม่ให้เข้ามาเป็นผู้ระงับเหตุแห่งความวุ่นวายใน
ท้องถิ่นเช่นการจัดงานในท้องถิ่นเมื่อเกิดความขัดแย้งความวุ่นวานนิยมเลือกใช้ทหารมาจัดการ
ควบคุมดูแลแต่ให้ความส าคัญกับต ารวจซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพราะความคุ้นเคยและชื่นชม
ความเด็จขาดของทหารน าไปสู่ความพอใจกับอ านาจเผด็จการเป็นต้น๑ ๙ ๒  
 ๓. นักการเมืองท้องถิ่นควรงดเว้นการใช้อ านาจเด็จขาดมาจัดการแก้ปัญหาควรใช้เวที
แสดงความคิดเห็นแบบประชาธิปไตยมาแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่น๑ ๙ ๓ 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตสาธารณะรักความเป็นธรรมส านึกในพันธะหน้าที่ต่อสังคม
แสดงตนมีอิสระทางความคิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการใช้อ านาจที่เป็นธรรมต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น๑ ๙ ๔  

๕. นักการเมืองท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่มน าปัญหาความต้องการ
มาเชื่อมโยงให้เกิดการจัดการที่เหมาะสมจะช่วยลดความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง๑ ๙ ๕  

๖. นักการเมืองท้องถิ่นใช้ระบอบประชาธิปไตย อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารอ านาจ
ตุลาการสนับสนุนการท ากิจกรรมทางการเมืองท้องถิ่นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้

                                                 
๑ ๙ ๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๙ ๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๙ ๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๙ ๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๙ ๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๒๐๐ 

อ านาจต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจที่มีอยู่ในประเทศ
สามารถน ามาใช้กับกิจกรรมทางการเมืองในท้องถิ่น๑ ๙ ๖  

๗. นักการเมืองท้องถิ่นใช้อ านาจให้พลเมืองมีสิทธิหรือมีอ านาจอย่างเสมอภาค เป็นธรรม
ในการมีส่วนร่วมน าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบการด าเนินโครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้เข้ามาศึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือน าไปจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการแสดงความคิดทางการเมืองของท้องถิ่น๑ ๙ ๗ 

๘. นักการเมืองท้องถิ่นและการรวมกลุ่มจัดตั้งพรรคการเมืองท้องถิ่นจะช่วยสร้างอ านาจ
การต่อรองทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะยาว๑ ๙ ๘ 

 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตสาธารณะรักความ
เป็นธรรมส านึกในพันธะหน้าที่ต่อสังคมแสดงตนมีอิสระทางความคิด รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย
เพ่ือให้เกิดการใช้อ านาจที่เป็นธรรม น าปัญหาความต้องการมาเชื่อมโยงให้เกิดการจัดการที่เหมาะสม
จะช่วยลดความขัดแย้ง ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อ านาจต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุน
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจที่มีอยู่ ให้พลเมืองมีสิทธิหรือมีอ านาจอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมน าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบการด าเนินโครงการของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้เข้ามาศึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
น าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงความคิดทางการเมือง ดังแผนภาพที่ ๔.๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๘ การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ 
  

                                                 
๑ ๙ ๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑ ๙ ๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑ ๙ ๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 

 
การไม่มีจิตใจ
แบบเผด็จการ 

ส านึกในพันธะหน้าที่ต่อสังคม 

รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 

ใช้อ านาจที่เป็นธรรม 

น าปัญหามาเชื่อมโยงให้เกิดการจัดการ 

ส่งเสริมการแสดงความคิดทางการเมือง 

มีจิตสาธารณะรักความเป็นธรรม 



๒๐๑ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น  
ประเด็น 

ที ่
ประเด็น ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. ด้านการมีความเชื่อม่ันศรัทธาต่อ

ห ลั ก ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 
มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อมี
ความเชื่อมั่นก็ย่อมส่งผลต่อการ
ปฏิบัติ งานในหน้าที่ เ พ่ือให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด ตระหนักถึงหลัก
ความเสมอกันในทางกฎหมาย ต้อง
มีความอดทนอดกลั้ นต่อความ
คิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง 
แม้เราจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบก็
ต้ อ ง อ ด ท น  อ ด ก ลั้ น รั บ ฟั ง ใ น
ความเห็นต่างนั้น ตราบใดที่ผู้นั้น ยัง
ใช้สิทธิของตนเองภายใต้ขอบเขต
แห่งกฎหมาย  

๑๒ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔ 

๒. ด้านการยึดม่ันและเชื่อถือในหลัก
ความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล 
การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม 
ความเอ้ืออาทรตามวิถีพุทธก็เปิด
โอกาสให้ท ากิจกรรมทางการเมือง
ด้ วย เหตุ และผล  ผู้ ร่ ว มด า เนิน
กิจกรรมทางการเมืองควรมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม ประพฤติตน
ให้เป็นพลเมืองดี เป็นนักการเมืองที่
มี คุณธรรม เป็ นแบบอย่ า งของ
ประชาชน เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ในการมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย
ของรัฐบาล และมีส่วนร่วมในการ
น าแผนยุทธศาสตร์ชาติมาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

๑๓ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๗ 



๒๐๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๓. 
 

ด้านการเคารพกติกาของการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย 
การสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ท้องถิ่นการแสดงพลังสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมืองต้องอาศัย
การแสดงหรือมิใช่อ าเภอใจหรือ
อ านาจของตัวบุคคล เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามาส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดมั่น
ในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริม
สนับสนุน ให้ ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เจ้าหน้าที่  
จ ะ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ ให้ความยุติธรรม แก่
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 

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

๔. 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองและการปกครอง 
สร้างการมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยสนับสนุนให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่ นจัด
กิจกรรมเสวนาทางการเมืองสร้าง
แกนน าทางการเมืองเพ่ือให้เป็น
ตัวแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ร่วม
ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ
ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  จั ด ท า น โ ย บ า ย
บริหารงานท้องถิ่นมาเป็นแนวทาง
ในการหาเสียงกับประชาชนใช้เวที
สาธารณะตรวจสอบคุณธรรม 
จริยธรรม 

๙ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๒, ๑๔ 



๒๐๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๕. 
 

ด้านการมีส านึกในหน้าที่พลเมือง
ของตนและมีความเชื่ อ ม่ันใน
ตนเอง 
นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความรู้
ความสามารถที่จะพัฒนาสังคมให้
เจริญก้าวหน้าได้ต้องเป็นผู้เลื่อมใส
ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย มีความสามารถท า
ให้สั งคมมีความเจริญก้าวหน้า 
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง เ ต็ ม ก า ลั ง
ค ว ามส ามา รถ  เ สี ย ส ล ะ เ พ่ื อ
ตอบสนองตามความต้องการของ
ประชาชน เป็นต้นแบบกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น ท าหน้าที่และ
รับผิดชอบในฐานะนักการเมือง
ไปสู่ท้องถิ่น ใช้ความรู้เพ่ืองานจะ
ได้ส าเร็จลุล่วง เรียบร้อย รวดเร็ว 
เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มการเมือง
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ
พลเมืองของชุมชน 

๑๓ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๓, ๑๔, ๑๕ 

๖. ด้านการมองโลกในแง่ดีมีความ
ไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ 
ควรสร้างความไว้วางใจให้เข้ามามี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ทางการเมืองเปิดโอกาสให้สมาชิก
ในชุมชนได้ เลือกแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น ความจริง ความดี 
ความงาม เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นใน
การปกครอง สร้างโอกาสสร้าง
อนาคตที่ดีให้ประชาชนในท้องถิ่น 
กระจายอ านาจให้ประชาชนได้ใช้
อ านาจจัดการตนเอง แก้ไขปัญหา  

๘ ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 



๒๐๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ในท้องถิ่นยอมรับและด ารงอยู่บน
พ้ืนฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในท้องถิ่นให้ เกิดการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

  

๗. ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
มี เหตุ ผลและ เป็ น ไป ใ น ทา ง
สร้างสรรค์ 
เปิดโอกาสในการรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืนแสดงบทบาทผู้น าที่ใช้
กิจกรรมทางการเมืองการแสดง
สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ ต า ม ร ะ บ อ บ
ประชาธิ ป ไตย เปิ ด โ อก าส ให้
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ แ สด ง คว ามคิ ด 
สะท้อนปัญหาความต้องการของ
ตนเองควบคู่กับการใช้คุณธรรม 
เสริมสร้างความรู้ ในการพัฒนา
กิจกรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ใช้ความรู้และ
ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเพ่ือ
สร้างความสุขให้แก่ประชาชน 

๘ ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๗ 

๘. ด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ 
มีจิตสาธารณะรักความเป็นธรรม
ส านึกในพันธะหน้าที่ต่อสั งคม
แสดงตนมีอิสระทางความคิด รับ
ฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพ่ือให้
เกิดการใช้อ านาจที่เป็นธรรม น า
ปัญหาความต้องการมาเชื่อมโยง
ให้เกิดการจัดการที่เหมาะสม ลด
ความขัดแย้งให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการใช้อ านาจ รวมถึง
สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจที่มีอยู่ 

๘ ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๒, ๑๓, ๑๔ 



๒๐๕ 

ให้พลเมืองมีสิทธิหรือมีอ านาจ
อย่างเสมอภาค 

 ๔.๔.๔ ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองกับการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้น าไปสู่การสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพ่ือประมวลผลทางสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากความคิดเห็นของรูปแบบพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นจากประเด็น พลวัตทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ได้แก ่๑. การมีความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน ๒. การเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม ๓. การรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต ๔. การมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม หลักสาราณียธรรม ๖ (หลักธรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี) ได้แก่ 
๑. กายกรรม (การท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน) ๒. วจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้เกิดความสามัคคี) ๓. 
มโนกรรมอัน (การคิดดีเสียสละ) ๔. สาธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสนับสนุน
พัฒนาท้องถิ่น) ๕. สีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นแบบอย่างที่ดี) ๖. ทิฏฐิสามัญญตา (รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนน าไปสู่การขจัดปัญหา) และ ๓. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ใน
ระบอบประชาธิปไตย ได้แก ่๑. การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
๒. การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล ๓. การเคารพกติกาของการปกครอง
แบบประชาธิปไตย ๔. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ๕. การมีส านึกในหน้าที่
พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ๖. การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ ๗. การ
รู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ๘. การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ รวมถึงผล
วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกค้นพบรูปแบบจ าลองการพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดการยืนยันรูป
แบบจ าลองที่ได้จากการศึกษาวิจัย ยืนยันรูปแบบจ าลองโดยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๓ รูปหรือคน ส าหรับรายนามผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วม
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือเสนอแนะข้อคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ด้านการมีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน ด้านการเคารพกฎหมายและ
กติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้านการรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต ด้านการ
มีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  
 การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑) หลักการปกครองนอกจากการมีความรู้ ความรับผิดชอบ การยอมรับและการมีจิต
สาธารณะแล้วยังต้องให้ความส าคัญกับภาคสังคมอีกด้วย พลวัต คือการเปลี่ยนแปลงต้องท ามีแผน



๒๐๖ 

แม่บท ลดความขัดแย้ง แบ่งหน้าที่กันท า น าไปสู่ทางดี หลักในการปฏิบัติที่ง่ายส าหรับการเมือง
ท้องถิ่นในปัจจุบัน๑ ๙ ๙  
 ๒) เสรีภาพในการมีความคิดเห็นที่แตกต่างถือเป็นหลักส าคัญในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย นับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับคนไทยซึ่งสามารถน าหลักศาสนาไปปรับใช้กับชีวิตในทาง
การเมือง ยอมรับความแตกต่างทางความคิดเคารพต่อผู้อ่ืนมองโลกแบบผู้รักสันติมีเหตุผลก็จะท าให้
ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข๒ ๐ ๐ 
 ๓) เมื่อนักการเมืองท้องถิ่นมีการแสวงหาแนวคิดใหม่ ๆ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนา
ท้องถิ่นของตนให้ทัดเทียมกับท้องถิ่นอ่ืนตามล าดับ การร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการพัฒนาท้องถิ่น ก็ย่อมส่งผลให้ท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน๒ ๐ ๑  
 ๔) นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องผู้น าที่ต้องกล้าคิดกล้าพูดและกล้าท าด้วยตัวเอง ท้องถิ่นจะ
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นของตนเองให้เกิดการยอมรับ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น๒ ๐ ๒ 
 ๕) การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่นต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคน พัฒนางาน  เรียนรู้เรื่องการ
ประนีประนอม การท างานร่วมกัน ตระหนักในการแก้ไขความขัดแย้ง เรียนรู้ที่จะตกลงกันและเรียนรู้
ที่จะท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเพื่อให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา๒ ๐ ๓ 

๖) นักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ
ข้อบังคับ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยให้ยึดหลักท่ีว่าการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรือ
อ านาจของตัวนักการเมืองท้องถิ่น๒ ๐ ๔ 
 ๗) การเข้ามารับต าแหน่งทางการเมือง เริ่มต้นจากการต้องท าความเข้าใจกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งมีมากมายส าหรับนักการเมืองท้องถิ่น เมื่อท าความเข้าใจแล้วก็ต้องน าประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมาศึกษา และปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการยอมรับทั้งในส่วนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและประชาชน๒ ๐ ๕ 

๘) การหาเสียงเลือกตั้งของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาใช้หลักการมีส่วน
ร่วมโดยเริ่มตั้งแต่เพ่ือเข้ามาเป็นตัวแทนภาคประชาชน ฝึกฝนการท างาน มีการระดมความคิดเพ่ือ
ก าหนดนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น๒ ๐ ๖  

                                                 

 ๑ ๙ ๙สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ ๐ ๐สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ ๐ ๑สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.  
๒ ๐ ๒สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ ๐ ๓สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.  
๒ ๐ ๔สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ ๐ ๕สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ ๐ ๖สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.  



๒๐๗ 

๙) การท างานต้องท างานเพ่ือประชาชนย่อมมุ่งหวังในการท างานเพ่ือให้ท้องถิ่นของตน
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของประชาชนและเลือกทีมที่มีนโยบายชัดเจนเป็นองค์กระ
กอบที่ส าคัญ มีการจัดท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน๒ ๐ ๗ 
 ๑๐) การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารงานท้องถิ่นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผล
และความถูกต้องในการท างาน มีหลักการท างานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม ก็ย่อมส่งผลให้ท้องถิ่นเกิด
การพัฒนา๒ ๐ ๘   
 ๒. หลักสาราณียธรรม ๖ (หลักธรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี) ด้านกายกรรม (การ
ท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน) ด้านวจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้เกิดความสามัคคี) ด้านมโนกรรมอัน 
(การคิดดีเสียสละ) ด้านสาธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสนับสนุนพัฒนา
ท้องถิ่น) ด้านสีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นแบบอย่างที่ดี) ด้านทิฏฐิสามัญญตา (รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนน าไปสู่การขจัดปัญหา) 
 หลักสาราณียธรรม ๖ (หลักธรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี) จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑) การปกครอง แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มนักการเมือง กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มนักธุรกิจ 
และประชาชนทั่วไป การเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความหวังดีและปรารถนา
ดีที่จะเข้ามาท างานรับใช้ประชาชน๒ ๐ ๙ 
 ๒) นักการเมืองท้องถิ่นจะเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ได้ดีที่สุด แม้จะเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานก็ต้องมีความอดทนอดกลั่น และแสดงความมี
น้ าใจต่ออ่ืน ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนา๒ ๑ ๐ 
 ๓) นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละและด ารงตนอยู่ในศีลธรรม มุ่งเน้น
ประโยชน์สูงสุดที่จะท าให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าตามหลักธรรม และไม่ใช้ก าลังเบียดเบียนผู้อ่ืน
ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ แสดงจนเป็นแบบอย่างของนักการเมืองผู้ยึด
หลักธรรมในการปฏิบัติงาน๒ ๑ ๑ 
 ๔) สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในการ
บริหารงานท้องถิ่นจัดสรรสวัสดิการและร่วมตรวจสอบการด าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดการสร้าง
ประโยชน์ต่อชุมชนด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม๒ ๑ ๒ 
 ๕) นักการเมืองท้องถิ่นย่อมมีฐานเสียงเป็นของตนเอง ซึ่งฐานเสียงเหล่านั้นก็ไม่ควรอ้าง
อ านาจของตนข่มเหงรังแกผู้อ่ืน ไม่ถืออภิสิทธิ์ใด ๆ ทั้งปวง มีความเคารพต่อกฎหมาย และมีระเบียบ
วินัยคิดถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก๒ ๑ ๓  

                                                 
๒ ๐ ๗สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.  
๒ ๐ ๘สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ ๐ ๙สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ ๑ ๐สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.  
๒ ๑ ๑สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ ๑ ๒สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ ๑ ๓สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๒๐๘ 

 ๖) นักการเมืองท้องถิ่นและผู้มีอ านาจทางการเมืองต้องไม่ท ากระท าการล่วงละเมิดสิทธิ
อันเป็นของผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ให้เกิดการได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ท้องถิ่นบางพ้ืนที่อาจจะมี
ปัญหาบ้าง แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือได้รับเลือกเข้ามาแล้วก็ต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน๒ ๑ ๔ 
 ๗) นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่
จะน าไปสู่การขจัดซึ่งปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อตัวนักการเมืองหรือจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
การเมืองภายหลังการด าเนินโครงการด้วยการใช้อ านาจและอิทธิพลทางการเมือง ต้องรับฟังข้อมูลจาก
ผู้เห็นต่างทางการเมืองด้วย๒ ๑ ๕ 
 ๓. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ด้านการมีความ
เชื่อม่ันศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้านการยึดม่ันและเชื่อถือในหลัก
ความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล ด้านการเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย ด้านการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ด้านการมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมี
ความเชื่อม่ันในตนเอง ด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ ด้านการรู้จัก
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ  
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑) หลักการที่ส าคัญของระบอบประชาธิปไตยคือหลักสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการที่ส าคัญ
ขั้นพ้ืนฐานของการท างานของนักการเมืองท้องถิ่นที่ต้องตระหนักและเห็นความส าคัญไม่ว่าจะเป็นสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย สิทธิในการเลือกประกอบ
อาชีพ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร ต้องค านึงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรท้องถิ่น
และข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน๒ ๑ ๖ 
 ๒) การเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนของนักการเมืองท้องถิ่นก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ ผู้ที่มีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตยจะต้องพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองอันชอบธรรม๒ ๑ ๗ 
 ๓) การเมืองท้องถิ่นในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมากเนื่องจากข่าวสารช่องทาง
ต่าง ๆ ท าให้ประชาชนมีความรอบรู้มากขึ้น การท างานท้องถิ่นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ มีปัญหาและ
อุปสรรคมากมายทั้งจากนักการเมืองท้องถิ่นเอง ผู้ใกล้ชิดนักการเมืองท้องถิ่น ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ประชาชน ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุดต้องนักการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยให้ได้มากท่ีสุด๒ ๑ ๘  

                                                 
๒ ๑ ๔สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ ๑ ๕สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ ๑ ๖สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.  
๒ ๑ ๗สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.  

 ๒ ๑ ๘สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๒๐๙ 

 ๔) การสนับสนุนทางการเมืองควรยึดมั่นและเชื่อถือเคารพในศักดิ์ศรีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล แสดงสิทธิเสรีภาพควบคู่กับการรู้จักประนีประนอม สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันให้เกิด
ความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย๒ ๑ ๙ 
 ๕) นักการเมืองท้องถิ่นสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกเข้าสภาจะท าให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนมีความชอบธรรมมากกว่าการแสดงพลัง ประชาชนผลักดันให้รัฐบาลแก้ไข
ปัญหา๒ ๒ ๐ 
 ๖) ท้องถิ่นต้องจัดเวทีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามาส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนักการเมืองที่ได้รับ
เลือกตั้ง๒ ๒ ๑ 
 ๗) นักการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป
พร้อมกัน๒ ๒ ๒  
 ๘) ประชาชนในท้องถิ่นเรียนรู้การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ 
ขยัน อดทน ม ีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ๒ ๒ ๓ 
 ๙) นักการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนในท้องถิ่นสร้างกลไกการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมา ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นท้ังทางตรงและทางอ้อม๒ ๒ ๔ 
 กล่าวโดยสรุป พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องท ามีแผนแม่บท ลดความขัดแย้ง 
แบ่งหน้าที่กันท า น าไปสู่ทางดี หลักในการปฏิบัติที่ง่ายส าหรับการเมืองท้องถิ่น สร้างความจริง ความดี 
ความงาม เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นในการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ชุมชนเลือกแนวทางการพัฒนา 
พัฒนากิจกรรมทางการเมือง ลดความขัดแย้งทางการเมือง การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น สร้างโอกาส
สร้างอนาคตที่ดีให้ท้องถิ่น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ในการท างานท้องถิ่น การเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนากิจกรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น มีจิตสาธารณะรักความเป็นธรรม ส านึกในพันธะหน้าที่ต่อสังคม รับฟังความคิดเห็นของทุก
ฝ่าย ใช้อ านาจที่เป็นธรรม น าปัญหามาเชื่อมโยงให้เกิดการจัดการ ส่งเสริมการแสดงความคิดทาง
การเมือง 
  

                                                 
๒ ๑ ๙สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ ๒ ๐สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.  
๒ ๒ ๑สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ ๒ ๒สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.  
๒ ๒ ๓สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๒ ๒ ๔สนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ล าดับที่ ๙ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.  



๒๑๐ 

๔.๕ องค์ความรู ้
 

 การวิจัยเรื่อง “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น” ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ด้วยการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๓๗๕ คน แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิเคราะห์ด้วย
สถิติเชิงบรรยาย และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๗ รูปหรือคน และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๓ รูปหรือคน วิเคราะห์และสังเคราะห์ พลวัตทางการเมือง
กับพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่น เพ่ือศึกษาพลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น  
การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่น และน าเสนอรูปแบบพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ดังนี้ 
 

 ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยโดยการส ารวจ เอกสารที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น เพ่ือศึกษาพลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่น การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น และน าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ ดังแผนภาพที่ ๔.๑๒  
  



๒๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๔.๑๙ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

  

 

๑. เชื่อมั่นศรัทธา 
๑.ศรัทธาต่อวิชาชีพ  
๒.ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ 
๓.ภายใต้กฎหมายฉบับเดียว 
 

๒. ยึดมั่นศักดิ์ศรีของบุคคล 
๑.ประชาชนมีโอกาสเท่าเทียมกัน  
๒.ท าให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา 
๓.ประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี 
 

๓.เคารพกติกา 
๑.ไม่ละเลยเสยีงส่วนน้อย 
๒.เคารพกติกา 
๓.ตรวจสอบถ่วงดุล 
 

๔. การมีสว่นร่วม 
๑.ร่วมโดยการเลือกตั้ง 
๒.สร้างแกนน ามาเป็นตวัแทน 
๓.จัดกิจกรรมพัฒนาทอ้งถิ่น 

๘.ไม่มีจติใจเผด็จการ 
๑.รับฟังเพื่อลดความขัดแย้ง 
๒.รักความเป็นธรรม 
๓.ใช้อ านาจที่เป็นธรรม 

พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

 

๑.รู้เขา้ใจในสิทธหิน้าที ่
๑.ปฏิบัติเต็มความสามารถ  
๒.ปฏิบัติตามขอบเขตอ านาจ 
๓.ความเสมอภาค 
๔.ความรู ้คู่ความคิด มีคุณธรรม 
๕.ร่วมคิด รว่มท า 

๒.เคารพการอยู่ร่วมกัน 
๑.ใช้กฎหมายลดความขัดแย้ง 
๒.ใชใ้นการพัฒนา 
๓.พัฒนาทอ้งถิ่น คน งาน  
๔.ให้ความเสมอภาค 
๕.ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 

๓.ยอมรบัความเห็นทางการเมือง 
๑.ฟังข้อเสนอแนะ 
๒.เคารพสิทธิผู้อื่น 
๓.ระดมความคิด 
๔.ค านึงถึงเสียงข้างมาก 
๕.ยอมรับความแตกตา่ง 

เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ 

๔.มีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม 
๑.ท าประโยชน์เพื่อสังคม 
๒.ท าให้เกิดความร่วมมือ 
๓.ท าหน้าที่แทนประชาชน 
๔.มีความคิดก้าวหนา้  
๕.มีความขยนัหมั่นเพยีร 

๑.กายกรรม (การท าดีต่อกัน) 
๑.มีใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีความเสียสละ 
๒.มีศิลปะในการครองใจคน 
๓.รู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล  
๔.แสวงหาองค์ความรู ้
 

๒.วจีกรรม (การพูดดีต่อกัน) 
๑.ใช้วาทศิลป์ในการพูดคุย 
๒.เสนอแนะอย่างสุภาพ  
๓.พูดเพื่อสร้างสรรค์ 
๔.ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 

๓.มโนกรรมอัน (การคิดดีเสียสละ) 
๑.บริหารงานด้วยความเสียสละ  
๒.มีจิตใจที่ซ่ือสัตย์ สุจริต  
๓.มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
๔.มีความเสียสละต่อผู้อื่น  
 

๔. สาธารณโภค ี 
(การจัดสรรผลประโยชน์) 

๑.มุ่งความส าเร็จสูงสุดกับท้องถิ่น 
๒.เสียสละเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 
๓.จัดสรรสวัสดิการสนับสนนุท้องถิ่น 
๔.สร้างการมีสว่นร่วมให้ประชาชน 

ต้ังมั่นในธรรม 

๕. สีลสามัญญตา 
(ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน) 

๑.เคารพในสิทธิและเสรีภาพ 
๒.เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที ่
๓.มีแบบแผนการด าเนินงาน 
๔.สร้างความสามัคคี 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา 
(รับฟังความคิดเห็น) 

๑.ประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
๒.ยอมรับฟังความคิดของผู้อื่น 
๓.มุ่งเน้นสามัคคี 
๔.รับฟังข้อมูลจากผู้เห็นต่าง 

เสริมสร้างการเมือง 

๖. มีความไว้วางใจ 

๑.ความจริง ความดี ความงาม  
๒.เปิดโอกาสการพัฒนา  
๓..ลดความขัดแย้ง 

๕. การมีส านึกในหน้าที่ 
๑.การเคารพกฎหมาย 
๒.การเป็นพลเมืองที่ดี  
๓.ท างานในเชิงรุก  
 

๗.วิจารณ์อยา่งมเีหตุผล 
๑.ปฏิบัติงานตามข้อกฎหมาย 
๒.รับฟังความคิดเห็น 
๓.ใช้ความรูแ้ละสติปญัญา 



๒๑๒ 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย คือ พลวัตทางการเมืองกับการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  นักการเมืองท้องถิ่นควรมีหลักการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์การปฏิบัติราชการตามหลักการมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของตน การเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม การรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต และการมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มุ้งเน้นธรรม ด้วยการประยุกต์หลักธรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี
ของนักการเมืองท้องถิ่น คือ หลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วย กายกรรม (การท าดีกันมีน้ าใจ
ช่วยเหลือกัน) วจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้เกิดความสามัคคี) มโนกรรมอัน (การคิดดีเสียสละ) สา
ธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น) สีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืนเป็นแบบอย่างที่ดี) ทิฏฐิสามัญญตา (รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนน าไปสู่การขจัดปัญหา) และ 
เสริมสร้างการเมืองตามแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  คือ 
การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย การยึดมั่นและเชื่อถือในหลัก
ความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง การมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและ
เป็นไปในทางสร้างสรรค์ และการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ ประกอบด้วย 
 ๑. พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ด้านการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตน  

นักการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นหลัก ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจและสามารถเข้า
ร่วมท างานกับข้าราชการประจ าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังต้องยึดหลักความเสมอภาคในการ
ให้บริการประชาชน มีความรู้ คู่ความคิด มีคุณธรรม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท้องถิ่น ให้ดี
ขึ้น ท าหน้าที่ให้เต็มความสามารถ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมริเริมสร้างสรรค์ ใช้อ านาจควบคู่คุณธรรม
มุ่งเน้นท าประโยชน์เพื่อท้องถิ่น 

๑.๒ ด้านการเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม  
นักการเมืองท้องถิ่นใช้กฎระเบียบข้อบังคับสร้างความเป็นธรรมในการพัฒนาท้องถิ่นให้

เป็นที่ยอมรับของสังคม ใช้กฎหมายลดความขัดแย้งทางความคิดทางการเมือง ใช้กฎหมายและ
ข้อบังคับให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคน พัฒนางาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้าน
กฎหมาย ให้ความเสมอภาคกับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  

๑.๓ ด้านการรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต  
นักการเมืองท้องถิ่นรับฟังข้อเสนอแนะทางการเมืองด้วยความจริงใจ ยอมรับความ

แตกต่าง เคารพสิทธิและรู้จักที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน ใช้นโยบายน ากิจกรรมทางการเมือง ร่วมแสดง
ความคิด ก าหนดแนวทางการพัฒนา ระดมความคิดเพ่ือก าหนดนโยบาย ยอมรับผลกระทบอันอาจจะ



๒๑๓ 

เกิดขึ้น ค านึงถึงหลักการเสียงข้างมาก เคารพสิทธิและพร้อมร่วมงานกับทุกกลุ่มการเมือง ยอมรับ
ความแตกต่างทางความคิด 

๑.๔ ด้านการมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  
 นักการเมืองท้องถิ่นให้การช่วยเหลือผู้ทีเ่ดือดร้อนการบริการชุมชนท าประโยชน์เพ่ือสังคม

เป็นแกนก่อให้เกิดความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน มีจิตอาสาเข้ามาท าหน้าที่แทน
ประชาชน มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ เสียสละ อดทนมีความคิดก้าวหน้า ริเริ่มสร้างสรรค์  มีความคิด
ยืดหยุ่น ขยันหมั่นเพียร มีความวิริยะอุตสาหะ มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ น านวัตกรรมใหม่ๆ 
เข้ามาสู่การพฒันา 
 ๒. การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม ๖ ดังต่อไปนี ้

๒.๑ ด้านกายกรรม (การท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน) 
นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีน้ าใจช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ มี

การบริหารงานโดยปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติมีการแสดงออก
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความหวังดีและ
ปรารถนาดีต่อกัน มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเสียสละ แสดงออกต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตา 
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค มีศิลปะในการครองใจคน รู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล 
กระตือรือร้นอยู่เสมอ 

๒.๒ ด้านวจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้เกิดความสามัคคี)  
นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาดีมีอัธยาศัยไมตรีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมี

ความสามัคคี ใช้วาทศิลป์ในการพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้ค าเสนอแนะ
หรือทักท้วงต่อเพ่ือนร่วมงานอย่างสุภาพ ทักท้วงต่อเพ่ือนร่วมงานอย่างสุภาพ เลือกใช้ค าพูดภาษาที่
สุภาพ พูดเพ่ือสร้างสรรค์การปฏิบัติงานร่วมกัน ใช้วาทศิลป์ในการพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน ให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน ชี้แจงให้เข้าใจจะท าให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 

๒.๓ ด้านมโนกรรมอัน (การคิดดีเสียสละ) 
นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ค านึงถึงประโยชน์

ส่วนรวม อุทิศตนเพ่ือนร่วมงาน บริหารงานด้วยความมีจิตใจที่ซื่อสัตย์ สุจริต โดยไม่มีความโลภใช้
หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน บริหารงานด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี 
คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เบียดเบียนรังแกผู้ใต้บังคับบัญชา ท าแต่ในสิ่งที่
ถูกต้องมีความเสียสละต่อผู้อ่ืน เป็นแบบอย่างมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน บริหารงานด้วยความเสียสละ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

๒.๔ ด้านสาธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น) 
นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความเสียสละไม่ช่วงชิงของส่วนรวมมาเป็นของตน

บริหารงานด้วยความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้บริหารโดยมุ่ง
ความส าเร็จเพ่ือประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น รู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม บริจาค
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม จัดสรร
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สวัสดิการสนับสนุนการท างานท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชน สร้างประโยชน์ต่อชุมชนด้วย
ความโปร่งใส ยุติธรรม 

๒.๕ ด้านสีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นแบบอย่างท่ีดี) 
นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่โดยรักษาระเบียบวินัย ไม่ท า ตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือ

เสื่อมเสียแก่หมู่คณะ เคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกต่อผู้ร่วมงาน ไม่หลงอ านาจ ไม่ใช้
อ านาจข่มขู่ผู้ร่วมงาน เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่คิดและวางแผนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เคารพต่อกฎหมาย 
ระเบียบวินัย มีความประพฤติสุจริตดีงาม มีแบบแผนการด าเนินงาน เคารพในสิทธิและเสรีภาพ วาง
แผนการท างานอย่างต่อเนื่อง 

๒.๖ ด้านทิฏฐิสามัญญตา (รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนน าไปสู่การขจัดปัญหา) 
นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะ

น าไปสู่การขจัดซึ่งปัญหา เมื่อการปฏิบัติงานมีปัญหา จะมีการประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้งาน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน รู้จักแสวงหา
จุดร่วมและสงวนจุดต่าง ไม่ถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ ยอมรับฟังความคิดของผู้อ่ืน แสวงหาองค์
ความรู้ รับฟังข้อมูลจากผู้เห็นต่าง ระดมความคิดจากท าประชาคม 
 ๓. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมือง
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี ้

๓.๑ การมีความเชื่อม่ันศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รูปแบบรัฐสภา เป็นรูปแบบการปกครองที่

เหมาะสมกับสังคมไทย เมื่อนักการเมืองท้องถิ่นมีศรัทธาต่อวิชาชีพ ต่อระบอบประชาธิปไตยแล้วจะมี
ความเชื่อมั่น ปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ค านึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานในการท างาน ตระหนักถึงหลักความเสมอกันในทางกฎหมาย ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้
กฎหมายฉบับเดียวกัน และไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืน 

๓.๒ การยึดม่ันและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล  
เสียงทุกเสียงที่ลงคะแนนในการเลือกตั้งมีค่าส าหรับนักการเมืองท้องถิ่น ประชาชนทุกคน

ควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายของรัฐบาล นักการเมืองท้องถิ่นเป็นอาชีพ
ที่มีเกียรติศักดิ์ศรี โดยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันเพ่ือท าให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในระบอบ
ประชาธิปไตย ท ากิจกรรมทางการเมืองด้วยเหตุและผล มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ประพฤติตนให้
เป็นพลเมืองด ี

๓.๓ การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยควรฟังเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่ควรละเลยเสียงส่วนน้อย

การซื้อสิทธิ์ขายเสียงถือเป็นการไม่เคารพกติกาในการปกครองระบบประชาธิปไตย สภาท้องถิ่นท า
หน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลการท างานของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการจัด
กิจกรรมทางการเมืองภายใต้กฎหมายโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามาส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนพัฒนาตนเอง และให้ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
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๓.๔ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง  
การไปเลือกตั้งถือเป็นวิธีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วม

รณรงค์เพ่ือให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง การเสวนาทางการเมืองเป็นสิ่งที่ท าได้อย่างสร้างสรรค์
ในกรอบของกฎหมาย ในท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมเสวนาทางการเมืองเพ่ือสร้างแกนน าทางการเมื่อมา
เป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน าไปสู่แนวทางพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นและใช้เวทีสาธารณะตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม 

๓.๕ การมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อม่ันในตนเอง  
การเคารพกฎหมายถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการเป็นพลเมืองที่ดี ยอมรับในการควบคุม

ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม เลื่อมใสในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถท าให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มก าลังความสามารถ ใช้ความรู้เพ่ือความส าเร็จลุล่วง เรียบร้อย รวดเร็ว ท างานในเชิงรุก มุ่งผลงาน
เป็นหลัก คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนาได้เอง  

 ๓.๖ การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ 
 ความจริง ความด ีความงาม เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการปกครองท้องถิ่น ความเป็นอยู่ของ

ผู้คนในชุมชน นับเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาของนักการเมืองท้องถิ่น การกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นปัจจัยเอ้ือต่อการความเหลื่อมล้ าและความเสียเปรียบของคนในชุมชน เปิดโอกาส
ให้ชุมชนเลือกแนวทางการพัฒนา พัฒนากิจกรรมทางการเมือง ลดความขัดแย้งทางการเมือง การ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น สร้างโอกาสสร้างอนาคตที่ดีให้ท้องถิ่น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ๓.๗ ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ 
 การใช้วิจารณญาณท าให้สังคมการเมืองท้องถิ่นเป็นสังคมที่ใช้ความรู้และใช้สติปัญญาใน
การแก้ปัญหา การเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนถือเป็นสิ่งส าคัญในการท างานท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนากิจกรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติงานตามข้อ
กฎหมายและคุณธรรม รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนทุกระดับ ใช้ความรู้และใช้สติปัญญาในการ
แก้ปัญหา สร้างความสุขให้แก่ประชาชน ขจัดความขัดแย้งโดยใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐาน การสร้างเครือข่าย
ทางการเมือง 
 ๓.๘ ด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ 

 การรับฟังความคิดเห็นจะช่วยลดความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารอ านาจตุลาการสนับสนุนการท ากิจกรรมทางการเมือง
ท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตสาธารณะรักความเป็นธรรมส านึกในพันธะหน้าที่ต่อสังคม มีจิต
สาธารณะรักความเป็นธรรม ส านึกในพันธะหน้าที่ต่อสังคม รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ใช้อ านาจที่
เป็นธรรม น าปัญหามาเชื่อมโยงให้เกิดการจัดการ ส่งเสริมการแสดงความคิดทางการเมือง 

  

 ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย  

 องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการสังเคราะห์การวิจัย โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางการเมือง 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ “พลวัตทางการเมืองกับการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น” เพ่ือศึกษาพลวัตทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักธรรมในการ
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เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น  และเพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น  ซึ่ง
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ ดังแผนภาพที่ ๔.๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๐ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

๑.กายกรรม (การท าดีต่อกัน) 
ต้องมีน้ าใจช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน
ด้วยความเต็มใจ   
๒.วจีกรรม (การพูดดีต่อกัน) 
เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาดีมีอัธยาศัยไมตรีดี ยิ้ม
แย้มแจ่มใส และมีความสามัคคี 
๓.มโนกรรมอัน (การคิดดีเสียสละ) 
บริหารงานด้วยความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อุทิศตนเพื่อนร่วมงาน  

๔. สาธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์) 
ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตนในฐานะผู้บริหาร 
โดยมุ่งความส าเร็จเพื่อประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น 
๕. สีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียนผู้อื่น)  
เคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกต่อ
ผู้ร่วมงาน ไม่ใช้อ านาจข่มขู่ผู้ร่วมงาน   
๖. ทิฏฐิสามัญญตา (รับฟังความคิดเห็น) 
ยอมรับฟังความคิดของผู้อื่น แสวงหาองค์ความรู้ รับฟัง
ข้อมูลจากผู้เห็นต่าง 

 

เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ 

พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

๑. มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่  
มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้น ท าหน้าท่ีให้เต็มความสามารถ ร่วมคิด ร่วมท า  

ร่วมริเริมสร้างสรรค ์ 
๒. เคารพการอยู่รว่มกันในสังคม 

ใช้กฎหมายและข้อบังคับให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคน พัฒนางาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทาง 
ด้านกฎหมาย ให้ความเสมอภาคกับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม 
๓. ยอมรับความเห็นทางการเมือง 

ยอมรับความแตกต่าง เคารพสิทธิและรู้จักที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น ใช้นโยบายน ากิจกรรมทางการเมือง ร่วม
แสดงความคิด 
๔. มีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวม 

มีจิตอาสาเข้ามาท าหน้าท่ีแทนประชาชน มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ เสียสละ อดทน 
 

ต้ังมั่นในธรรม 
 

๑. เชื่อม่ันศรัทธา 
ศรัทธาต่อวิชาชีพ ตอ่ระบอบประชาธิปไตย 
๒. ยึดม่ันศักดิ์ศรีของบุคคล 
ศรัทธาต่อวิชาชีพ ตอ่ระบอบประชาธิปไตย 
๓.เคารพกติกา 
ให้ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกนั 
๔. การมีสว่นร่วม 
น าไปสู่แนวทางพัฒนา 

๕. การมีส านึกในหน้าท่ี 
ยอมรับในการควบคุมตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ 
๖. มีความไว้วางใจ 
ลดความเหลือ่มล้ า 
๗.วิพากษ์วิจารณ์อยา่งมีเหตุผล 
รับฟังความคิดเหน็ของคนในชุมชนทกุระดบั 
๘.ไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ 
มีจิตสาธารณะรักความเป็นธรรม 

เสริมสร้างการเมือง 



๒๑๗ 

 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย พลวัตทางการเมือง คือการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองที่ต้องยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ผลักดันให้สร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีก็ควรเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง
เมื่อนักการเมืองเข้ามาด ารงต าแหน่งแล้วจะต้องมุ่งเน้นการท างานทางการเมืองให้ท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาจัดท าแผนแม่บท ลดความขัดแย้ง แบ่งหน้าที่กันท า น าไปสู่ทางดี หลักในการปฏิบัติที่ง่าย
ส าหรับการเมืองท้องถิ่น น าหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละและด ารงตนอยู่ในศีลธรรมมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดที่
จะท าให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าตามหลักธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยต้องยึดมั่นและเชื่อถือเคารพในศักดิ์ศรีความแตกต่างระหว่างบุคคล แสดงสิทธิเสรีภาพ
ควบคู่กับการรู้จักประนีประนอม สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 ๑. พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ด้านการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตน  

การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของตนต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชนเป็นหลัก ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถ ยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการประชาชน 
มีความรู้ คู่ความคิด มีคุณธรรม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท้องถิ่น ควบคู่กับการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์มุ่งท าประโยชน์ให้กับท้องถิ่น 

๑.๒ ด้านการเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม  
การใช้กฎระเบียบและข้อบังคับนักการเมืองท้องถิ่นต้องใช้อย่างเป็นธรรม ใช้กฎหมาย

ควบคู่กับคุณธรรมลดความขัดแย้งทางความคิดทางการเมือง ใช้ข้อบังคับให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น 
พัฒนาคน พัฒนางาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ให้ความเสมอภาคกับประชาชน
อย่างเท่าเทียมกัน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  

๑.๓ ด้านการรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต  
นักการเมืองท้องถิ่นรับฟังข้อเสนอแนะทางการเมืองด้วยความจริงใจ  ยอมรับความ

แตกต่าง เคารพสิทธิและรู้จักที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคน พัฒนางาน เรียนรู้การท างานร่วมกัน  

๑.๔ ด้านการมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  
 การท าประโยชน์ชุมชนเป็นหน้าที่หลักของนักการเมืองท้องถิ่น เมื่อได้รับการเลือกตั้ง

มาแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน มีจิตอาสาเข้ามาท าหน้าที่แทน
ประชาชน มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ เสียสละและมีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่  
  



๒๑๘ 

 ๒. การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นตามหลักสาราณียธรรม ๖ ดังต่อไปนี ้

๒.๑ ด้านกายกรรม (การท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน) 
นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีน้ าใจช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ มี

การบริหารงานโดยปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติมีการแสดงออก
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตา  

๒.๒ ด้านวจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้เกิดความสามัคคี)  
นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาดีมีอัธยาศัยไมตรีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูด

เพ่ือสร้างสรรค์การปฏิบัติงานร่วมกัน ใช้วาทศิลป์ในการพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานให้เกิดความสามัคคี 
ลดความขัดแย้งกับประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในท้องถิ่น  

๒.๓ ด้านมโนกรรมอัน (การคิดดีเสียสละ) 
นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี คิด

ท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เบียดเบียนรังแกผู้ใต้บังคับบัญชา ท าแต่ในสิ่งที่
ถูกต้องมีความเสียสละต่อผู้อื่น เป็นแบบอย่างมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น  

๒.๔ ด้านสาธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น) 
นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานต้องบริหารงานด้วยความเสียสละ ตระหนักในบทบาท

หน้าที่ของตนในฐานะผู้บริหารโดยมุ่งความส า เร็จเพ่ือประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น รู้จักแบ่งปัน
ผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

๒.๕ ด้านสีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นแบบอย่างท่ีดี) 
นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่โดยรักษาระเบียบวินัย เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่คิด

และวางแผนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ เคารพต่อกฎหมาย ระเบียบวินัย มีความประพฤติสุจริตดีงาม มีแบบแผนการ
ด าเนินงาน เคารพในสิทธิและเสรีภาพ  

๒.๖ ด้านทิฏฐิสามัญญตา (รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนน าไปสู่การขจัดปัญหา) 
นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะ

น าไปสู่การขจัดซึ่งปัญหา บริหารงานโดยมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะ
น าไปสู่การขจัดซึ่งปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อตัวนักการเมืองหรือจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
การเมือง 
 ๓. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมือง
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี ้

๓.๑ การมีความเชื่อม่ันศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
หลักการที่ส าคัญของระบอบประชาธิปไตยคือหลักสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการที่ส าคัญขั้น

พ้ืนฐานของการท างานของนักการเมืองท้องถิ่นที่ต้องตระหนักและเห็นความส าคัญไม่ว่าจะเป็นสิทธิใน
การแสดงความคิดเห็น เมื่อนักการเมืองท้องถิ่นมีศรัทธาต่อวิชาชีพต่อระบอบประชาธิปไตยแล้วจะมี
ความเชื่อมั่น ปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ค านึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพ



๒๑๙ 

ขั้นพ้ืนฐานในการท างาน ตระหนักถึงหลักความเสมอกันในทางกฎหมาย ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้
กฎหมายฉบับเดียวกัน และไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืน 

๓.๒ การยึดม่ันและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล  
ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายของรัฐบาล 

นักการเมืองท้องถิ่นเป็นอาชีพที่มีเกียรติศักดิ์ศรี โดยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันเพ่ือท าให้เกิดความ
เชื่อมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี 

๓.๓ การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยควรฟังเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่ควรละเลยเสียงส่วนน้อย

สภาท้องถิ่นท าหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลการท างานของฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กฎหมายโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามาส่วนร่วม 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง  

๓.๔ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง  
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ท้องถิ่นต้องจัดเวทีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามา

ส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ
นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง 

๓.๕ การมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อม่ันในตนเอง  
นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย มีความสามารถท าให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ท างานในเชิงรุกมุ่งผลงานเป็นหลัก  

 ๓.๖ การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ 
 การท างานของนักการเมืองจะต้องความจริงใจ สร้างแต่คุณงามความดี ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน

เบื้องต้นในการปกครองท้องถิ่น ความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน นับเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการ
พัฒนาของนักการเมืองท้องถิ่น การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นปัจจัยเอ้ือต่อการความเหลื่อมล้ าและ
ความเสียเปรียบของคนในชุมชน  

 ๓.๗ ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ 
 เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นทางการเมืองจากภาคประชาชนเสริมสร้างความรู้ใน
การพัฒนากิจกรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ปฏิบัติงานตามข้อกฎหมายและ
คุณธรรม รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนทุกระดับ  
 ๓.๘ ด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ 

 การรับฟังความคิดเห็นจะช่วยลดความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย น าปัญหามาเชื่อมโยงให้เกิดแก้ไข เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมา  



 

 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาพลวัตทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น  ๒. เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น และ ๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นผู้วิจัยได้ก าหนด
ระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ได้แก่ การวิจัยเชิง
ปริมาณ  (Quantitative Research) เป็ นการตอบแบบสอบถาม และการวิจัย เชิ งคุณ ภาพ 
(Qualitative Research) เป็นการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๗ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จ านวน ๑๓ รูปหรือคน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนา ผลจาก
การศึกษาสรุปได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 ๑. ด้านการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน 
นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการให้เสรีภาพในการ
มีความคิดเห็นที่แตกต่าง ต้องมีความรู้ คู่ความคิด และต้องมีคุณธรรมในการส่งเสริมบทบาทของผู้น า
ในทางการเมืองท้องถิ่น แสวงหาแนวคิด แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันคิด ร่วมกัน
ท า คิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจและบริหารท้องถิ่นอย่างเต็มที่ มุ่งเน้นการใช้อ านาจควบคู่กับคุณธรรม ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 ๒. ด้านการเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
ของนักการเมืองท้องถิ่นต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคน พัฒนางาน เรียนรู้เรื่องการประนีประนอม การท างานร่วมกัน นักการเมือง
ท้องถิ่นจะต้องมีความรู้ทางกฎหมาย และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ให้เกิดความ
เสมอภาคกับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวกและให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ธรรม และถูกกฎหมาย ไม่มีการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้
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ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด โปร่งใสเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นและเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น 
 ๓. ด้านการรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต นักการเมืองท้องถิ่นจะต้อง
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายอย่างเป็นทางการ ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเริ่มตั้งแต่การหาเสียง
เลือกตั้งเพ่ือเข้ามาเป็นตัวแทนภาคประชาชน มีการระดมความคิดเพ่ือก าหนดนโยบายเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ร่วมตัดสินใจทางการเมืองอย่างชอบธรรมมีการยอมรับผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจร่วมกัน โดยค านึงถึงหลักการเสียงข้างมาก ควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียง
ข้างน้อย เคารพสิทธิและพร้อมร่วมงานทางการเมืองกับทุกกลุ่ม ยอมรับความแตกต่างทางความคิด 
และต้องอยู่ท่ามกลางความแตกต่างให้ได้ พร้อมทั้งต้องพยายามประสานความแตกต่างนั้นให้เกิด
ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ 
 ๔. ด้านการมีจิตสาธารณะ ไม่ เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 
นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ เสียสละ อดทน ว่องไวต่อปัญหาตลอดเวลา มี
ความคิดก้าวหน้า ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดยืดหยุ่น ขยันหมั่นเพียร มีความวิริยะอุตสาหะ มีความ
จริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเสียสละ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ น านวัตกรรม
ใหม่ๆ เข้ามาสู่การพัฒนา เห็นประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของตนเอง เข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารงานท้องถิ่นของนักการเมืองท้องถิ่นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลและความ
ถูกต้องในการท างาน ถ้ามีหลักการที่ชัดเจน การท างานก็จะง่าย สะดวกเร็วขึ้น มีความเป็นธรรม และ
ตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้แม่นย า 
  

 ๕.๑.๒ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของนักการเมืองท้องถิ่น ประกอบด้วย  
 ๑. หลักกายกรรม (การท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน) ของนักการเมืองท้องถิ่น นักการเมือง
ท้องถิ่นนั้นต้องคิดดี มองกันในแง่ดี มีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกัน แสดงกิริยาอาการสุภาพใน
การปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงาน ไม่เบียดเบียนเพ่ือนร่วมงาน และประชาชน มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความ
เสียสละ เมื่อเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้น าแล้วก็ต้องมีการแสดงออกต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตา ปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค เอาใจใส่เกี่ยวกับปัญหาและมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น มีภาวะผู้น า มีศิลปะในการครองใจคน สามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่วมมือหรือให้การสนับสนุน 
เป็นนักประสาน ความเข้าใจของทุกฝ่าย ใช้สติปัญญาแทนอคติ รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย เพราะ
การมีข้อมูลที่ดี ช่วยให้การตัดสินใจถูกแม่นย าขึ้น จึงต้องรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล กระตือรือร้นอยู่
เสมอ รู้ว่าขณะนี้เราเป็นตัวแทนของประชาชนมาบริหารท้องถิ่น และแสดงบทบาทตามอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ๒. หลักวจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้ เกิดความสามัคคี ) ของนักการเมืองท้องถิ่น 
นักการเมืองท้องถิ่นให้ค าเสนอแนะหรือทักท้วงต่อเพ่ือนร่วมงานอย่างสุภาพ จัดท าโครงการพัฒนา
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ท้องถิ่นที่เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเริ่มต้นจากการระดมความคิด ต้องเข้าใจสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนได้ดีเลือกใช้ค าพูดภาษาที่สุภาพเมื่อสนทนาพูดคุยกับสมาชิกในชุมชน เพ่ือน
ร่วมงานให้เกิดการพูดเพ่ือสร้างสรรค์การปฏิบัติงานร่วมกัน ควรใช้วาทศิลป์ในการพูดคุยกับเพ่ือน
ร่วมงานและให้เกียรติซึ่งกันและกัน แม้จะเห็นต่างก็ต้องพูดให้เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกัน พูดด้วย
ความอ่อนโยนชี้แจงให้ผู้อื่นได้เข้าใจจะท าให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 
 ๓. หลักมโนกรรม (การคิดดีเสียสละ) ของนักการเมืองท้องถิ่น การเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองนั้นต้องท าแต่ในสิ่งที่เป็นความดีต่อกัน ช่วยเหลือส่งเสริมกันทั้งด้านก าลังกายต้องมีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนรังแกผู้ใต้บังคับบัญชา ท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง และมี
ความเสียสละต่อผู้อ่ืน ต้องเป็นแบบอย่างมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเรื่อง ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมส ารวม
ระวังในอกุศลกรรมความไม่ดีทางกาย และไม่ใช้ก าลังเบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนไม่
ว่าด้วยวิธีการใดๆ บริหารงานด้วยความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อุทิศตน
เพ่ืองาน สละประโยชน์ส่วนตน 
 ๔. หลักสาธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น)  ของ
นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นต้องรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม เอ้ือเฟ้ือ
ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ รู้จักแบ่งปัน บริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม จัดสรรสวัสดิการหรือการสนับสนุนการท างานท้องถิ่นตามความ
เหมาะสม เป็นธรรมแก่ทุกคน สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชน จัดสรรสวัสดิการและร่วมตรวจสอบ
การด าเนินโครงการที่ก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม บริหารงาน
ด้วยความเสียสละไม่ช่วงชิงของส่วนรวมมาเป็นของตนตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะ
ผู้บริหารโดยมุ่งความส าเร็จเพ่ือประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นตัดสินใจภายใต้มติที่ประชุมที่ผ่านการ
เห็นชอบจากบุคลากรส่วนใหญ่ ร่วมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๕. หลักสีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นแบบอย่างที่ดี) ของนักการเมืองท้องถิ่น 
นักการเมืองท้องถิ่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆ อย่างเดียวกันอย่างเคร่งครัด 
ไม่อ้างอ านาจของตนข่มเหงรังแกผู้อ่ืน ไม่ถืออภิสิทธิ์ใด ๆ ทั้งปวงเคารพต่อกฎหมาย ระเบียบวินัย มี
ความเกรงอกเกรงใจและให้เกียรติต่อกัน มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย จัดท า
นโยบายให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงการด าเนินงานขององค์กรซึ่งประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติ และท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีแบบ
แผนการด าเนินงานให้สมาชิก ประชาชนในท้องถิ่น ได้ปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน เคารพในสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงออกต่อผู้ร่วมงาน วางแผนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายผลเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการที่ดี 
 ๖. หลักทิฏฐิสามัญญตา (รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนน าไปสู่การขจัดปัญหา)  ของ
นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นใช้นโยบาย ข้อกฎหมาย ระเบียบเป็นฐานความคิดเห็นเป็น
อย่างเดียวกัน รู้จักแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างไม่ถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ น าปัญหาของ
เสียงส่วนน้อยหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานเปิดโอกาสยอมรับฟังความคิดของผู้อ่ืนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น แสวงหาองค์ความรู้หรือปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแนวทางปฏิบัติที่เพ่ือ
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ประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง รับฟังข้อมูลจากผู้เห็นต่างทางการเมือง ยอมรับโดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จัดเวทีระดมความคิดเห็น
จากการจัดท าประชาคมช่วยสร้างความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
กับนักการเมืองท้องถิ่น 
 

 ๕.๑.๓ น าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา 
 การน าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติดังต่อต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความศรัทธาใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น เมื่อศรัทธาแล้วจะมีความเชื่อมั่น เมื่อ
มีความเชื่อมั่นก็ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยค านึงถึงหลักสิทธิ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของการท างานของนักการเมืองท้องถิ่นที่ต้องตระหนักถึงหลักความเสมอกันในทาง
กฎหมาย ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งใช้บังคับกับทุกคนในชุมชน สิทธิในการ
ชุมนุม สิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ สิทธิในการได้รับการศึกษา 
สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร และต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืนนักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความอดทนอด
กลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง แม้เราจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบก็ต้องอดทน อดกลั้นรับ
ฟังในความเห็นต่างนั้น ตราบใดที่ผู้นั้นยังใช้สิทธิของตนเองภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมาย 
 ๒. ด้านการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคลนักการเมืองท้องถิ่น
จะเชื่อถือในความส าคัญศักดิ์ศรีของตนเองและศักดิ์ศรีก็ย่อมถูกคุ้มครองโดยกฎหมาย เพื่อให้ทุกคนได้
อยู่อย่างมีความสุข มีความเท่าเทียมกัน สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
ระบอบประชาธิปไตยและใช้ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  ซึ่ง
อาจไม่มีการเขียนไว้ในข้อกฎหมายหรือระเบียบ แต่การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม ความเอ้ืออาทร
ตามวิถีพุทธก็เปิดโอกาสให้ท ากิจกรรมทางการเมืองด้วยเหตุและผล ผู้ร่วมด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองควรมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี  เป็นนักการเมืองที่มี
คุณธรรมเป็นแบบอย่างของประชาชนในท้องถิ่นเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมก าหนด
นโยบายของรัฐบาล และมีส่วนร่วมในการน าแผนยุทธศาสตร์ชาติมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
สนองตอบความต้องการของประชาชน จัดกิจกรรมทางการเมืองของท้องถิ่นแบบสร้างสรรค์สร้าง
ผลงานตอบสนองความต้องการของประชาชนและช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองรูปแบบ
ประชาธิปไตยท่ีปราศจากอ านาจการทุจริตเข้ามาครอบง าการท ากิจกรรมทางการเมืองในท้องถิ่น 
 ๓. ด้านการเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย การสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองท้องถิ่นการแสดงพลังสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต้องอาศัยการแสดงหรือมิใช่อ าเภอใจ
หรืออ านาจของตัวบุคคล รวมถึงข้อตกลงในการสับเปลี่ยนหน้าที่ภายในองค์กร เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามาส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดมั่นใน
ความถูกต้องดีงาม รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่
สังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ให้ความยุติธรรม แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานที่ตอบสนองความ
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ต้องการของประชาชน เน้นการให้ความส าคัญกับคุณธรรมประยุกต์ใช้กับการบริหารงานภาครัฐ 
ระบบราชการต้องมีความตระหนักในภาระหน้าที่และการให้ประชาชนได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบความสุจริตยุติธรรม 
 ๔. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง นักการเมืองท้องถิ่นสร้าง
การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยโดยสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นจัดกิจกรรมเสวนาทางการเมืองสร้างแกนน าทางการเมืองเพ่ือให้เป็นตัวแทนของภาค
ส่วนต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน าไปสู่การก าหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่นและการจัดกิจกรรม
พัฒนาท้องถิ่น การน าเสนอเหตุผลผ่านกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กรอบกฎหมายก าหนด ร่วม
ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดท านโยบายบริหารงานท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการหาเสียง
กับประชาชนกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้แสดงบทบาททางการเมือง  การใช้เวที
สาธารณะตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรมนักการเมืองรวมถึงการด าเนินโครงการตามนโยบายที่แถลงไว้
กับประชาชน 
 ๕. ด้านการมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง นักการเมือง
ท้องถิ่นต้องมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความสามารถท าให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้า ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มก าลังความสามารถ เสียสละเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของประชาชน เป็นต้นแบบกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น ท าหน้าที่และรับผิดชอบในฐานะนักการเมืองไปสู่ท้องถิ่น ใช้ความรู้เพ่ืองานจะได้
ส าเร็จลุล่วง เรียบร้อย รวดเร็ว เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มการเมืองในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ
พลเมืองของชุมชนและเป็นเจ้าโครงการร่วมตัดสินใจในงานพัฒนาท้องถิ่นที่ส าคัญ รู้จักท างานในเชิง
รุก มุ่งผลงานเป็นหลัก ด าเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ใช้อ านาจทางปกครองที่เหมาะสมใน
ฐานะผู้น าท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต ระงับ เปลี่ยนแปลง ก าหนดนโยบาย ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
วางแผน และก าหนดเป้าหมายตลอดจนวิธีการด าเนินงาน เปรียบเสมือนเข็มทิศน าทางเพ่ือให้การ
บริหารองค์การบรรลุผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐ ติดตามผลการปฏิบัติงาน การ
ปรับปรุงคุณภาพ ผู้บริหารมืออาชีพต้องสร้างวัฒนธรรม โดยการให้รางวัลแก่ผู้ที่ท างานประส บ
ผลส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาตนเองคิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนาได้เอง 
 ๖. ด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ นักการเมืองท้องถิ่นกับฐานเสียง
ทางการเมืองควรสร้างความไว้วางใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการเมือง เปิดโอกาสให้
สมาชิกในชุมชนได้เลือกแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ความจริง ความดี ความงาม เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น
ในการปกครองท้องถิ่นที่ใช้พัฒนากิจกรรมทางการเมืองและลดความขัดแย้งทางการเมือง การ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท าให้คนไทยทั้งหลายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นในอนาคต
นักการเมืองท้องถิ่นได้รับโอกาสเข้าไปใช้งบประมาณจากรัฐ สร้างโอกาสสร้างอนาคตที่ดีให้ประชาชน
ในท้องถิ่น กระจายอ านาจให้ประชาชนได้ใช้อ านาจจัดการตนเอง แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นยอมรับและ
ด ารงอยู่บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลในท้องถิ่นให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุข 
 ๗. ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์  นักการเมือง
ท้องถิ่นแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในท้องถิ่นตามข้อ



๒๒๕ 

กฎหมายและคุณธรรม รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนทุกระดับ เปิดโอกาสในการรับฟังความ
คิดเห็นผู้ อ่ืนแสดงบทบาทผู้น าที่ ใช้กิจกรรมทางการเมืองการแสดงสิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดสะท้อนปัญหาความต้องการของตนเองควบคู่
กับการใช้คุณธรรม เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนากิจกรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ใช้ความรู้และใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเพ่ือสร้างความสุขให้แก่ประชาชน พัฒนาท้องถิ่นที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขจัดความ
ขัดแย้งจากการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน การสร้างเครือข่ายทางการเมืองช่วย
สนับสนุนส่งเสริมการแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองใน
ระดับชุมชน 
 ๘. ด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตสาธารณะรักความเป็น
ธรรมส านึกในพันธะหน้าที่ต่อสังคมแสดงตนมีอิสระทางความคิด รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้
เกิดการใช้อ านาจที่เป็นธรรม น าปัญหาความต้องการมาเชื่อมโยงให้เกิดการจัดการที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความขัดแย้ง ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อ านาจต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจที่มีอยู่ ให้พลเมืองมีสิทธิหรือมีอ านาจอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมน าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น  การตรวจสอบการด าเนินโครงการของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้เข้ามาศึกษาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
น าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงความคิดทางการเมือง 
  
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ๕.๒.๑ พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ๑) ด้านการมีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการให้เสรีภาพในการมีความคิดเห็นที่แตกต่าง ๒) ด้าน
การเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องมีความรู้ทาง
กฎหมาย และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ให้เกิดความเสมอภาคกับประชาชน
อย่างเท่าเทียมกัน ๓) ด้านการรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต นักการเมืองท้องถิ่น
จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ก าหนดทิศทางและแนวทางใน
การพัฒนาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเริ่มตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งเพ่ือเข้ามาเป็นตัวแทนภาค
ประชาชน มีการระดมความคิดเพ่ือก าหนดนโยบายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ๔) ด้านการมีจิต
สาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีความ
เข้มแข็ง กล้าหาญ เสียสละ อดทน มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเสียสละ กล้าคิด กล้าท า 
กล้าตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ น านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสู่การพัฒนา สอดคล้องกับ สะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ 
ได้วิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการเมืองท้องถิ่นของไทย” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของนักการเมือง
ท้องถิ่นกับการแก้ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลและการน าไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ (๑) 
การสร้างจิตส านึกให้ประชาชน ในท้องถิ่นให้มีธรรมาภิบาลที่ดี (๒) การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
ให้เกิดขึ้น ในการเมืองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) การท าให้กลไกการเข้าสู่การเมือง



๒๒๖ 

ท้องถิ่นมีความโปร่งใสและชอบธรรม (๔) การท าให้ธรรมาภิบาลกลายเป็น ส่วนหนึ่งของวิถีชุมชน 
และ (๕) การบริหารธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ๑ และ
สอดคล้องกับ พงษเมธี ไชยศรีหา ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง
ประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน” ผลการวิจัย แนวทางการ
พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตย ได้แก ความร่วมมือ ร่วมใจกันระหว่างสถาบันครอบครัว 
สถาบันทางการศึกษา และสถาบันทางการเมือง ที่จะ ร่วมกันอบรมกลอมเกลาทางการเมืองให้กับคน
รุ่นใหม่ในชุมชนให้รับรูและเข้าใจถึงหลักการ ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากสถาบัน
ครอบครัวเอาใจใสดูและอบรมบุตรหลานของตนให้มีอุปนิสัยเอ้ือต่อการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย จากนั้นสถาบันทาง การศึกษาท าหน้าที่ในการถ่ายทอดหลักการทฤษฎีที่ถูกต้องทั้งใน
ระบบห้องเรียนและกิจกรรมภายในโรงเรียน และสุดท้ายสถาบันทางการเมืองท าหน้าที่ทั้งในการให้
ความรูและเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถานบันทางการเมืองในแต่ละ
ประเภทด าเนินการ ทั้งนี้หากทั้งสามสถาบันด าเนินการได้ครบถ้วน การพัฒนาประชาธิปไตยภายใน 
ชุมชนก็จะเป็นไปโดยง่าย๒ และยังสอดคล้องกับ เปรมศักดิ์ แก้วมรกฎ ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา” 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นจะเป็นไปในรูปแบบของ
การพูดคุยเรื่องการเมือง แต่ที่เป็นหลักคือการไปเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเห็นว่า
เป็นหน้าที่ที่ส าคัญ ด้านลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่วัยรุ่นพึงประสงค์  ได้แก่ ๑) ต้องการ
พ้ืนที่เพ่ือใช้ในการแสดงออกทางการเมือง ๒) การเลือกตั้ง ๓) มีส่วนร่วมในการเลือกผู้ปกครองระดับ
ท้องถิ่นด้วยตนเอง แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น ได้แก่ ๑) ครอบครัว
ปลูกฝังจิตสานึกการเมือง ๒)โรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมือง ๓) ชุมชน ต้องสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองขึ้นมา ๔) ศาสนาต้องปลูกฝังเรื่องความดีหรือสิ่งที่ควรประพฤติ ๕) หน่วยงานทางการ
ปกครองมีส่วนส าคัญ เพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง๓ และยังสอดคล้องกับ ปรมต วรรณ
บวร สุรพล สุยะพรหม และบุษกร วัฒนบุตร ได้วิจัยเรื่อง “ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น มีลักษณะสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมโดยยึดมั่นและเชื่อมั่นในสิ่งที่
ถูกต้องและเป็นธรรม มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเคารพหลักความ
เสมอภาค เคารพสิทธิของกันและกัน เท่าเทียมกัน กล้าเสนอความคิดต่อส่วนรวม ให้เวลากับกิจกรรม
ทางการเมืองค านึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ ยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลัก ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ 

                                                 
๑สะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ, “ธรรมาภิบาลในการเมืองท้องถิ่นของไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๙). 
 ๒พงษเมธี ไชยศรีหา, “แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน”, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๔๓-๒๖๒. 
 ๓เปรมศักดิ์ แก้วมรกฎ, “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ ๑๒ ฉบับพิเศษ (ตุลาคม 
๒๕๖๑) : ๒๑๗-๒๒๕. 



๒๒๗ 

มีน้ าใจ เลือกรับข่าวที่เหมาะสมและมีประโยชน์พ่ึงตนเอง ด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่
อยู่ภายใต้การครอบง าหรือความอุปถัมภ์ของใคร กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบในตนเอง๔ 
  

 ๕.๒.๒ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของนักการเมืองท้องถิ่น ๑) หลักกายกรรม แสดงกิริยาอาการสุภาพในการปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงาน ไม่
เบียดเบียนเพ่ือนร่วมงาน และประชาชน มีใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความเสียสละ ๒) หลักวจีกรรม 
เลือกใช้ค าพูดภาษาที่สุภาพเมื่อสนทนาพูดคุยกับสมาชิกในชุมชน เพ่ือนร่วมงานให้เกิดการพูดเพ่ือ
สร้างสรรค์การปฏิบัติงานร่วมกัน ควรใช้วาทศิลป์ในการพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานและให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน ๓) หลักมโนกรรม ช่วยเหลือส่งเสริมกันทั้งด้านก าลังกายต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
สัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนรังแกผู้ใต้บังคับบัญชา ท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมส ารวม
ระวังในอกุศลกรรมความไม่ดีทางกาย ๔) หลักสาธารณโภคี รู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความ
ยุติธรรม เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ รู้จักแบ่งปัน บริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ๕) หลักสีลสามัญญตา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับหรือวินัยต่างๆ อย่างเดียวกันอย่างเคร่งครัด ไม่อ้างอ านาจของตนข่มเหงรังแกผู้อ่ืน ไม่ถือ
อภิสิทธิ์ใด ๆ ทั้งปวงเคารพต่อกฎหมาย ระเบียบวินัย มีความเกรงอกเกรงใจและให้เกียรติต่อกัน ๖) 
หลักทิฏฐิสามัญญตา ใช้นโยบาย ข้อกฎหมาย ระเบียบเป็นฐานความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน รู้จัก
แสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างไม่ถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ น าปัญหาของเสียงส่วนน้อยหรือผู้
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานเปิดโอกาสยอมรับฟังความคิดของผู้อ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับ ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย ศักดิ์พงศ์ หอมหวล และ ประภัสสร ปรีเอ่ียม 
ได้วิจัยเรื่อง “สถานีสาราณียธรรม : พ้ืนที่บ่มเพาะความรู้ชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรม
“สาราณียธรรม ๖” ประยุกต์ให้เอ้ือต่อการบ่มเพาะความรู้ชุมชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็ง 
คุณลักษณะ ๖ ประการคือ หลักธรรมที่ ๑ เมตตากายกรรม คุณลักษณะมีความสามัคคีเสียสละและ
ร่วมแรงร่วมใจกัน หลักธรรมที่ ๒ เมตตามโนกรรมคุณลักษณะมีจิตใจเมตตาเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
หลักธรรมที่ ๓ เมตตาวจีกรรม คุณลักษณะคิดดี พูดดี ท าดีหลักธรรมที่ ๔ สาธารณโภคี คุณลักษณะมี
น้ าใจเพ่ือสังคม เคารพซึ่งกันและกัน หลักธรรมที่  ๕ สีลลาสามัญญตา คุณลักษณะปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่สังคมวางไว้ หลักธรรมที่ ๖ ทิฏฐิสามัญญตา คุณลักษณะมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็น
ของคนอ่ืนมากขึ้น๕ สอดคล้องกับ สมเกียรติ ส าลีพันธ์, บรรจบ บรรณรุจิ และขันทอง วัฒนะ
ประดิษฐ์ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพ่ือการจัดการความขัดแย้งระหว่าง
การท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงาน” ผลการวิจัยพบว่า หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมที่
                                                 

 ๔ ปรมต วรรณบวร สุรพล สุยะพรหม และบุษกร วัฒนบุตร, “ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น”, วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) : 
๘๕-๑๐๐. 

๕ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย ศักดิ์พงศ์ หอมหวล และประภัสสร ปรีเอี่ยม, “สถานีสาราณียธรรม : พื้นที่บ่ม
เพาะความรู้ชุมชน”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม 
๒๕๖๐) : ๑๘๓-๑๙๕ 



๒๒๘ 

สามารถน ามาใช้จัดการปัญหาความขัดแย้ง และท าให้เกิดความรักความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันในองค์กร๖ และสอดคล้องกับ ณฐา แย้มสรวล ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักสาราณียธรรม
เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองในการปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลบางไทรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นพุทธวิธีที่สามารถน ามาใช้ในการอยู่
ร่วมกันให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเห็นอก เห็นใจซึ่งกันและกันและพร้อมที่จะให้อภัยกัน การ
น าหลักสาราณียธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความปรองดอง ในการปฏิบัติงานของวิชาชีพ
พยาบาล แล้วยังสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน๗ และยังสอดคล้องกับ สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ธิติ
วุฒิ หม่ันมี และสุรินทร์ นิยมางกูร ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ในด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกันแนวทางในการส่งเสริม 
ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการยอมรับร่วมกันโดยการ
ประชุมปรึกษาหารือเป็นประจ าทุกเดือน เปิดพ้ืนที่หรือเวทีทางความคิดให้เกิดการยอมรับและสร้าง
แนวทางส่งเสริมความสมานฉันท์ในองค์การ และไม่ใช้ความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ ค านึงถึงหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกันตัดสินใจ๘  
 

 ๕.๒.๓ น าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา 
 น าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ๑) ด้านการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ค านึงถึงหลัก
สิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของการท างานของนักการเมืองท้องถิ่นที่ต้องตระหนักถึงหลักความเสมอกัน
ในทางกฎหมาย ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน ๒) ด้านการยึดมั่นและเชื่อถือใน
หลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล เชื่อถือในความส าคัญศักดิ์ศรีของตนเองและศักดิ์ศรีก็ย่อมถูก
คุม้ครองโดยกฎหมาย เพ่ือให้ทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข มีความเท่าเทียมกัน ๓) ด้านการเคารพกติกา
ของการปกครองแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามาส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ๔) ด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง สร้างการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยโดยสนับสนุนให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรมเสวนาทางการเมือง ๕) ด้าน

                                                 
๖สมเกียรติส าลีพันธ์ บรรจบ บรรณรุจิ และขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, “แนวทางการประยุกต์หลัก สา

ราณียธรรมเพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงาน”, วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๔๔๓ ๔๕๖ 

๗ณฐา แย้มสรวล, “การประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพืืือเสริมสร้างความปรองดองในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, ปีที่ ๑ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙) : ๔๙-๕๘ 
 ๘ สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ธิติวุฒิ หมั่นมี และสุรินทร์ นิยมางกูร, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์  ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ”, วารสาร มจร. 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๘ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๕๗-๖๘. 



๒๒๙ 

การมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้นแบบกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
ท าหน้าที่และรับผิดชอบในฐานะนักการเมืองไปสู่ท้องถิ่น ใช้ความรู้ เพ่ืองานจะได้ส าเร็จลุล่วง 
เรียบร้อย รวดเร็ว ด าเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๖) ด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจ
เพ่ือนมนุษย์ สร้างความไว้วางใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการเมือง เปิดโอกาสให้
สมาชิกในชุมชนได้เลือกแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ความจริง ความดี ความงาม เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น
ในการปกครองท้องถิ่น ๗) ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ แสดง
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในท้องถิ่นตามข้อกฎหมายและ
คุณธรรม ๘) ด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ รักความเป็นธรรมส านึกในพันธะหน้าที่ต่อสังคมแสดง
ตนมีอิสระทางความคิด รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพ่ือให้เกิดการใช้อ านาจที่เป็นธรรม สอดคล้อง
กับ สะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ ได้วิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการเมืองท้องถิ่น ของไทย” ผลการวิจัย
พบว่า บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร -ปกครองส่วนท้องถิ่น 
คือ (๑) นักการเมืองท้องถิ่นในฐานะท่ีเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความ-ซื่อสัตย์สุจริต (๒) การใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) การกระตุ้นให้เกิดมาตรการการตื่นรู้ทางสังคมในท้องถิ่นและ (๔) การ
สร้างองค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล๙ และสอดคล้องกับ เปรม
ศักดิ์ เพียยุระ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ชนบทอีสาน” ผลการวิจัยพบว่าแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยใน
ชนบทอีสาน แบ่งเป็น ๓ ระดับคือ (๑) ระดับครอบครัว (๒) ระดับชุมชน และ (๓) ระดับสังคมใหญ่ ที่
ต้องร่วมมือกันในการปลูกฝังสมาชิกของครอบครัวและชุมชนให้มีความคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม 
มีจิตอาสาในการเสียสละ มีความคิดสร้างสรรค์ประชาธิปไตย เคารพในเหตุและผล มากกว่า ยึดมั่นใน
ตัวบุคคล ยึดหลักความเสมอภาคในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเคารพในกฎหมาย กติกาของ
สังคมอย่างเคร่งครัด ๑ ๐ และยังสอดคล้องกับ อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม และ ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 
ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กับการพัฒนาความมั่นคงในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริม และสนับสนุนต่อการสร้าง 
กระบวนการทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เพ่ือการพัฒนาความมั่นคงเพ่ือความสงบสุข และสันติใน
พ้ืนที่ได้ อย่างมีนัยส าคัญ ประชาชนในพ้ืนที่ในขณะเดียวกันประชาชนในพ้ืนที่ก็มีความต้องการเข้าไป
มีส่วนร่วมในการพัฒนาความมั่นคง๑ ๑ 

                                                 
๙สะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ, “ธรรมาภิบาลในการเมืองท้องถิ่นของไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๙). 
๑ ๐เปรมศักดิ์ เพียยุระ, “แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งเสริมประชาธิปไตยใน ชนบท

อีสาน”, ดุษฎีนิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๕๕). 
 ๑ ๑อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม และ ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน, “วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน กับการพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย” วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๗๙-๙๐ 



๒๓๐ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 จากศึกษาวิจัยเรื่อง “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น” ผู้วิจัยจึงสรุปข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ดังนี้ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๕.๓.๑.๑ ควรมีการก าหนดนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ๕.๓.๑.๒ ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักการเมืองโดย
ยึดหลักการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕.๓.๑.๓ ควรมีนโยบายทางการศึกษาจัดท าหลักสูตรพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ๕.๓.๑.๔ ควรสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมือง 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๕.๓.๒.๑ หน่วยงานงานภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยร่วมกับท้องถิ่น 
 ๕.๓.๒.๒. หน่วยงานงานภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 ๕.๓.๒.๓ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักการเมืองท้องถิ่นให้เกิดการตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน 
 ๕.๓.๒.๔ นักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนควรยกย่องนักการเมืองที่ด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ตาม
นโยบายที่แถลงไว้ก่อนการเลือกตั้ง  
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๕.๓.๓.๑ ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
 ๕.๓.๓.๒ ควรศึกษาอิทธิพลทางพลวัตทางการเมืองในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 ๕.๓.๓.๓ ควรศึกษาองค์ประกอบของหลักธรรมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 ๕.๓.๓.๔ ควรศึกษาวิจัยรากฐานทางการส่งเสริมวัฒนธรรมในระบอบประชาธิปไตยที่
ส่งผลต่อการปฏิรูปการเมืองของนักการเมือง 



๒๓๑ 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย : 
 

 ก. ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
   
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ :  
 

กรมการปกครอง, ส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น. คู่มือการฝึกอบรมด้านการคลังท้องถิ่นตาม
โครงการพัฒนาการเงินการคลังท้องถิ่นภายใต้มาตรการเพื่อการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อ
การกระตุ้นเศรษฐกิจปี ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๓.  

กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ. พรรคการเมืองไทย ผลผลิตวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทยใน
วัฒนธรรมทางการเมืองจริยธรรมและการปกครอง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปก
กล้า, ๒๕๕๐.  

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. พื้นฐานรัฐศาสตร์กับการเมืองในศตวรรษที่  ๒๑. กรุงเทพมหานคร : คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๓.  

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. รายงานผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าปี ๒๕๖๑. นนทบุรี : สยามคัลเลอร์พริน จ ากัด, ๒๕๖๑.  

คณาจารย์ส านักพิมพ์เลี่ยงเซียง. หนังสือบูรณาการแผนใหม่ นักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร : 
เลี่ยงเซียง, ๒๕๔๖.  

จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ. สังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙.  

จุมพล หนิมพานิช . พัฒนาการทางการเมืองไทย : อามาตยาธิปไตย ธนาธิปไตย หรือ 
ประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘.  

จุรี วิจิตรวาทการ และกนกกาญจน์ อนุแก่นทราย. ภาคประชาสังคมกับการบริหารกิจการ
บ้านเมืองในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕.  

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ . กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
คอนราดอาเด็นเนาว์, ๒๕๔๙. 

_________. ประชาธิปไตยกับอนาคตการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : รุ่งอรุณ, ๒๕๕๙.  
ชูศั กดิ์  เที่ ย งตรง . การบริหารการปกครองท้องถิ่ น ไทย . กรุ งเทพมหานคร  : โรงพิม พ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘.  
  



๒๓๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ณรงค์ สินสวัสดิ์. สังคมกับการปกครอง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๐.  

ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ปรัชญาของศาสนาอิสลามกับการพัฒนาวินัยและสร้างเสริมประชาธิปไตย . 
พิมพ์ครั้งที ่๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๑.  

ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. การประยุกต์ใช้ SPSS วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กาฬสินธุ์ : 
ประสานการพิมพ์, ๒๕๕๑.  

ทองหล่อ วงษ์ธรรมา. ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โอ เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 
๒๕๔๒.  

ทินพันธ์ นาคะตะ. ประชาธิปไตยไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๓.  

_________. วิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่. กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อก
และการพิมพ์, ๒๕๔๖.  

_________. รัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาส าคัญ และแนวทางศึกษา วิเคราะห์ ทาง
การเมือง. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสหายบล็อกและการพิมพ์, ๒๕๕๑.  

ธเนศวร์ เจริญเมือง. การเดินทางของประชาธิปไตย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. เชียงใหม่ : ส านักพิมพ์สถาบัน
ล้านนาประชาธิปไตย, ๒๕๕๔.  

ธานินทร์  ศิลป์ จารุ . วิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. พิมพ์ครั้ งที่  ๑๓ . 
กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๕.  

นิธิ เอียวศรีวงศ์. เอกสารประกอบการแสดงปาฐกถาพิเศษ “วัฒนธรรมทางการเมืองไทย” ใน
เอกสารการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๙ เรื่อง วัฒนธรรมการเมือง 
จริยธรรม และการปกครอง. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, ๒๕๕๐.  

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. บทบาทสื่อกับการปฏิรูปการเมือง . กรุงเทพมหานคร : สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒.  

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิล วดีบุรีกุล. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์, ๒๕๔๘.  

ประหยัด หงส์ทองค า. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๕๐.  

ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ. รัฐสภาและพรรคการเมืองไทยในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองไปสู่ความ
เป็นประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกกล้า, ๒๕๕๐.  

ปัญญา ใช้บางยาง. ธรรมาธิบาย เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์รติธรรม, ๒๕๔๖.  
พจน์ พจนพาณิชย์กุล. พลวัตการเมืองการปกครองของไทย. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๖๓. 
พร้อมรินทร์ พรหมเกิด. สังคมวิทยาการเมือง. ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๖.  



๒๓๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ)  
 

พระธรรมกิตติวงศ์  (ทองดี สุรเตโช). พจนานุกรมเพื่ อศึกษาพุทธศาสน์ . พิมพ์ครั้งที่  ๔ . 
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓.  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งที่  ๘. 
กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ จิตญาโณ). ธรรมะส าหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทคลัง
วิชา จ ากัด, ๒๕๔๐.  

ไพศาล หวังพานิช. การวัดและประเมินผลการเรียน. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๕๑.  
มานิตย์ จุมปา. ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย . กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 

๒๕๕๕.  
เมตต์เมตต์ การุณ์จิต. การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม . กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์, 

๒๕๔๗.  
รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร : น่ ากัง, 

๒๕๔๖.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ . กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 
๒๕๕๖.  

ลิขิต ธีรเวคิน. วัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลา เรียนรู้ทางการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ ๕. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙.  

วิญญู อังคณารักษ์. แนวความคิดในการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น . พิมพ์ครั้งที่ ๗.
กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๕๙.  

วิทยากร เชียงกูล. พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์การเมือง. กรุงเทพมหานคร : ผลึก, ๒๕๔๒. 
วิวัฒน์ เอ่ียมไพรวัน. เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย หน่วยที่ ๔ : 

วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาการทางการเมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. นนทบุรี : 
ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑.  

วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น. แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐.  

_________. ประชาธิปไตย : แนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตยในอุดมคติ . พิมพ์
ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔.  

สถาบันพระปกเกล้า. วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมและการปกครอง . ในเอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า. ๒๕๕๐.  

สมคิด เลิศไพฑูรย์. กฎหมายปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา, ๒๕๔๗.  



๒๓๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์. การเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๙.  
_________. การเมือง แนวความคิด และการพัฒนา . พิมพ์ครั้งที่  ๒ . กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๖.  
สมปอง รักษาธรรม. ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพื้นที่  ภาคใต้กับการพัฒนา

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ 
: ศึกษากรณี เปรียบเทียบนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ๕ จังหวัดภาคใต้ . 
กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๒.  

อภิญญา รัตนมงคลมาศและวิวัฒน์  คติ ธรรมนิตย์ . ฅนไทยกับการเมืองปีติ ฤาวิปโยค . 
กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา, ๒๕๔๗.  

อมร รักษาสัตย์ และคณะ. ประชาธิปไตย อุดมการณ์ หลักการและแบบอย่างการปกครองหลาย
ประเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.  

_________. ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : การันต์, ๒๕๔๓.  
อานันท์ ปันยารชุน. ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน. การบรรยายสาธารณะ ณ กรุงบรัสเซลส์ ชุดการ

บรรยาย อมาตยา เซน เกี่ยวกับพัฒนาอย่างยั่งยืน สมาคม เคมบริดจ สมาคมออกซ์
ฟอร์ดและกลามฮารวารดแห่งเบลเยี่ยม. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สาธารณประโยชน์ 
และประชาสังคมสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๑.  

อุทัย หิรัญโต. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๓.  
เอนก เหล่าธรรมทัศน์. ประชาธิปไตยท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : มิติใหม,่ ๒๕๔๕.  
 
(๒) วารสาร : 
คัมภีร์ พลการและอรนันท์ กลันทปุระ. “อัตลักษณ์และวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้น าระดับต าบล

และหมู่บ้านจังหวัดตรัง”. วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา. ปีที่ ๔ ฉบับ
ที ่๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๑๖๕-๑๗๔. 

ชาญชัย ฮวดศรี. “รูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเชิงพุทธของผู้น าชุมชนจังหวัด
ขอนแก่น. การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่  ๒  สถาบัน วิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ : ๑๑๗-๑๒๗ 

ณฐา แย้มสรวล. “การประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพ่ือเสริมสร้างความปรองดองในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร พุทธ
ปัญญาปริทรรศน์. ปีที ่๑ ฉบับที ่๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙) : ๔๙-๕๘ 

  



๒๓๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ)  
 

นิติธร กล่าคุ้ม และเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล. “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา” วารสารเทคโนโลยี
ภาคใต้. ปีที ่๑๑ ฉบับที ่๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๒๕-๑๓๐. 

เปรมศักดิ์ แก้วมรกฎ. “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ ๑๒ 
ฉบับพิเศษ (ตุลาคม ๒๕๖๑) : ๒๑๗-๒๒๕. 

พงษเมธี ไชยศรีหา. “แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน”. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. ปที่ 
๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๔๓-๒๖๒. 

พระครูวินัยธรสุดใจ ชิตมโน ฆารประเดิม. “การใช้หลักสาราณีียธรรม ๖ ในการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม. ปีที่ 
๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑๘๙-๒๐๐. 

วิศรุตา ทองแกมแก้ว. เพ็ญนภา จันทร์แดง. และบุณิกา จันทร์เกตุ. “ความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบปรึกษาหารือกับการก าหนดนโยบายสาธารณะ เพ่ือพัฒนา
เทศบาลนครหาดใหญ่”. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . ปีที่ ๒๖ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๑-๑๖. 

ศิริพงษ ์อรุณเดชาชัย ศักดิ์พงศ์ หอมหวล และประภัสสร ปรีเอ่ียม. “สถานีสาราณียธรรม : พ้ืนที่บ่ม
เพาะความรู้ชุมชน”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ 
๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐) : ๑๘๓-๑๙๕. 

สมเกียรติส าลีพันธ์ บรรจบ บรรณรุจิ และขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. “แนวทางการประยุกต์หลักสา
ราณียธรรมเพ่ือการจัดการความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับ
พนักงาน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
: ๔๔๓ – ๔๕๖. 

สาโรช บัวศรี . “ความหมายของประชาธิปไตย”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑. (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๐) : ๑๔-๑๗. 

อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม และ ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน. “วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน กับการพัฒนาความมั่นคงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย” วารสาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต . ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม 
๒๕๖๑) : ๗๙-๙๐ 

  



๒๓๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๓) หนังสือพิมพ์ : 
ลิขิต ธีรเวคิน. “ความส าเร็จของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย”. หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายวัน. ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ : ๗. 
 
(๔) ดุษฎีนิพนธ์ : 
เปรมศักดิ์ เพียยุระ. “แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งเสริมประชาธิปไตยใน ชนบท

อีสาน”. ดุษฎีนิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๕. 

ปิยะชาติ ประทุมพร. “การจัดการความขัดแย้งในรูปแบบประชาธิปไตยทางการเมือง”. ดุษฎีนิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๕๘ 

พงศกร อรรณนพพร. “การสร้างและการรักษาฐานสนับสนุนทางการเมืองของพรรคเพ่ือไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๖๑. 

ส าราญ นาบุตร. “บทบาทในการใช้อ านาจของรัฐต่อผู้ชุมนุมทางการเมือง”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๘. 

สนั่น เล่าประวัติชัย. “รูปแบบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย”. ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๘. 

สะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ. “ธรรมาภิบาลในการเมืองท้องถิ่นของไทย”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๙. 

สาโรจน์ บุญเสริมวรรณ. “พัฒนาการของการเมืองเชิงสัญญะในการเคลื่อนไหวภาคประชาชนไทย”. 
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๖๑. 

เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต. “ปรัชญาแนวพุทธ : การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง”. ดุษฎี
นิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๙. 

ธนิต สุวรรณเมนะ. “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖. 

วราเทพ รัตนากร. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาพรรคการเมืองในระบบการเมืองไทย”. ดุษฎีนิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๕๘. 

  



๒๓๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ)  
 

เอกวิชัย วิชยานฤพล. “การแทรกแซงทางการเมืองของต ารวจ : กรณีศึกษาต ารวจภูธร ภาค ๙”. 
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๖๐. 

วุฒิพงศ์ บัวช้อย. “รูปแบบการเมืองภาคประชาชนว่าด้วยเรื่องที่ดินท ากิน”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๙. 

จ าลอง พรมสวัสดิ์. “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย
ของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลชวงพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๓”. ดุษฎี
นิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัย
สื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๔. 

สมปอง รักษาธรรม. “ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพ้ืนที่ภาคใต้กับการพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ : ศึกษากรณี
เปรียบเทียบนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ๕ จังหวัดภาคใต้” ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง 
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๒. 

 
(๕) รายงานการวิจัย : 
พิชิต รัชตพิบุลภพ. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 

๒๕๕๖.  
ปรีชา อุยตระกูล และคณะ. โครงการ ประชาสังคมกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา

ระบบและกลไกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา. 
รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว, ๒๕๖๑.  

 
(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก

สภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. [ออนไลน์], แหล่งที่มา : : http ://ele.dla.go.th [๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

ประวัติ ความเป็นมา ลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา. [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http ://
www.nakhonkorat. com/ main/ th/ 2009-04-02-05-48-49/ 2009-04-02-05-50-
27.html. [๗ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

ประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑. [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา : 
www.koratlocal.go.th และ www.nakhonratchasima.go.th [๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 
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๒๓๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๗) สัมภาษณ์ : 
สัมภาษณ์ พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัน กนฺตจารี ป.ธ.๗). เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และ รอง

อธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
พระสีหราชสมาจารมุนี. รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
จ่าสิบเอกโสภา พลดงนอก. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
นางศุภรัสมิ์ เชิดชู. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัด
นครราชสีมา, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
นายเอกภพ โตมรศักดิ์. นายกเทศมนตรีต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ . สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓. 
นางวนิชา พรสันเทียะ. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
ดร.นิธิศ คงอินทร์ . ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหันและรองเลขาธิการ
คณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
นายชลาล พัฒนก าชัย. สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา, ๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
นายดนัย ตั้งเจิดจ้า. นายกเทศมนตรีต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา, ๕ 
กันยายน ๒๕๖๓. 
นางพิทยา พรสันเทียะ. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
ดร.บุญช่วย พาณิชย์กุล. อดีตก านันต าบลหินดาด อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา, 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
ดร.วราภูมิ สุวะโสภา. อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง. อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
ผศ.ดร.พีรวิชญ์  ค าเจริญ. อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๓. 
รศ.เนตรชนก บัวนาค. อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

  



๒๓๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

(๘) การสนทนากลุ่มเฉพาะ : 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ , ดร.. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขต

นครราชสีมา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์. ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์, ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง. รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
พระครูปลัดนิเวช ชินวโร, ดร.. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร. วิทยา
เขตนครราชสีมา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
ดร.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร. วิทยาเขต
นครราชสีมา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์. นักวิจัยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
นายรชตะ ด่านกุล. อดีตสมาชิกสภาจังหวัด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
นายยศพล นนทขุนทด. อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านใน อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
นายสิรภพ นิติภัทร. นิติกรประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลด่านใน อ าเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์. นายกเทศมนตรีต าบลกุดจิก ต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
น.ส.พิฐชญาณ์ พงศ์ธนากุลศิริ. ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
นายชาญชัย เด่นจักวาฬ. ธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

  



๒๔๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ)  
 

๒. ภาษาอังกฤษ : 
Almond. G.A. and Verba. S. The Civic Culture : Political Attitudes and Democracy 

in Five Nations. California: Sage Publications. Inc, 2007.  
_________.  The Problems of Democracy in Thailand :  A Study of Political 
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ภาคผนวก ก. 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 



๒๔๔ 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
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    ราชภฏันครราชสีมา 
 

  



๒๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
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๒๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



๒๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์ค่า  IOC 



๒๔๙ 

ตารางผนวกท่ี ๑  ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

 
ค าถาม 
ข้อที่ 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

รวม 
 

IOC 
 

ความหมาย 
คนที่  
๑ 

คนที่  
๒ 

คนที่  
๓ 

คนที่  
๔ 

คนที่  
๕ 

๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๑๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๓ ๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 
๑๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๘ ๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 
๑๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

 



๒๕๐ 

ตารางผนวกท่ี ๒   ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม ๖ 
 
ค าถาม 
ข้อที่ 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

รวม 
 

IOC 
 

ความหมาย 
คนที่  
๑ 

คนที ่ 
๒ 

คนที่  
๓ 

คนที่  
๔ 

คนที่  
๕ 

๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๑๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๒ +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 
๑๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๔ +๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 
๑๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

 
 



๒๕๑ 

ตารางผนวกท่ี ๓  ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง 
  การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 
ค าถาม 
ข้อที่ 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

รวม 
 

IOC 
 

ความหมาย 
คนที่  
๑ 

คนที่  
๒ 

คนที่  
๓ 

คนที่  
๔ 

คนที่  
๕ 

๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๑๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 



๒๕๒ 

ตารางผนวกท่ี ๓  (ต่อ) 
 
ค าถาม 
ข้อที่ 

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

รวม 
 

IOC 
 

ความหมาย 
คนที่  
๑ 

คนที่  
๒ 

คนที่  
๓ 

คนที่  
๔ 

คนที่  
๕ 

๓๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

  



๒๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การหาค่าความเชื่อมั่น 



๒๕๔ 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.929 82 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 333.900 523.610 .436 .930 

a2 333.867 529.706 .439 .931 

a3 334.000 522.414 .595 .929 

a4 333.967 518.999 .491 .929 

a5 333.867 522.464 .589 .929 

a6 333.700 516.631 .445 .928 

a7 333.533 517.154 .578 .928 

a8 333.400 514.869 .409 .928 

a9 333.433 512.392 .455 .928 

a10 333.233 519.564 .693 .929 

a11 333.233 520.806 .677 .929 

a12 333.433 515.702 .739 .929 

a13 333.633 519.206 .559 .929 

a14 333.667 518.851 .419 .929 

a15 334.067 512.133 .420 .928 

a16 333.500 507.431 .573 .927 

a17 334.000 516.828 .626 .929 

a18 333.633 510.171 .643 .928 

a19 333.333 509.126 .629 .927 

a20 333.767 520.599 .441 .929 

a21 333.600 517.766 .540 .929 

a22 333.667 510.575 .639 .928 

a23 333.467 512.189 .495 .928 

a24 333.300 512.010 .536 .928 

a25 333.400 507.283 .602 .927 

a26 333.400 507.007 .611 .927 

a27 333.400 499.283 .718 .926 



๒๕๕ 

a28 333.300 504.907 .719 .927 

a29 333.433 515.357 .514 .928 

a30 333.567 514.185 .485 .928 

a31 333.467 503.913 .667 .927 

a32 333.367 511.344 .604 .927 

a33 333.700 518.148 .501 .929 

a34 333.500 513.569 .493 .928 

a35 333.833 519.799 .549 .929 

a36 333.833 517.109 .547 .929 

a37 333.667 524.092 .660 .929 

a38 333.833 519.247 .671 .929 

a39 333.800 517.407 .476 .928 

a40 333.900 508.990 .600 .927 

a41 333.800 514.234 .493 .928 

a42 333.700 520.631 .532 .929 

a43 333.867 519.085 .401 .928 

a44 333.500 509.155 .556 .927 

a45 333.433 509.426 .542 .928 

a46 333.667 513.471 .462 .928 

a47 333.833 518.006 .577 .928 

a48 333.733 515.513 .457 .928 

a49 333.967 523.826 .671 .929 

a50 333.900 521.403 .566 .930 

a51 333.700 520.631 .428 .929 

a52 333.833 512.351 .462 .928 

a53 334.100 515.748 .583 .928 

a54 334.100 521.197 .602 .929 

a55 334.233 518.461 .505 .929 

a56 334.133 524.464 .439 .930 

a57 334.000 526.345 .047 .931 

a58 334.167 517.730 .412 .929 

a59 333.867 512.464 .564 .929 

a60 334.167 513.937 .425 .928 

a61 333.900 515.128 .408 .928 

a62 333.800 513.131 .490 .928 

a63 333.867 520.533 .650 .929 

a64 333.800 523.890 .559 .929 

a65 333.667 515.471 .473 .928 

a66 333.833 514.282 .469 .928 

a67 333.767 518.530 .552 .929 

a68 334.033 523.413 .436 .930 



๒๕๖ 

a69 333.933 527.651 .619 .930 

a70 334.033 520.309 .722 .929 

a71 334.000 515.241 .732 .929 

a72 334.100 516.645 .533 .929 

a73 334.000 513.862 .550 .929 

a74 333.800 515.959 .447 .929 

a75 333.933 512.133 .567 .928 

a76 333.967 527.482 .626 .930 

a77 333.900 523.610 .747 .930 

a78 334.033 518.861 .701 .929 

a79 333.967 523.344 .645 .930 

a80 333.900 516.783 .557 .929 

a81 333.433 512.392 .455 .928 

a82 333.233 519.564 .593 .929 

 

  



๒๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) 



๒๕๘ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง  พลวัตทางการเมอืงกับการเสริมสร้างวฒันธรรมทางการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

 
------------------------------------------------------------ 

ค าชี้แจง 
 ๑.  แบบสอบถามชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษา เรื่อง “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น” โปรดตอบแบบสอบถาม
ตามความเห็นอย่างแท้จริงให้ครบถ้วนทุกข้อค าถาม ค าตอบของท่าน ผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็นความลับ 
และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น  
 ๒.  แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย ๓ ตอนดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่น 
 ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม ๖ (หลักธรรมอันก่อให้เกิดความ
สามัคคี) 
 ตอนที่ ๔  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ตอนที่ ๕ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิดที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค   
 ผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

นางไพวรรณ ปุริมาตร 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์   
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๒๕๙ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 

ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
----------------------------------------------------------- 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง
เกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ๑.  เพศ 
    ชาย      หญิง   
  

๒. อาย ุ
   ๑๘ – ๒๕ ป ี      ๒๖ – ๓๐ ป ี  

 ๓๑ – ๔๐ ป ี       ๔๑ – ๕๐ ป ี   
 ๕๑ – ๖๐ ป ี      ๖๐ ปีขึ้นไป    

    
๓. สถานภาพ  

 สมรส      โสด    
 หม้าย/หย่าร้าง   

 
๔. การศึกษา  

 ต่ ากว่าปริญญาตรี      ปริญญาตรี   
 สูงกว่าปริญญาตรี   
 

๕. รายได้ต่อเดือน  
 ต่ ากว่า ๙,๐๐๐ บาท     ๙,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท   
 ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท    ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท  
 ๓๐,๐๐๑ ขึ้นไป   

  



๒๖๐ 

ตอนที่ ๒ พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น 

 

พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

การมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิ
หน้าทีค่วามรับผิดชอบของตน 

     

๑. การเป็นนักการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
ขอบเขตอ านาจและสามารถเข้าร่วมท างานกับ
ข้าราชการประจ าได้ 

     

๒. นักการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็ม 
ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
และประชาชน 

     

๓. นักการเมืองท้องถิ่นต้องยึดหลักความเสมอภาคใน
การให้บริการประชาชน 

     

๔. นักการเมืองท้องถิ่นเมื่อได้รับการเลือกตั้ง
นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องร่วมแก้ไขปัญหาความเดือน
ร้อนของประชาชน 

     

๕. นักการเมืองท้องถิ่นต้องสะท้อนปัญหาความ
ต้องการต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพ้ืนที่ 

     

การเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

     

๖. นักการเมืองท้องถิ่นใช้กฎหมายลดความขัดแย้ง
ทางความคิดทางการเมือง 

     

๗. นักการเมืองทอ้งถิ่นใช้วิธีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยประสบความส าเร็จ  

     

๘. นักการเมืองท้องถิ่นใช้กฎหมายและข้อบังคับให้
เกิดการพัฒนาท้องถิ่น 

     

๙. นักการเมืองท้องถิ่นใช้กฎหมายและการอยู่ร่วมกัน
แก้ปัญหาความเห็นต่างทางการเมือง 

     

๑๐. นักการเมืองท้องถิ่นใช้กฎระเบียบข้อบังคับสร้าง
ความเป็นธรรมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

     



๒๖๑ 

 
  

พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

การรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต                    
๑๑. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมตัดสินใจทางการเมือง
อย่างชอบธรรมมีการยอมรับผลกระทบอันอาจจะ
เกิดข้ึนจากการตัดสินใจร่วมกัน 

     

๑๒. นักการเมืองท้องถิ่นเคารพสิทธิผู้อ่ืนและจะต้อง
ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

     

๑๓. นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับความแตกต่าง เคารพ
สิทธิและรู้จักท่ีจะท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

     

๑๔. นักการเมืองท้องถิ่นใช้นโยบายน ากิจกรรม
ทางการเมือง 

     

๑๕. นักการเมืองท้องถิ่นรับฟังข้อเสนอแนะทางการ
เมืองด้วยความจริงใจ 

     

การมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม 

     

๑๖. การเป็นนักการเมืองท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมทางการเมือง 

     

๑๗. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตอาสาเข้ามาท า
หน้าที่แทนประชาชน 

     

๑๘. นักการเมืองท้องถิ่นให้การช่วยเหลือผู้ทีเ่ดือดร้อน  
การบริการชุมชน ท าประโยชน์เพื่อสังคม  

     

๑๙. นักการเมืองท้องถิ่นจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ชุมชนการกระท า ความดีการเอ้ืออาทรเห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน  

     

๒๐. นักการเมืองท้องถิ่นเป็นแกนก่อให้เกิดความ
ร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

     



๒๖๒ 

ตอนที่ ๓  หลักสาราณียธรรม ๖ (หลักธรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี) 
ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น 

 

หลักสาราณียธรรม ๖ 
(หลักธรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี) 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด มาก ปาน 

กลาง น้อย น้อย 
ที่สุด 

ด้านกายกรรม (การท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกัน)      
๑. นักการเมืองทอ้งถิ่นต้องมีการแสดงกิริยาอาการ
สุภาพในการปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงานทั้งต่อหน้า
และลับหลัง 

     

๒. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีน้ าใจช่วยเหลือและ
เอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

     

๓. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีการแสดงออกต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตา  คือ แสดงไมตรีและ
ความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 

     

๔. นักการเมืองท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ 

     

๕. นักการเมืองท้องถิ่นมีความเอาใจใส่เกี่ยวกับ
ปัญหาและมีความ 
กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่าง
สร้างสรรค ์

     

ด้านวจีกรรม (การพูดดีต่อกันให้ เกิดความ
สามัคคี)   

     

๖.นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ พูดจา
ดี มีอัธยาศัยไมตรีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความ
สามัคคี 

     

๗. นักการเมืองท้องถิ่นให้ค าเสนอแนะหรือทักท้วง
ต่อเพ่ือนร่วมงานอย่างสุภาพ    

     

๘. นักการเมืองท้องถิ่นมีเทคนิคในการรับฟังค า
วิพากษ์  วิจารณ์  ซักถามหรือให้ค าปรึกษาหารือ  
ให้ค าแนะน าต่างๆ  

     

๙. นักการเมืองท้องถิ่นใช้ค าพูดภาษาท่ีสุภาพเมื่อ
สนทนาพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน 

     

๑๐.นักการเมืองท้องถิ่นใช้วาทศิลป์ในการพูดคุย
กับเพ่ือนร่วมงานและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

     



๒๖๓ 

 
  

หลักสาราณียธรรม ๖ 
(หลักธรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี) 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด มาก ปาน 

กลาง น้อย น้อย 
ที่สุด 

ด้านมโนกรรม (การคิดดีเสียสละ)      
๑๑.นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความ
เสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม อุทิศตนเพื่องาน 

     

๑๒.นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยการเอาใจ
ใส่ดูแลทุกข์  
สุขของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี คิดท าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ 

     

๑๓.นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความมี
จิตใจที่ซื่อสัตย์ สุจริต โดยไม่มีความโลภใช้หน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

     

๑๔.นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความ
ยุติธรรมเป็นกลางไม่ล าเอียง 

     

ด้านสาธารณโภคี (การจัดสรรผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น) 

     

๑๕.มีการจัดสรรสวัสดิการหรือการสนับสนุนการ
ท างานท้องถิ่น 
ตามความเหมาะสม เป็นธรรมแก่ทุกคน 

     

๑๖.นักการเมืองท้องถิ่นการบริหารงานด้วยความมี
น้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

     

๑๗.นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความ
เสียสละไม่ช่วงชิงของส่วนรวมมาเป็นของตน 

     

๑๘.นักการเมืองท้องถิ่นตระหนักในบทบาทหน้าที่
ของตนใน 
ฐานะผู้บริหารโดยมุ่งความส าเร็จเพื่อประโยชน์
สูงสุดกับท้องถิ่น 

     

๑๙.นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยให้
ความส าคัญกับการตัดสินใจภายใต้มติท่ีประชุมที่
ผ่านการเห็นชอบจากบุคลากร 
ส่วนใหญ่ 

     



๒๖๔ 

 

หลักสาราณียธรรม ๖ 
(หลักธรรมอันก่อให้เกิดความสามัคคี) 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด มาก ปาน 

กลาง น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

ด้านสีลสามัญญตา (ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็น
แบบอย่างท่ีดี) 

     

๒๐.นักการเมืองท้องถิ่นมีความประพฤติสุจริตดี
งาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย 

     

๒๑.นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่โดยรักษา
ระเบียบวินัย ไม่ท า ตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือ
เสื่อมเสียแก่หมู่คณะ  

     

๒๒.นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความเสมอ
ภาคเท่า 
เทียมกันโดยปราศจากอคติ และท าตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

     

๒๓.นักการเมืองท้องถิ่นเคารพในสิทธิและเสรีภาพ
ในการแสดงออกต่อผู้ร่วมงาน ไม่หลงอ านาจ ไม่ใช้
อ านาจข่มขู่ผู้ร่วมงาน 

     

๒๔.นักการเมืองท้องถิ่นเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่  คิดและวางแผนการท างานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

ด้านทิฏฐิสามัญญตา (รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนน าไปสู่การขจัดปัญหา) 

     

๒๕.นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยมีความ
เห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะ
น าไปสู่การขจัดซึ่งปัญหา 

     

๒๖.นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยมีภาวะผู้น า
สูงรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่แตกต่าง และ
ยอมรับได้ 

     

๒๗.นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดถืออุดม
คติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอัน
เดียวกัน 

     

๒๘.นักการเมอืงท้องถิ่นบริหารงานโดยเมื่อการ
ปฏิบัติงานมีปัญหา จะมีการประชุมแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

     



๒๖๕ 

ตอนที่ ๔  การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

การมีความเชื่อม่ันศรัทธาต่อหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  

     

๑. ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ภายใต้รูปแบบรัฐสภา เป็นรูปแบบการปกครองที่
เหมาะสมกับสังคมไทย 

     

๒. ระบบการเลือกตั้งของไทยในปัจจุบันเป็นไป
ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

     

๓. การซื้อสิทธิ์ขายเสียงถือเป็นเรื่องที่ผิดส าหรับ
การปกครอง           ในระบอบประชาธิปไตย 

     

๔. ในระบอบการปกครองประชาธิปไตย
ประชาชน 
ทุกคนมีเสียงหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน 

     

๕. การเมืองเป็นเรื่องที่สามารถก าหนดได้จาก
การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

     

การยึดม่ันและเชื่อถือในหลักความส าคัญและ
ศักดิ์ศรีของบุคคล 

     

๖. ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันใน
การมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายของรัฐบาล 

     

๗. นักการเมืองท้องถิ่นเป็นอาชีพที่มีเกียรติ      
๘. เสียงทุกเสียงที่ลงคะแนนในการเลือกตั้งมีค่า
ส าหรับนักการเมืองท้องถิ่น 

     

๙. การส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีความเท่าเทียม
กันทางการเมือง 

     

การ เค ารพ กติ ก าของการปกครองแบ บ
ประชาธิปไตย 

     

๑๐. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยควรฟัง
เสียงส่วนใหญ่ 
แต่ไม่ควรละเลยเสียงส่วนน้อย 

     



๒๖๖ 

 
  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๑๑. นโยบายในการบริหารท้องถิ่นต้องผ่านการ
รับรองจากสภาท้องถิ่น 

     

๑๒. สภาท้องถิ่นท าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ถ่วงดุลการท างานของฝ่ายบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

๑๓. การซื้อสิทธิ์ขายเสียงถือเป็นการไม่เคารพ
กติกาในการปกครองระบบประชาธิปไตย 

     

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการ
ปกครอง 

     

๑๔. การไปเลือกตั้งถือเป็นวิธีการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย 

     

๑๕. การเสวนาทางการเมืองเป็นสิ่งที่ท าได้อย่าง
สร้างสรรค์ในกรอบของกฎหมาย 

     

๑๖. การเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 

     

๑๗. การมีส่วนร่วมรณรงค์เพ่ือให้ประชาชน
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

     

การมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความ
เชื่อม่ันในตนเอง 

     

๑๘. ยอมรับในการควบคุมตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ 

     

๑๙. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตสาธารณะ รัก
ความเป็นธรรม           

     

๒๐. นักการเมืองท้องถิ่นมีความกล้าหาญทาง
จริยธรรมในวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

     

๒๑. การเคารพกฎหมายถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งใน
การเป็นพลเมืองที่ดี 

     

๒๒. การปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการที่ดีถือ
เป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่น  

     



๒๖๗ 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์      
๒๓. ความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน นับเป็น
ปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาของ
นักการเมืองท้องถิ่น 

     

๒๔. ความจริง ความดี ความงาม เป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นในการปกครองท้องถิ่น 

     

๒๕. การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท าให้คนไทย
ทั้งหลายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

     

๒๖. การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นปัจจัยเอ้ือ
ต่อการความเหลื่อมล้ าและความเสียเปรียบของ
คนในชุมชน 

     

การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและ
เป็นไปในทางสร้างสรรค์ 

     

๒๗. การรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว เครือญาติ  หมู่บ้าน
ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

     

๒๘. การเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็น
ผู้อื่นถือเป็นสิ่งส าคัญในการท างานท้องถิ่น 

     

๒๙. การเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนากจิกรรม
ทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

     

๓๐. การใช้วิจารณญาณท าให้สังคมการเมือง
ท้องถิ่นเป็นสังคมที่ใช้ความรู้ ใช้สติแก้ปัญหา 

     

การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ      
๓๑. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตสาธารณะรัก
ความเป็นธรรมส านึกในพันธะหน้าที่ต่อสังคม 

     

๓๒. การรับฟังความคิดเห็นจะช่วยลดความ
ขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง 

     

๓๓. ใช้ระบอบประชาธิปไตย อ านาจนิติบัญญัติ 
อ านาจบริหารอ านาจตุลาการสนับสนุนการท า
กิจกรรมทางการเมืองท้องถิ่น  

     

๓๔. การใช้อ านาจให้พลเมืองมีสิทธิหรือมีอ านาจ
อย่างเสมอภาค เป็นธรรมในการมีส่วนร่วม
น าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     



๒๖๘ 

ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง โปรดระบุปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
 ปัญหาและอุปสรรค

......................................................................................................... ................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................. ................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………….………………………………………………………
.............................................................................................................................................................  

ผู้วิจัยขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 
  



๒๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ์) 



๒๗๐ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง พลวัตทางการเมอืงกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมอืง 
ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

---------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง 
 ๑.  แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือการศึกษาเรื่อง “พลวัตทางการเมืองกับ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น” ซึ่งท่านเป็น
บุคคลหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ถูกสัมภาษณ์แบบสอบถาม โปรดตอบแบบสัมภาษณ์ตามความ
คิดเห็นของท่านอย่างแท้จริงได้ครบถ้วนทุกข้อค าถาม 
 ๒.  แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยนี้จัดท าข้ึน  จ านวน ๑ ชุด 
 เพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๔ กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ี ๑ พระนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๒ รูป 
 กลุ่มท่ี ๒ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙ คน  
 กลุ่มท่ี ๓ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จ านวน ๔ คน 
 กลุ่มท่ี ๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒ คน    

ผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านในการให้สัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ใน
ครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

นางไพวรรณ ปุริมาตร 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์   
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๒๗๑ 

 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง  พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 

************ 
ตอนที่  ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...................................................................ฉายา/นามสกุล..........................................  
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน............................................................................................................................ 
สถานที่สัมภาษณ์
............................................................................................................................. ........ 
วัน เดือน ปี
....................................................................................................... ....................................... 
 

ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๑. พลวัตทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 
      ๑.๑ ท่านมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 

๑.๒ การเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างไร  
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... .........................
........................................................................................................... ..................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
  

 



๒๗๒ 

๑.๓ การรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างไร  
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... .........................
.................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................... 

๑.๔ การมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเป็นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างไร  
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... .........................
................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 

 
 ๒. คุณธรรมนักการเมืองตามหลักสาราณียธรรม ๖ (หลักธรรมอันก่อให้เกิดความ
สามัคคี) 
 ๑. ท่านมีแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ในประเด็นเรื่องการท าดีกันมีน้ าใจช่วยเหลือกันอย่างไร 
................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................................................................
 ๒. ท่านมีแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ในประเด็นเรื่องการพูดดีต่อกันให้เกิดความสามัคคีอย่างไร 
................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................
 ๓. ท่านมีแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ในประเด็นเรื่องการคิดดีเสียสละอย่างไร 
................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
  



๒๗๓ 

 ๔. ท่านมีแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ในประเด็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวมสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น
อย่างไร 
...................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
 ๕. ท่านมีแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ในประเด็นเรื่องไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................... .....
 ๖. ท่านมีแนวทางในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ในประเด็นเรื่องรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนน าไปสู่การขจัดปัญหาอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................ ................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
 ๓. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตย 

๑. ท่านมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................ ....................................................................... .........................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

๒. ท่านการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคลอย่างไร 
.................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... ......................... 

๓. การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตยมีความส าคัญอย่างไร  
...................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................ 

๔. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครองมีความส าคัญอย่างไร  



๒๗๔ 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ...................................

.............................................................................. .................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 
๕. การมีส านึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งส าคัญต่อ

นักการเมืองท้องถิ่นอย่างไร  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 

๖. นักการเมืองท้องถิ่นที่มองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ส่งผลต่อการ
บริหารงานท้องถิ่นอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... .........................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

๗. นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทาง
สร้างสรรคส์่งผลต่อการบริหารงานท้องถิ่นอย่างไร 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... .........................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

๘. การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการเป็นการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นอย่างไร  
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................. ..................................................................... .........................
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................. .................................. 
  

 ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
  



๒๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รายนามผู้ให้ข้อมูลเพือ่การวิจัย  (สัมภาษณ์) 



๒๗๖ 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สัมภาษณ์) 
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) จ านวน  ๑๗  รูปหรือคน 

ล าดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ 
๑ พระเทพสีมาภรณ์   เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 

และรองอธิการบดีวิทยาเขต
นครราชสีมา 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๒ พระสีหราชสมาจารมุนี   รองเจ้าคณะจังหวัด
นครราชสีมา 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๓ จ่าสิบเอกโสภา  พลดงนอก  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

๔ นางศุภรัสมิ์  เชิดชู   รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา 

๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

๕ นายเอกภพ  โตมรศักดิ์   นายกเทศมนตรีต าบลหัวทะเล        
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

๖ นายศิริพงศ์  มกรพงศ์   สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

๗ นางวนิชา พรสันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านเกวียน  
อ าเภอโชคชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ 

๘ ดร.นิธิศ  คงอินทร์   ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหันและรอง
เลขาธิการคณะกรรมการ
สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย 

๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

๙ นายชลาล พัฒนก าชัย สมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด อ าเภอขามสะแกแสง  
จังหวัดนครราชสีมา 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐ นายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีต าบลพิมาย 
อ าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

  



๒๗๗ 

ล าดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ 
๑๑ นางพิทยา พรสันเทียะ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๒ ดร.บุญช่วย  พาณิชย์กุล   อดีตก านันต าบลหินดาด  
อ าเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา 

๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๑๓ ดร.วราภูมิ  สวุะโสภา   อดีตปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 

๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๑๔ รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์ อาจารย์ประจ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา 

๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๑๕ พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน ์
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์
ชัยภูมิ 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๑๖ ดร.วทัญญู ภูครองนา    
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

๑๗ ดร.วิเชียร  นามการ 
 

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัย  

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 
  



๒๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย  (สัมภาษณ์) 

  



๒๗๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        เนื่องด้วย นางไพวรรณ นามสกุล ปุริมาตร รหัสประจ าตัวนิสิต ๖๒๐๑๐๔๑๐๔ นิสิต
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่น” เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว 

 



๒๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๑ 

 
 
 
 
 
  



๒๘๒ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สนทนากลุม่เฉพาะ) 



๒๘๕ 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สนทนากลุ่มเฉพาะ) 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

จ านวน ๑๓ รูปหรือคน 
ล าดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง 

๑ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

๒ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๓ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  

สุขเหลือง 
รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์ 

๔ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา 
๕ พระครูปลัดนิเวช ชินวโร, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร.  

วิทยาเขตนครราชสีมา 
๖ ดร.ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร.  

วิทยาเขตนครราชสีมา 
๗ ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์ นักวิจัยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
๘ นายรชตะ ด่านกุล อดีตสมาชิกสภาจังหวัดอ าเภอด่านขุนทด  

จงัหวัดนครราชสีมา 
๙ นายยศพล นนทขุนทด อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านใน อ าเภอด่าน

ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐ นายสิรภพ นิติภัทร นิติกรประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลด่านใน อ าเภอ

ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
๑๑ ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลกุดจิก  

ต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
๑๒ น.ส.พิฐชญาณ์ พงศ์ธนากุลศิริ ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน  

ต.บ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา 

๑๓ นายชาญชัย เด่นจักวาฬ ธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสมีา 

 
  



๒๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สนทนากลุ่มเฉพาะ) 

  



๒๘๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๘๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ตัวอย่างภาพการสัมภาษณ ์

  



๒๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์จ่าสิบเอกโสภา  พลดงนอก 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สัมภาษณ์นางศุภรัสมิ์  เชิดชู 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
  



๒๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ ดร.นิธิศ   คงอินทร์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง  
อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
  



๒๙๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ  
ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

  



๒๙๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)   
ณ เรือนธรรมวิจิตนรี วัดด่านใน ต าบลด่านใน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 



๓๐๓ 

 
ประวัติผู้วิจัย 

  
ชื่อ-นามสกุล  : นางไพวรรณ ปุริมาตร 
วัน/เดือน/ปีเกิด  : วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๑๙ 
ภูมิล าเนา  : ๑๖๔ หมู่ ๖ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๙๐ 
การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๔  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ทั่วไป)  

  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
พ.ศ. ๒๕๕๘  : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐภาคเอกชน)  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
พ.ศ. ๒๕๖๑  : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
 โทร. ๐๔๔-๙๒๔๕๔๔ 

ผลงานทางวิชาการ  : พิชิต ปุริมาตร, พรเศรษฐี วุฒิปญญาอิสกุล, ไพวรรณ ปุริมาตร,    
 พระปลัดสมชาย ปโยโค,พระถนัด วฑฺฒโนและพระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท. 

“การสร้างเกณฑ์มาตรการด าเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตาม หลัก
ศีล ๕ ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง หมู่บ้านศีล ๕ : รูปแบบและกระบวนการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคมไทย. ปรับปรุงต้นฉบับการ
น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๐”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน  มจร . ปที่  ๕ ฉบับพิเศษ 
(พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๔๗๘-๔๙๕.  

  : พิชิต ปุริมาตร, ไพวรรณ ปุริมาตร, เบญญาภา อัจฉฤกษ์. “ศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเกต็, ภูเก็ต. (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑๘-๒๘. 

: ไพวรรณ ปุริมาตร และ เบญญาภา อัจฉฤกษ์. “รูปแบบและกระบวนการ
จัดการศึกษาคณะสงฆ์เพ่ือรองรับการพัฒนาสังคมไทย”. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี, นครปฐม. (๙-
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) : ๒๓๖-๒๔๕.  

 



๓๐๔ 

: พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล และไพวรรณ ปุริมาตร. “กระบวนการ
เสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา” รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา
ศรีทวารวดี, นครปฐม. (๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) : ๒๕๖-๒๖๕. 

: ไพวรรณ ปุริมาตร และ เบญญาภา อัจฉฤกษ์. “การพัฒนาระบบนิเวศใน
กระบวนการผลิตผ้าไหมของชุมชนในกลุ่มนครชัยบุรินทร์”. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการรับดับชาติครั้งที่ ๓ และนานาชาติครั้งที่ 
๒. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, 
น่าน. (๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) : ๒๕-๓๕. 

: เบญญาภา อัจฉฤกษ์ และไพวรรณ ปุริมาตร. “ภูมิคุ้มกันทางอาชีพแบบ
พอเพียงของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. 
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม ๒๕๖๒) : 
๑๕๗๐-๑๕๘๕. 

    : พิชิต ปุริมาตร, ไพวรรณ ปุริมาตร และพระครูปลัดนิเวช ชินวโร (จงแจ้ง 
กลาง). “เศรษฐกิจฐานรากกับการบริหารจัดการตามบทบาทของภาวะ
ผู้น า”.  รายงานสืบเนื่ องการประชุมวิชาการระดับชาติ  MCU 
Congress ๓ . ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย , 
พระนครศรีอยุธยา. (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๕๓๗-๕๕๐. 

    : ธนะพัฒน เดชเลิศวรพัฒน, ไพวรรณ ปุริมาตร. “ความเปนพลเมืองใน 
ระบอบประชาธิปไตย”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
MCU Congress ๓ . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
พระนครศรีอยุธยา. (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๕๔๙-๕๖๐ 

: พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล, ไพวรรณ ปุริมาตร, ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์, 
พระครูปลัด นิเวช ชินวโร (จงแจ้งกลาง). “การปกครองคณะสงฆ์ไทยกับ
ทิศทางใหม่ทางการปกครอง”วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๗ 
ฉบับที ่๑. (มกราคม ๒๕๖๓) : ๑-๑๖. 

: ไพวรรณ ปุริมาตร. “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา” วารสาร
มหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที ่๑๒. (ธันวาคม ๒๕๖๓).  

: ไพวรรณ ปุริมาตร. “พลวัตการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น”. วารสาร มจร พุทธ
ปัญญาปริทรรศน์. ปีที ่๖ ฉบับที ่๑. (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔).  

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
ที่อยู่ปัจจุบัน  : ๑๖๔ หมู่ ๖ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๙๐ 

 โทรศัพท์ ๐๘๕-๗๗๘๖๒๘๔ E-mail : paiwanpuri@hotmail.com  
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