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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ ดังนี้  ๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 
๓) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
  การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.985 กลุ่มตัวอย่างคือ 
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ านวน 395 คน  โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 
29,611 คน จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการพรรณนาแจกแจงความถี่ประกอบตาราง และวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๘ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.42) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านนโยบาย ( =3.68) อยู่ในระดับมาก ด้าน
สื่อสารมวลชน (=3.52) ส่วนด้านการหาเสียงของผู้สมัคร (=3.38) ด้านพรรคการเมือง (=
3.28) และ ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร (=3.22) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มี เพศ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 



(ข) 

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ปัญหาประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองแบบเดิมๆ ที่ประชาชน
ต้องการและให้ความส าคัญในแต่ละด้าน มีดังนี้คือ ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร แสดงวิสัยทัศน์ให้
ประชาชนเห็นถึงความรู้ความสามารถ ในการจะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในอนาคต นึกถึงพ่ึง ได้ ด้าน
การหาเสียงของผู้สมัคร นักการเมืองต้องเปลี่ยนวิธีการหาเสียง สร้างจุดเด่นให้ประชาชนเชื่อมั่นได้  
ด้านพรรคการเมือง พรรคการเมืองควรเห็นประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง ด้านนโยบาย เน้นหนักการ
แก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจในทุกระดับ ด้านสื่อมวลชน ควรชี้แจงสิ่งที่เป็นกลางสร้างความเข้าใจใน
ฐานะสื่อมวลชล ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ช่วยประชาชนเป็นกระบอกเสียง 
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Abstract 
 

  Objectives of this research were: 1) To study the factors affecting to Political 
Alertness of the People in Lamae District, Chumphon Province. 2) To study and 
compare factors affecting to Political Alertness of the People in Lamae District, 
Chumphon Province,. Classified by personal factors, and 3) to propose guidelines for 
the development of Political Alertness of the People in Lamae District, Chumphon 
Province. Research is a mixed method. It consists of quantitative research. Use 
questionnaires as a tool for data collection. With the confidence value in the whole 
version equal to 0.985, the sample group is 395 people in Lamae District, Chumphon 
Province, A total of 29,611 people were sampled from Taro Yamane's formula, which 
used a 0.05 tolerance level. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. Test the hypothesis by testing the t-test. 
And F-test. The analysis of data from open-ended questionnaires. Analyzed by 
descriptive frequency distribution and table. And qualitative research methods Use in-
depth interviews from 7 key informants, The data was analyzed using descriptive 
content analysis techniques. 

 
Findings of the research were as follows:  
1. People had moderate opinions on Political Alertness factors in Lamae 

District, Chumphon Province (= 3.42). When classified by side, the mean in descending 
order as follows: Policy side (= 3.68) was at a high level. Mass communication (= 3.52), 
campaigning for candidates (= 3.38), political parties (= 3.28) and candidate 
qualifications (= 3.22) were at a moderate level, respectively. 



(ง) 

2. The comparison results showed that People with different age, education 
and income There were opinions on the Political Alertness factors of the people in 
Lamae District, Chumphon Province, Differed statistically significant at the level of 0.05, 
As for people with different genders and occupations There are no different opinions. 

3. Problems, obstacles and recommendations on factors affecting Political 
Alertness of the people in Lamae District, Chumphon Province. The public problem is 
tired of traditional politics. The people want and value in each area are as follows. 
Applicant's features Show vision for the public to see knowledge and ability in solving 
local problems in the future, Can think of just Candidate campaigning side Politicians 
have to change the methods of campaigning. Create a distinctive point for the people 
to be confident, Political party Political parties should see the interests of the people 
in place. Policy focuses on solving economic problems at all levels. Media Should 
clarify the objectivity to create understanding as a medium Provide truthful information 
Helping the people to speak. 
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4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
ด้านพรรคการเมือง 111 

4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
ด้านนโยบาย 112 

4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
ด้านสื่อสารมวลชน 113 

4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนก
ตามเพศ โดยรวม 114 

   



ฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

ตารางที ่  หน้า 
4.9 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนกตามเพศ 
โดยรวม 115 

4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนก
ตามอายุ โดยรวม 116 

4.11 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
จ าแนกตามอายุ 117 

4.12 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วย
วิ ธี ก า รห าผ ล ต่ า งนั ย ส า คั ญ น้ อ ย ที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามอายุ โดยรวม 118 

4.13 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วย
วิ ธี ก า รห าผ ล ต่ า งนั ย ส า คั ญ น้ อ ย ที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามอายุ ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร 119 

4.14 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว

ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วย
วิ ธี ก า รห าผ ล ต่ า งนั ย ส า คั ญ น้ อ ย ที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามอายุ ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร 120 

4.15 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว

ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วย
วิ ธี ก า รห าผ ล ต่ า งนั ย ส า คั ญ น้ อ ย ที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามอายุ ด้านพรรคการเมือง 121 

4.16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนก
ตามการศึกษา โดยรวม 122 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่  หน้า 
4.17 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการ

ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนก
ตามการศึกษา 123 

4.18 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วย
วิ ธี ก า รห าผ ล ต่ า งนั ย ส า คั ญ น้ อ ย ที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามการศึกษา โดยรวม 124 

4.19 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วย
วิ ธี ก า รห าผ ล ต่ า งนั ย ส า คั ญ น้ อ ย ที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามการศึกษา ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร 125 

4.20 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วย
วิ ธี ก า รห าผ ล ต่ า งนั ย ส า คั ญ น้ อ ย ที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามการศึกษา ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร 126 

4.21 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วย
วิ ธี ก า รห าผ ล ต่ า งนั ย ส า คั ญ น้ อ ย ที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามการศึกษา ด้านพรรคการเมือง 127 

4.22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนก
ตามอาชีพ โดยรวม 128 

4.23 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนก
ตามอาชีพ 129 

4.24 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนก
ตามรายได้ โดยรวม 130 

4.25 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนก
ตามรายได้ 131 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่  หน้า 
4.26 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว

ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วย
วิ ธี ก า รห าผ ล ต่ า งนั ย ส า คั ญ น้ อ ย ที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามรายได ้โดยรวม 132 

4.27 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว

ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วย
วิ ธี ก า รห าผ ล ต่ า งนั ย ส า คั ญ น้ อ ย ที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามรายได ้ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร 133 

4.28 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว

ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วย
วิ ธี ก า รห าผ ล ต่ า งนั ย ส า คั ญ น้ อ ย ที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามรายได ้ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร 134 

4.29 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วย
วิ ธี ก า รห าผ ล ต่ า งนั ย ส า คั ญ น้ อ ย ที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามรายได ้ด้านพรรคการเมือง 135 

4.30 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วย
วิ ธี ก า รห าผ ล ต่ า งนั ย ส า คั ญ น้ อ ย ที่ สุ ด  LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามรายได ้ด้านนโยบาย 136 

4.31 สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 137 

4.32 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้าน
คุณลักษณะของผู้สมัคร 138 

4.33 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านการหาเสียง
ของผู้สมัคร 139 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่  หน้า 
4.34 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล

ต่อการตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านพรรค
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4.36 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
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สื่อสารมวลชน 142 
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ขอขอบคุณ และประชาชนในจังหวัดชุมพร ทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามและให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ที่ให้การ
ช่วยเหลือทั้งก าลังกายและก าลังใจมาโดยตลอด  

อนึ่ง คุณค่าอันเป็นประโยชน์พึงเกิดขึ้นจากงานวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอยกคุณความดีนี้บูชา
พระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจน บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ รวมทั้ง 
พุทธบริษัทสี่ และผู้มีพระคุณทุกท่าน  

 
พระมหาณฏัฐพจน์ ขนฺติธโร(ร่องน้อย) 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖4 
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  บทน ำ 
 
๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

1.1.1 ควำมเป็นมำ 
การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามมาตรา 72 แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติว่า “บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” และเป็นหน้าที่
ที่มีความส าคัญยิ่งในกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นการ
แสดงออกถึงเจตจ านงของประชาชนในการปกครองประเทศ โดยเจตจ านงดังกล่าวปรากฏอยู่ในรูป
ของการเรียกร้องเพ่ือการสนับสนุนต่อการตัดสินใจทั้งหลายในระบบการเมือง การเลือกตั้งจึงเป็นการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง เป็นกระบวนการที่ประชาชนเลือกสรรรัฐบาลที่
จะเข้าไปทาหน้าที่บริหารบ้านเมืองและเป็นการสร้างความชอบธรรมในการใช้อ านาจปกครองของ
พรรคการเมืองหรือคณะบุคคลเพียงกลุ่มเดียว๑ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน จะขาดกระบวนการเลือกตั้งไปไม่ได้ 
เพราะการเลือกตั้งเป็นการที่ประชาชนได้ใช้สิทธิทางการเมือง ในการออกเสียงลงคะแนน เลือก
ตัวแทนของตนเข้าไปท างานบริหารประเทศ การจัดการปกครองที่ปราศจากการเลือกตั้ง ถือเป็นการ
ปกครองแบบเผด็จการ ฉะนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นขั้นตอนส าคัญและจ าเป็นสาหรับระบบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย 

เหตุที่ การเลือกตั้ งเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ สุดประการหนึ่ งในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
ประเทศ ในอันที่จะมอบความไว้วางใจให้ตัวแทนปวงชนไปใช้อ านาจแทนตน การออกเสียงเลือกตั้ง
เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ในสังคมประชาธิปไตย เห็นได้เด่นชัดจากบทบัญญัติข้อ 21 (1) แห่ง 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration Of Human Rights) ซึ่งสรุปใจความ
ส าคัญได้ว่า เจตจ านงของประชาชนย่อมเป็นมูลฐานแห่งอ านาจของรัฐบาลหรือผู้ปกครอง เจตจ านง
ดังกล่าวต้องแสดงออกโดยการเลือกตั้งสุจริต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามก าหนดเวลา ด้วยการ
ลงคะแนนเสียงของชายหญิง โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเท่ากัน ประชาชนมีความจ า เป็น มีความ
ต้องการหรือเดือดร้อนอะไร จะได้มีโอกาสแสดงความจ านงเหล่านั้น ผ่านผู้แทนราษฎร ในกรณีที่
ผู้แทนราษฎรได้ประกาศนโยบายอุดมการณ์แห่งพรรคการเมืองของตนโดยชัดแจ้ง ถ้าไม่มีการเลือกตั้ง
ประชาชนก็ต้องใช้วิธีการอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ แต่กระบวนการเลือกตั้งจะเป็นวิธีการหนึ่ง ที่จะให้ผู้มี

                                                           
๑ชุติมา  ศิริเมธาวี, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี: ศึกษาใน

ห้วงเวลา ปี พ.ศ. 2560”, วิทยำนิพนธ์รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสื่อสำรกำรเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : 
มหาวิทยาลัยเกริก,  2560), หน้า 2. 
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ความคิดเก่ียวกับการเมืองปกครองได้แสดงออกเพ่ือให้รัฐบาลหรือผู้บริหาร ได้รับทราบแล้วน าไปพิจารณา
ด าเนินงานในเรื่องที่สามารถจะท าได้ 

1.1.2 ควำมส ำคัญของปัญหำ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นกระบวนการเลือกสรรทางการเมืองของ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะท าการคัดเลือกบุคคลเพ่ือไปท าหน้าที่ทางการเมืองแทนตน และเป็น
การให้ประชาชนได้มีโอกาสในการสรรหาตัวแทนของตนโดยวิธีการเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งใน
การเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชน และเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการสนับสนุนการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย กล่าวได้ว่า การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการ
ทางการเมืองที่มีพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญอันหนึ่งว่าใน
ช่วงเวลาหนึ่ง คณะบุคคลใดจะได้ทาหน้าที่ในการบริหารประเทศ และประเทศจะเป็นไปในแนวทางใด
ก็ด้วยความเห็นชอบหรือฉันทานุมัติของประชาชนส่วนใหญ่จากกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งอาจจะมี
เหตุผลหรือปัจจัยที่น่าฟังรองรับ หรือเป็นไปโดยอาศัยความรู้สึกบางประการผ่านนโยบายของผู้สมัคร
และพรรคการเมืองที่ผู้สมัครสังกัดนั่นเอง ซึ่งตรงกับค าว่า “ตลาดการเมือง” ที่ถูกก าหนดขึ้นมา เพ่ือ
เป็นระบบการแลกเปลี่ยนโดยผู้ขายเสนอความเป็นตัวแทนแก่ผู้ซื้อ เพ่ือให้ได้รับเสียงสนับสนุนเป็นการ
ตอบแทน โดยนักการเมืองและนโยบายเปรียบเสมือนสินค้าที่มีพรรคการเมืองเป็นตราสินค้าและผู้มี
สิทธิเลือกตั้งเป็นผู้บริโภคสินค้า 

ประเทศไทยได้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรทั่วประเทศในคราวเดียวกันหรือเรียกว่าการ
เลือกตั้งทั่วไป ล่าสุดเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 27 ภายใต้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ก าหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นไป
ในภาวะไม่ปกติ อันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
คนที่ 28 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 สาเหตุเกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง แต่การเลือกตั้งในครั้งนั้น
ไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ เนื่องจากถูกขัดขวางจากกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) ท าให้
กระบวนการเลือกตั้งเสียระบบ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งราว 440,000 คน ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ 
ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ และไม่
สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งทดแทนในเขตท่ีประชาชนไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ 

ปัจจุบัน ซึ่งมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 
6 เมษายน 2560 อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของประเทศไทย บัญญัติไว้ในหมวด 4 หน้าที่ของ
ปวงชนชาวไทย ในมาตรา 50 (7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ บัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน เป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวน
สามร้อยห้าสิบคนและเป็นสมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน
สมพงศ์ เกษมสิน และจรูญ สุภาพ ได้กล่าวสรุปข้อดีของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตไว้ดังนี้ 

1. ผู้แทนสามารถดูแลทุกข์สุขของราษฎรในเขตเลือกตั้งได้ทั่วถึง 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนกับราษฎรก็กระชับแน่น เพราะราษฎรผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งมี

น้อย 
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3. เมื่อราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งมีจ านวนน้อย ก็เป็นการง่ายแก่ผู้แทนที่จะ
หยั่งทราบเจตจ านงของราษฎรในเขตเลือกตั้ง 

4. เป็นวิธีการเลือกตั้งที่ให้ความเสมอภาค เพราะไม่ว่าราษฎรจะอยู่ในจังหวัดเล็กหรือ
จังหวัดใหญ่ ราษฎรทุกคนก็มีคะแนนเสียงเพียงเสียงเดียวในการเลือกตั้ง 

5. การเลือกตั้งแบ่งเขตเป็นการให้โอกาสแก่ราษฎรฝ่ายข้างน้อยในจังหวัดแต่ชุมนุมกัน
เป็นฝ่ายข้างมากอยู่ในเขตเลือกตั้งหนึ่ง 

6. การเลือกตั้งแบ่งเขต ย่อมท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและในการโฆษณาเพ่ือ
การเลือกตั้งน้อย จึงเหมาะสมกับหลักประชาธิปไตย 

บทบำทของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในสภำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทน
ของประชาชนไทย ได้รับเลือกตั้งเข้าไปทาหน้าที่แทนตนในสภา เมื่อได้ รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้ว 
บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ดังนี้ 1. ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชน 2. เป็นผู้เลือกสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะดารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรี 3. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 4. จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือพัฒนา
ประเทศ 5. น าปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอรัฐบาล 

บทบำทของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรนอกสภำ เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนแต่ละจังหวัดที่เลือกตัวแทนของตนไปมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ นอกเหนือจากหน้าที่
ในสภาแล้ว ประชาชนยังมีความคาดหวังให้ผู้แทนของตนมีบทบาทในพ้ืนที่ดังนี้  1. ลงพ้ืนที่เพ่ือ
รับทราบปัญหา ความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนและหาแนวทางแก้ไข 2. เสนอความต้องการ
ของประชาชนในจังหวัดที่เลือกตนขึ้นเป็นผู้แทนราษฎร เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พ้ืนที่ให้ดีขึ้น 3. ของบประมาณเพ่ือลงพ้ืนที่ พัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องต่อสถานการณ์และความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง แนวโน้มการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความส าคัญ
ยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันจะต้องจัด
ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นแนวโน้มการเลือกตั้งหลังการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ซึ่งได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร เส้นทางสู่การเลือกตั้ง
เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) กล่าวยืนยันว่า ประเทศไทยจะเดินไปตามโรดแมป และจะมีการ
ประกาศวันเลือกตั้งขึ้นต่อไป แม้ว่าถึงขณะนี้ ยังไม่ได้ก าหนดวันเลือกตั้งขึ้น และมีการเลื่อนก าหนด
จากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีการประกาศวันเลือกตั้งในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ทุกประเทศ มีการจับ
ตามองสถานการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทยอยู่ เพราะการเลือกตั้งที่จะจัดให้มีขึ้น ถือเป็นแนวทาง
ในการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันจะท าให้นานาประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศ
มหาอ านาจยอมรับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีการค้าโลก ดังนั้น ในปี 2562 ที่จะถึงนี้ รัฐบาล
ปัจจุบันหลีกไม่พ้นที่จะต้องประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปโดยเร็วที่สุด 
ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก 
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ปัจจุบันจังหวัดชุมพรเป็นเมืองเศรษฐกิจ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
หลายแห่ง เนื่องจากมีภูมิประเทศที่เหมาะสมคือตั้งอยู่ในเขตตอนใต้ของประเทศ จึงท าให้เป็น
ศูนย์กลางทางการทหารของภาคใต้ สามารถกระจายกาลังพลหรืออาวุธยุทธโธปกรณ์ไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ของภาคใต้ได้สะดวก ซึ่งมีความส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ ในเชิงเศรษฐกิจการเมือง 
ผู้น ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ต่างให้ความส าคัญกับจังหวัดชุมพร ท าให้การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของ
จังหวัดชุมพร มีการแข่งขันทางการเมืองกันอย่างเข้มข้น ที่ผ่านมามีการขับเคี่ยวกันของพรรคการเมือง
ใหญ่ ๓ พรรค คือ พรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรครวมพลังประชาชาติไทย ประชาชน
ส่วนใหญ่ในจังหวัดชุมพร เชื่อมั่นในตัวบุคคลมากกว่านโยบายของพรรคการเมือง ดังนั้นมีแนวโน้มน่า
เชื่อว่า หากประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาในตัวผู้สมัครของพรรคใดโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีสูง ในทางกลับกัน หากผู้สมัครคนใดท าให้ประชาชนเคลือบแคลงใจใน
พฤติกรรมทางการเมือง หรือความประพฤติส่วนตัว อาจท า ให้พลาดไม่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

จากความเป็นมาและความส าคัญ จึงน่าสนใจศึกษาว่า ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยและการตื่นตัวทางการเมือง อย่างไร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนากล
ยุทธ์ สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันต่อพรรคการเมือง เพ่ือชัยชนะในการเลือกตั้งต่อไป 
 
๑.๒  ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑  ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัด
ชุมพร มีอะไรบ้าง 

๑.๒.๒  ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นอย่างไร 

๑.๒.๓  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นอย่างไร 
 
๑.๓  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนใน อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

๑.๓.๓ เพ่ือศึกษา 
 
๑.๔ สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1.4.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพรชุมพร 
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1.4.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

1.4.3 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

1.4.4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

1.4.5 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 
๑.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
๑.5.๑ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผูใ้ห้ข้อมูลส ำคัญ 

ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปในเขตพ้ืนที่ในอ าเภอละแม 
จังหวัดชุมพร จ านวน 29,611 คน๒  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน  ๘ ท่าน  ได้แก่ ๑. กลุ่มผู้น าทางการเมือง ๒. กลุ่ม
นักการเมืองท้องถิ่น ๓. กลุ่มผู้น าชุมชน และ ๔. กลุ่มนักวิชาการ    

๑.5.๒ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน อ าเภอละแม 

จังหวัดชุมพร  ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน คือ ๑. ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ๒. ด้านการหาเสียงของ
ผู้สมัคร ๓. ด้านพรรคการเมือง ๔. ด้านนโยบาย และ ๕. ด้านสื่อมวลชน 

๑.5.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ได้แก่  พ้ืนที่ในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

๑.5.๔ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรต้น  คือ  ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในในอ าเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร ประกอบด้วย เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  และรายได้ 
ตัวแปรตำม คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน อ าเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้ ๑.  ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ๒.  ด้านการ
หาเสียงของผู้สมัคร ๓. ด้านพรรคการเมือง ๔.  ด้านนโยบาย และ ๕.  ด้านสื่อบุคคล 

๑.5.๕ ขอบเขตระยะเวลำ 
การศึกษาครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

ระยะเวลา 9 เดือน 

                                                           
๒ข้อมูลผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2562, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : https://www.ect.go.th/   

nakhonratchasima/main.php?filename=index [15 เมษายน 2562]. 

https://www.ect.go.th/%20%20nakhonratchasima/main.php?filename=index
https://www.ect.go.th/%20%20nakhonratchasima/main.php?filename=index
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๑.๖  ค ำนิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่  
กำรตื่นตัวทำงกำรเมือง หมำยถึง กิริยา อาการ ความคิดเห็นที่บุคคลแสดงออกทาง 

การเมือง ไดแก การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง ระยะเวลาการตัดสินใจเลือกตั้ง 
ปัจจัย หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ประกอบด้วย 1) ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร 2) ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร 3) ด้านพรรคการเมือง 
4) ด้านนโยบาย และ 5) ด้านสื่อสารมวลชน 

ด้ำนคุณลักษณะของผู้สมัคร หมายถึง ความรู้ ความสามารถของผู้สมัคร คุณสมบัติ
ส่วนตัวของผู้สมัครน่าสนใจ วิสัยทัศน์ในการหาเสียง ความมีชื่อเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พ้ืนฐาน
ครอบครัวของผู้สมัครน่าสนใจ วุฒิภาวะทางการเมืองของผู้สมัครเลือกตั้ง ท าให้น่าสนใจไปลงคะแนน 

ด้ำนกำรหำเสียงของผู้สมัคร หมายถึง วิธีการหาเสียงโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่น
ป้ายและสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ การลงพ้ืนที่หาเสียงอย่างใกล้ชิดกับประชาชน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สามารถตอบค าถามเก่ียวกับนโยบายที่น าเสนอให้เกิดความกระจ่างแก่ประชาชนได้ 

ด้ำนพรรคกำรเมือง หมายถึง พรรคการเมืองมีนโยบายที่โดดเด่น น่าสนใจสามารถ
แก้ปัญหาสังคมได้ มีสมาชิกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติท าให้สนใจไปเลือกตั้ง 
พรรคการเมืองสนใจไต่ถามความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของ
บ้านเมือง 

ด้ำนนโยบำย หมายถึง นโยบายของพรรคการเมือง มีประเด็นตรงกับความต้องการ  ท า
ให้อยากไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมืองสามารถแก้ปัญหาสังคมและตรงความต้องการ
ของคนส่วนใหญ่ นโยบายใหม่ๆ เข้าถึงกลุ่มคนทุกชนชั้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเสนอนโยบาย
ในการน ามาเป็นแนวทางการท างานของพรรค และสามารถปฏิบัติได้จริง 

ด้ำนสื่อสำรมวลชน หมายถึง สื่อมวลชนมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพรรคและสมาชิกต่อสาธารณะชน สื่อสารมวลชนมีส่วนในให้ข่าวเพ่ือ
เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการไปเลือกตั้ง  

หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง คุณธรรมที่ส าคัญ ส าหรับสัปปุริสชน หรือคนดี คุณสมบัติ ๗ 
ประการนั้น คือ  

ธัมมัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้ธรรม เป็นคนมีศีล มีธรรม รู้หลักการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย คือ ไม่ซื้อสิทธิ์ ไมข่ายเสียง 

อัตถัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จุดมุ่งหมายและรู้จักผลว่า ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการเป็นตัวแทนของตนเองเพ่ือเข้าไปบริหารประเทศ  



 
๗ 

 

อัตตัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักตน ว่ามีรู้ว่าการเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญการปกครอง
แห่งราชอาณาจักรไทย มีสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน หนึ่งคนหนึ่งเสียง และเมื่อมี
การเลือกตั้งจะต้องท าหน้าที่  

มัตตัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักความพอดี การเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญและรู้ว่าสิทธิ
ที่พึงมี หน้าที่ที่พึงปฏิบัติ กฎจะต้องรักษา โดยการเคารพสิทธิของบุคคลอื่น 

กาลัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักเวลาอันเหมาะสม เช่น รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
เมื่อมีการเลือกตั้งก็ต้องท าหน้าที่ไปเลือกตั้ง และช่วยกันตรวจสอบ หลังเลือกตั้งก็ช่วยกันติดตามผล
การท างานของตัวแทนที่เลือกเข้าไปบริหารประเทศ  

ปริสัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคม และเข้าใจกฎเกณฑ์ กติกา 
กฎหมายของบ้านเมือง การปฏิบัติตนในชุมชนหรือสังคมนั้น  

ปุคคลปโรปรัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักบุคคล เช่น การเป็นผู้พิจารณาผู้ที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง ทั้งส่วนตัว นโยบาย ก่อนเลือกบุคคลที่ เป็นตัวแทนหรือผู้แทนราษฎร เข้าไปบริหาร
ประเทศชาติ  
 

๑.7  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.7.๑ ท าให้ทราบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน

ใน อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
๑.7.๒ ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
๑.7.๓ ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการตื่นตัวทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
๑.7.4 น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อจังหวัดชุมพรในการสร้างความ

ตื่นตัวให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอนาคต 



 

 

 
บทท่ี ๒ 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษา โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระท่ีส าคัญ ซึ่งสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตื่นตัวทางการเมือง 

 2.2 แนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย   
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง 

 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 2.5 ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง 
 2.6 หลักสัปปุริสธรรม 

 2.7 ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการตื่นตัวทางการเมือง 

2.1.1 แนวคิดการตื่นตัวทางการเมือง   
แนวคิดเรื่อง “ความตื่นตัวทางการเมือง” เริ่มถูกน ามาเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญในการวัดระดับ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากถือ
ว่าการตื่นตัวทางการเมืองหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยที่มี
รากฐานส าคัญมาจากวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือ “อาตมันทางการเมือง
ประชาธิปไตย” กลา่วถึง “ความตื่นตัวทางการเมือง” ต้องขึ้นกับตัวแปรที่ส าคัญ คือ   

1. วุฒิภาวะทางการเมืองของผู้สมัครและผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ข่าวสารข้อมูล 
ความรู้ และจิตส านึกของการที่จะพยายามจรรโลงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย   

2. วัฒนธรรมทางการเมืองที่เน้นสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และน้ าใจ 
นักกีฬา โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งของการเลือกตั้ง   

3. การจัดหลักสูตรวิชาเกี่ยวกับระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้น ในการบ่ม
เพาะจิต านึกเรื่องอุดมการณ์ จริยธรรมทางการเมือง มารยาททางการเมือง กระบวนการทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยที่พุ่งประสงค์ โดยน าตัวอย่างการเมืองที่ดีจากประเทศต่างๆ รวมทั้งในส่วนดีที่
เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่กล่าวมาแล้วเป็นหลักสูตรใน



 
๙ 

 

 

การสอนต่อไป ตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม จนถึงขั้นมหาวิทยาลัย รวมทั้งตลอดจนโรง เรียนการเมือง
ทั้งหลาย ซึ่งควรจัดขึ้นโดยสภาพัฒนาการเมือง โดยเฉพาะ การอบรมเรื่องความรู้ ค่านิยมและ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือเรียกว่า “อาตมัน ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย” 
(Democratic political self) นั้น สามารถพัฒนาให้เกิดความตื่นตัวทางการเมือง ดังลักษณะอาตมัน
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยปัจเจกบุคคล ดังนี้ 

1) ตนเป็นบุคคลที่มีสิทธิเสรีภาพ มีศักดิ์ของความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ์ที่จะด ารงตน 
ภายใต้กรอบกฎหมายของบ้านเมือง ไม่มีใครจะมาแสดงอ านาจบาตรใหญ่กับตนได้    

2) ตนเป็นบุคคลที่มีความเสมอภาคในทางการเมืองและความเสมอภาคต่อหน้า 
กฎหมายกับผู้ร่วมชาติ กรณีเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลความแตกต่างทางศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ 
ฯลฯ เป็นสิ่งที่ตนไม่ยอมให้เกิดขึ้น    

3)  สิทธิเสรีภาพของตนในฐานะประชาชนได้ถูกรับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญ ตนมีสิทธิ
ที่จะทวงสิทธิ์ดังกล่าว ถ้าถูกละเมิดโดยใครก็ตาม   

4)  ตนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น มีสิทธิที่จะประท้วงคัดค้านการกระท า อันใด  
ก็ตามที่มาจากหน่วยราชการหรือรัฐบาล ที่มีต่อสิทธิขั้นมูลฐานของตนที่เป็นประชาชนผู้เสียภาษี 

5)  ตนมีสิทธิการเมืองที่จะลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง เลือกผู้แทนของตน ให้
รัฐสภา มีสิทธิในการที่จะก าหนดว่าต้องการให้ใครท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร    

6)  มีความเชื่อมั่นว่าทุกอย่างในสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้น สามารถที่จะท าให้ดี
ขึ้นได้ถ้าร่วมแรงร่วมใจกัน ผลักดันให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยผ่านกลไกของรัฐ และรัฐมีภาระหน้าที่ใน
การตอบสนองความต้องการของชุมชนของตนที่เรียกร้องอย่างสมเหตุสมผล    

7)  ในฐานะเป็นประชาชนของประเทศที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้น ตนมีสิทธิ์ที่จะมี 
ข่าวสารข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงอันใดก็ตามที่ประเทศของตนก าลังจะท ากับ 
ประเทศอ่ืน ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่สนธิสัญญาทางการค้า ภาษีอากร พันธมิตรในทางการเมือง พันธมิตร ใน
การสงคราม ข้อตกลงแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ซึ่งอาจะมีผลบวกและผลลบ ใหฐ้านะประชาชน จึงมีสิทธิที่จะ
ติดตามข้อมูลและแสดงความคิดเห็น    

8)  ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนการเมือง ตนมีสิทธิที่จะได้เห็นสื่อมวลชนที่มี 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่เสนอข่าวที่ถูกต้อง เป็นปากเป็นเสียง 
ให้กับประชาชน และสร้างมาตรฐานที่ถูกต้องและยุติธรรมให้กับสังคม    

9)  ในฐานะที่เป็นสมาชิกและประชาชนผู้ซึ่งมีความพร้อมในแง่คุณวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ตนย่อมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะจากประชาชน ผู้มีส่วนร่วม
ทางการเมืองตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว มาสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการทางการเมืองโดยการลง เลือกตั้งในองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับชาติ เพ่ือท าหน้าที่ในรัฐสภา หรือแม้แต่การท าหน้าที่ในฝ่ายบริหาร 
หรือท าหน้าที่อื่นใดท่ีตนสามารถจะกระท าได้ตามครรลองของกฎหมาย    

10)  ในฐานะประชาชนของชุมชนการเมือง ตนมีสิทธิที่จะเรียกร้อง คาดหวัง และ
ต่อสู้ให้ตนและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งเพ่ือนร่วมชาติทุกคนด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ของ
ความเป็นมนุษย์ โดยมีปัจจัยสี่ มีสิทธิเสรีภาพโดยประกันกฎหมายและบังคับโดยกฎหมาย และมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษา การประกอบอาชี เพ่ือยกฐานะของตนในทางสังคมและเศรษฐกิจ ให้ดีขึ้น
กว่าเดิม๓ 

อาตมันทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic political self) จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญ เพราะมีส่วนผลักดันให้สังคมนั้นๆสามารถพัฒนาความตื่นตัวทางการเมือง ท าให้ประชาชน มี
ความรู้สึกว่ามีสมรรถนะทางการเมือง (Political efficacy) สูง และส าคัญที่สุดเป็นส่วนที่จะเป็น 
พ้ืนฐานของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนสืบต่อไป๔ 

แนวคิดเกี่ยวกับความตื่นตัวทางการเมือง ถูกน ามาเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญในการวัดระดับการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในวงกว้างมากขึ้น 
เนื่องจากถือวาการตื่นตัวทางการเมือง  หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีรากฐานส าคัญมาจากวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้นสามารถผลักดัน
ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  

 
ตารางท่ี 2.1 สรุปสาระเก่ียวกับการตื่นตัวทางการเมือง 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ลิขิต ธีรเวคิน 
(2529, หน้า 15) 

“ความตื่นตัวทางการเมือง” ต้องขึ้นกับตัวแปรที่
ส าคัญ คือ   

1. วุฒิภาวะทางการเมือง 
2. วัฒนธรรมทางการเมืองที่เน้นสิทธิเสรีภาพ 

ความเสมอภาค ความยุติธรรม และน้ าใจ 
นักกีฬา 

3. การจัดหลักสูตรวิชาเกี่ยวกับระบอบปกครอง
แบบประชาธิปไตย 

 
 
                                                           

๓ลิขิต ธีรเวคิน, วัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : 
2529), หน้า 15. 

๔เรื่องเดียวกัน, หน้า 17. 
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2.2 แนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย   
2.2.1 ความหมายของ “วัฒนธรรมทางการเมือง” (Political culture)   
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน ต้องเป็นวัฒนธรรม ที่มี “ความตื่นตัวทาง

การเมือง” คือ จิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย เชื่อในความเสมอภาค และเคารพสิทธิของ
ผู้อ่ืน พร้อมที่จะสู้เพ่ือสิทธิของตนเอง มีความยุติธรรม ไม่ขายสิทธิขายเสียง มีความกล้าหาญเด็ด
เดี่ยว๕ Lucien W. Pye นักวิชาการรัฐศาสตร์ได้ให้คํานิยามของวัฒนธรรมทางการเมืองว่า ทัศนคติ 

ความเชื่อ ความรู้สึกเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมือง ถือเป็นสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมของบุคคลใน

ระบบการเมืองโดยครอบคลุมทั้งอุดมการณ์ทางการเมืองและปทัสถานในทางปฏิบัติของบุคคลใน

ระบอบการเมือง นั้น วัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นรูปแบบรวมของมิติทางด้านจิตวิทยา และด้าน

ความรู้สึกนึกคิดของการเมือง แนวคิดดังกล่าวก็ครอบคลุมไปถึงประเด็นของแนวคิดทางการเมือง คือ 

อุดมการณ์ทางการเมือง ความชอบธรรมในการปกครอง อํานาจอธิปไตย ความเป็นชาติการปกครอง

โดยยึดหลักกฎหมาย และมติมหาชน๖  

ค าว่า “วัฒนธรรมทางการเมือง” ผู้กล่าวถึงครั้งแรก คือ อธิบายไว้ ในบทความชื่อ 
“Comparative politics systems” ระบบการเมืองทุกระบบมีรากฐานมาจาก การปลูกฝังอบรม
อย่างเป็นแบบแผนต่อการแสดงออกทางการเมือง นั่นก็คือ วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและความรู้สึก 
ความเชื่อความคิดเห็นของคนในประเทศนั้นหรือที่เรียกว่าเป็น “วัฒนธรรมทางการเมือง”๗ โดยต่อมา 
Almond and Powel ได้ให้ค านิยามชัดเจนมากขึ้นในหนังสือชื่อ “Comparative politics:  A 
development approach” อธิบายว่า  วัฒนธรรมการเมือง คือ แบบแผนของทัศนคติส่วนบุคคล
และความโน้มเอียงที่มีต่อการเมือง ในฐานะที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของระบบการเมือง อันจะ
เป็นฐานส าคัญก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มของผู้ซึ่งที่มีความสนใจทาง
การเมือง ความรู้ ความเชื่อ เกี่ยวกับความจริงทางการเมืองความรู้สึกในการยอมรับเรื่องการเมือง 
และมีข้อผูกมัดต่อค่านิยมทางการเมือง๘  Almond and Verba กลา่วว่า วัฒนธรรมทางการเมืองเป็น
แบบแผนของทัศนคติ และความเชื่อของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองต่อส่วนต่าง ๆ เป็นระบบย่อยของ

                                                           
๕เรื่องเดียวกัน, หน้า 19. 
๖Lucien W. Pye อ้างใน อุไรวรรณ ธนสถิตย์, การเมืองไทยในระบอบธนาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552), หน้า 1. 
๗Almond, “Comparative Political Systems” , The Journal of Politics 18, no. 3 (1956): 

391–409. 
๘Almond, Gabriel A.  and Powell, G Bingham, Comparative Politics:  A Development 

Approach, (Boston: Little Brown and Company, 1966), p. 156. 
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ระบบการเมือง และการแสดงบทบาททางการเมืองของบุคคล Almond ได้ชี้ให้เห็นความโน้มเอียง
หรือท่าที ในการแสดงออกทางการเมืองของบุคคลได้ 3 รูปแบบ   

1. ความโน้มเอียงด้านการรับรู้ (Cognitive orientation) คือ ความรู้และความเข้าใจ 
ของบุคคลที่มีต่อการเมือง ซึ่งจะเป็นความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่ก็ตาม   

2. ความโน้มเอียงด้านการแสดงความรู้สึก (Affective orientation) คือ ความรู้สึกผูก
ผัน ทางอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับหรือการปฏิเสธชอบหรือไม่ชอบ   

3. ความโน้มเอียงด้านการประเมินค่า (Evaluative orientation) คือ ความสามารถ 
ของบุคคลในการใช้ค่านิยมของบุคคลวิเคราะห์การเมืองการตัดสินใจวินิจฉัยว่าดีหรือไม่ดี๙   

ทั้งนี้ Almond and Verba ได้สรุปถึงแบบแผนของทัศนคติและของบุคคลที่มีต่อระบบ 
การเมืองนี้ จะเริ่มการรับรู้ (Cognitive orientation) และเข้าใจ หลังจากนั้นก็น าไปสู่ความรู้สึก 
(Affective orientation) และการประเมินค่าตัดสินใจ (Evaluative orientation) ที่จะมีผลต่อ
พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลนั้นที่เป็นเอกลักษณ์ต่อเนื่องจนกลายเป็นแบบพฤติกรรมการเมือง
ของบุคคลหรือเรียกว่า “วัฒนธรรมทางการเมือง”  Almond and Verba กล่าวว่า การที่จะวัดว่า
สังคมหรือประเทศใดมีรูปแบบ หรือประเภทวัฒนธรรมทางการแบบใด ให้ดูจากทัศนคติหรือความโน้ม
เอียงของบุคคล ดังนี้ 

1. บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับชาติ ระบบการเมืองของเขา เช่น ประวัติศาสตร์ ขนาดที่ตั้ง 
ของประเทศ อ านาจทางการเมือง ลักษณะของรัฐธรรมนูญอย่างไร และเขามีความรู้สึกความคิดเห็น 
ตลอดจนการตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไร   

2. บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง บทบาทชนชั้นน าทางการเมือง ตลอดจนการ
ก าหนดนโยบายอย่างไร และเขามีความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร   

3. บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบาย (Policy enforcement) โครงสร้าง  
ตัวบุคคล ตลอดจนการจัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก าหนดนโยบายอย่างไร และเขามี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร   

4. บุคคลรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกของระบบการเมือง 
อย่างไรเขามีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ อ านาจ เงื่อนไขข้อผูกพัน และยุทธวิธี (Strategies) ที่เข้าไป  
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมืองอย่างไร เขารู้สึก เขาสามรถที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
ในนโยบายการตัดสินใจของรัฐบาลหรือไม่อย่างไร 

Pye กล่าวถึง ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองใน 4 ความหมาย คือ   

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

Democracy in Five Nations, (Boston: Little Brown and Company, 1980), p. 119. 
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1. วัฒนธรรมทางการเมืองเก่ียวข้องกับความไว้วางใจหรือความไม่ไว้วางใจของบุคคล ต่อ
บุคคลอื่นหรือต่อสถาบันการเมือง เช่น การมีศรัทธาหรือความเชื่อมั่นต่อสถาบันหรือผู้น าทางการเมือง   

2. วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับทัศนคติต่ออ านาจทางการเมืองซึ่งสะท้อนถึงการ
ยอมรับและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง หรือผู้น ากับประชาชน ซึ่งทัศนคตินี้
ส่งผลโดยตรงต่อการที่ประชาชนให้ความร่วมมือหรือต่อต้านอ านาจทางการเมืองของผู้ปกครอง   

3. วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีและยึดหมั่นในสังคมของบุคคล 
กล่าวคือ วัฒนธรรมทางการเมืองช่วยสร้างเอกลักษณ์ทางการเมืองให้แก่บุคคลในสังคมที่จะยึดมั่น 
ร่วมกันและพร้อมที่จะต่อสู้ปกป้องรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์นั้นให้คงอยู่ต่อไปอาจยอมเสียสละ ประโยชน์
ส่วนตนเพื่อส่วนรวมหรือระยะสั้นเพื่อผลประโยชน์ระยะยาว เป็นต้น๑๐ 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ กล่าวว่า “วัฒนธรรมทางการเมือง” หมายถึง แบบแผน พฤติกรรม
ทางการเมืองของบุคคล ซึ่งเป็นผลจากความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง ของบุคคลที่ได้รับ
การปลูกฝัง อบรมและถ่ายทอดสืบทอดต่อกันมา วัฒนธรรมทางการเมือง จึงเกิดจากกระบวนการ
ปลูกฝังอบรมหล่อหลอมกล่อมเกลาทางการเมือง (Political socialization process) ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ท าให้เกิดความรู้ทางการเมือง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับลัทธิการเมือง หรือการใช้อ านาจของ
ผู้น า รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของประชาชน เมื่อประชาชนมีความรับรู้อย่างไรก็จะกลายเป็นความเชื่อ 
ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของผู้นั้น ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรม ทางการเมืองของประชาชนกลุ่ม
นั้น และเมื่อประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองจนเป็นแบบแผน ก็จะกลายเป็นเป็น “วัฒนธรรมทาง
การเมือง” ของประชาชนกลุ่มนั้น โดยลักษณะส าคัญ ของ “วัฒนธรรมทางการเมือง” ประกอบด้วย 

1. ประชาชนต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วย หลัก
อธิปไตยของปวงชน หลักเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักกฎหมาย และหลักเสียงข้างมาก   

2. บุคคลต้องมีใจกว้าง ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อ่ืนโดยไม่ยึดมั่นความคิด 
ตนเป็นใหญ่   

3. บุคคลต้องมีความไว้วางใจและยอมรับความสามารถของบุคคลอื่นเปิดโอกาสให้มีการ
พัฒนาตนเองอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน   

4. บุคคลจะต้องเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยแสดงอ านาจ ในการ
ก าหนดผู้ปกครองตลอดจนควบคุมก ากับตรวจสอบผู้ปกครองท างานเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน   

5. บุคคลจะต้องเคารพในกติกาและกฎระเบียบของบ้านเมืองไม่ละเมิดซึ่งสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น ส่งเสริมให้สังคมด ารงอยู่อย่างมีระเบียบวินัย   

                                                           
๑๐Pye, Lucian W., Communication and Political Development, (Princeton: Princeton 

University Press, 1963), p. 215. 
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6.  บุคคลจะต้องให้ความสนใจและคิดตามกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง  
อย่างต่อเนื่องมิให้ใช้   

7. อ านาจในทางมิชอบ มีความพร้อมในการสนับสนุนและต่อต้านรัฐบาลเกี่ยวกับ 
ประเด็นทางการเมืองต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม   

8. บุคคลต้องมีความกล้าหาญในการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองด้วยความคิด  
ทีส่ร้างสรรค๑์๑ 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้นมีความนิยมอย่างแพร่หลายซึ่งประเทศต่างๆ 
ในโลก ได้น ามาใช้เป็นระบบในการปกครองประเทศ นับตั้งแต่หลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็นระหว่างประเทศ
มหาอ านาจ ตะวันตกซึ่งมีประเทศสหรัฐอเมริกาและอดีตสหภาพโซเวียต สังคมการเมืองที่ ใช้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถท าให้ประชาชนในประเทศนั้นๆ มีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์แท้จริงเกิดขึ้นได้ทันทีแต่ต้องมีการพัฒนาและศึกษาอบรมหรือบ่มเพาะ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจนวัฒนธรรมทางการเมืองสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนของ
ประเทศนั้นๆ ประชาชน ต้องมีจิตใจปรารถนาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมีจิตส านึก
หรือวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังต่อไปนี้  

1. จิตส านึกและความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่ อประชาชน
ศรัทธาแล้ว จะมีความเชื่อมั่น ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตย ประชาชนต้องออกมา
ปกป้องระบบการเมือง ที่ต้องรักษาเอาไว้คือระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นระบบการปกครองที่ 
เสียหายน้อยที่สุด เพราะมีหลักการ เคารพในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จิตส านึกและความศรัทธา
ในระบอบประชาธิปไตยจะมีต้องมีขึ้นในหมู่ ประชาชนและผู้ น าทางการเมืองจึงท าให้ระบอบ
ประชาธิปไตยประสบความส าเร็จ  

2. จิตส านึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ เป็นหลักการที่ส าคัญของระบอบประชาธิปไตย หลัก
สิทธิเสรีภาพ เป็นหลักการที่ส าคัญขั้นพ้ืนฐานของระบบเสรีประชาธิปไตย เป็นการรับรองสิทธิของเสรี
ชนหรือประชาชนทั่วไป เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการเลือกถิ่นที่ 
อยู่อาศัย สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร เป็นต้น  

3. จิตส านึกในการต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ผู้ที่มีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตย จะต้องพร้อมที่จะต่อสู้เพ  ื่ อสิทธิของตนเองอันชอบธรรม เช่น ถ้าตนเองถูกกีดกันไม่ให้
ลงคะแนนเสียงใช้สิทธิ เลือกตั้ง จะต้องต่อสู้เพ  ื่อให้ได้สิทธิของตนเองกลับคืนมาซึ่ งถือเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชน การต่อสู้เพ่ือสิทธิอันชอบธรรมถือเป็นหลักการของประชาธิปไตย แต่ในการ
ต่อสู้เพ  ื่ อสิทธิของตนเองต้องเคารพสิทธิของผู้อ่ืนด้วย และต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอ่ืน หากเป็น

                                                           
๑๑สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, ทฤษฎีองค์การ, ( นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), หน้า 
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การเอาแต่ได้เพ่ือตนเองโดยไม่ค านึงถึงสิทธิของผู้อ่ืน เป็นการแสดงว่าผู้นั้นขาดจิตส านึกในระบอบ
ประชาธิปไตยจะกลายเป็นเรื่องการเห็นแก่ตัว  

4. จิตส านึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย หลักการตัดสินข้อขัดแย้งและ
การคล  ี่ คลาย ข้อขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตย คือ การออกเสียงลงคะแนน ก็ใช้เสียงข้างมากและ
เสียงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ แต่การใช้เสียงส่วนใหญ่จะต้องไม่ขัดต่อสิทธิของเสียงส่วน
น้อย ต้องเคารพรับฟังเสียงส่วนน้อย ในขณะเดียวกันเสียงส่วนใหญ่จะมาลงคะแนนเพ่ือไปจ ากัดสิทธิ
ของเสียงส่วนน้อยไม่ได้  

5. จิตส านึกในเรื่องหลักความเสมอภาค คือหลักความเสมอกันในทางกฎหมาย ชายและ
หญิงมีสิทธิ เท่าเทียมกัน ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันซึ่ งใช้บังคับกับทุกคนใน
สังคม และหลัก ความเสมอภาคในทางการเมือง คือ เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปประชาชนผู้มีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน เพ่ือเลือกตัวแทนของตนเองเข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
ประชาชนหนึ่งคนก็มีหนึ่งเสียงเท่ากัน หลักท้ังสองประการต้องมีอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ถ้าหากไม่
มีหลักการนี้จะท าให้ประชาชนบางคน กลายเป็นผู้มีอภิสิทธิ์ เหนือประชาชนคนอ่ืนทั้งในทางกฎหมาย
และในทางการเมือง  

6. จิตส านึกในหลักความยุติธรรม การเคารพกติกา ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ต้องมีหัวใจ เป็นนักกีฬา เพราะบรรดาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในระบอบประชาธิปไตยต้องใช้หลักความ
ยุติธรรมเป็นเครื่องมือ ตัดสินเพ  ื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน และการด าเนินการต่าง ๆ ต้อง
ปราศจากอคติหรือเห็นแก่ ผลประโยชน์หากประชาชนในสังคมประชาธิปไตยไม่เคารพกติกาเสียแล้ว 
การจะยุติปัญหาต่าง ๆ ก็ไม่สามารถ จะแก้ไขให้ลุล่วงไปได้  

7. จิตส านึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง เมื่อผู้ใดใช้
สิทธิเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกต่าง ๆ แม้เราจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบก็
ต้องอดทน อดกลั้นรับฟัง ในความเห็นต่างนั้น ตราบใดที่ผู้นั้นยังใช้สิทธิของตนเองภายใต้ขอบเขตแห่ง
กฎหมาย ผู้นั้นอาจจะพูดส าเนียง แตกต่างกัน หรือรูปลักษณ์ภายนอกต่างกัน แต่ก็เป็นเสรีภาพอัน
ชอบธรรมของบุคคลนั้น ตราบเท่าที่่เขาไม่ได้ท าผิดกฎหมายและท าให้ใครเดือดร้อน  

8. จิตส านึกในหลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม คือหลักการอันถูกต้อง
ตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับ มีความชอบธรรมตามกระบวนการกฎหมาย เรียกว่าการปกครองต้อง
เป็นไปตามหลัก ของกฎหมายเท่านั้น ซึ่งตรงกันข้ามกับการปกครองโดยคณะบุคคล๑๒  

                                                           
๑๒สมปอง รักษาธรรม, “ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพ้ืนที่่ภาคใต้กับการพัฒนาวัฒนธรรม

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยช่วงปีพ.ศ.2549-2552: ศึกษากรณีเปรียบเทียบ นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 5 จังหวัดภาคใต้, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2552), หน้า 32-34. 
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ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง  Almond and Powell (1966) ได้ท าการศึกษา
ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของกลุ่มคนในสังคมต่าง ๆ และพบว่า มีลักษณะแตกต่างกัน สามารถ
แบ่งประเภทวัฒนธรรมทางการเมืองได้ ดังนี้   

1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (The parochial political culture) เป็น
วัฒนธรรม ทางการเมืองของบุคคลที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเลย ไม่มีการรับรู้ 
ไม่มี ความเห็น และไม่ใส่ใจต่อระบบการเมืองไม่คิดว่าตนเองมีความจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง 
เพราะไม่คิดว่าการเมืองระดับชาติจะกระทบเขาได้ และไม่หวังว่าระบบการเมืองระดับชาติ จะ
ตอบสนองความต้องการของตนได้ 

2. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ ฟ้า  (The subject political culture)  เป็น
วัฒนธรรม ทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองโดยทั่วไป แต่ไม่สนใจที่จะ
เข้ามามี ส่วนร่วมทางการเมืองในตลอดทุกกระบวนการ และไม่มีความรู้สึกว่าตนเองมีความหมาย 
หรืออิทธิพลต่อระบบการเมือง บุคคลเหล่านี้มักมีพฤติกรรมยอมรับอ านาจรัฐ เชื่อฟังและปฏิบัติ ตาม
กฎหมาย ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าจะพบได้ในกลุ่มคนชั้นกลาง ในประเทศ
ก าลังพัฒนา เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองโดยทั่วไปแต่ยังคง มีความเชื่อที่
ฝั่งรากลึกมาแต่เดิมอันเป็นอิทธิพลของสังคมเกษตรกรรมว่าอ านาจรัฐเป็น ของผู้ปกครอง ประชาชน
ทั่วไปควรมีหน้าที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น 

3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (The participant political culture) เป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเป็นอย่างดี เห็นคุณค่า
และความส าคัญในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งนี้ เพ่ือควบคุม ก ากับ และตรวจสอบผู้ปกครอง
ใช้อ านาจปกครองเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ลิขิต ธีรเวคิน กล่าวว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน ต้องเป็นวัฒนธรรมที่มี 
“ความตื่นตัวทางการเมือง” คือ จิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย เชื่อในความเสมอภาค และ
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน พร้อมที่จะสู้เพ่ือสิทธิของตนเอง มีความยุติธรรม ไม่ขายสิทธิขายเสียง มีความ
กล้าหาญเด็ดเดี่ยว นอกจากนี้ ยังอธิบายเพ่ิมเติมว่า การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมือง  
แบบประชาธิปไตยของไทยหรือการมีจิตใจแบบประชาธิปไตยนั้น เป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะหากคนในสังคมไทยไม่มีจิตใจแบบประชาธิปไตยหรือไม่
มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแล้วก็ยากที่จะปฏิรูปการเมืองให้มีความเป็น
ประชาธิปไตยได้  

ลักษณะจิตใจที่เป็นประชาธิปไตย หรือการมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยพอจะแยกออกได้ 
ดังนี้   

1. จิตส านึกและศรัทธาในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะศรัทธาจะน าไปสู่
ความเชื่อมั่นว่าแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามระบบประชาธิปไตยก็จะเป็นระบบการเมือง ที่ต้องจรรโลงไว้ 
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นระบบการเมืองที่ท างานได้ผลและก่อความเสียหายน้อยที่สุด เพราะเป็นระบบที่มี
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การประชุมต่อรองหาข้อยุติ และเคารพในหลักสิทธิเสรีภาพ ด้วยเหตุนี้จิตส านึก และศรัทธาในระบบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะในหมู่ผู้น าเป็นตัวแปรส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของระบบ   

2. จิตส านึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ถือเป็นหัวใจส าคัญของลักษณะจิตใจประชาธิปไตย 
ทั้งนี้เพราะสิทธิเสรีภาพ คือ ฐานส าคัญของระบบเสรีประชาธิปไตย เป็นสิทธิ อันศักดิ์สิทธิ์ ของมนุษย์
ชาติที่เป็นเสรีชน เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการชุมนุมในการเลือกที่อยู่อาศัย ในการเลือก
อาชีพ ฯลฯ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น   

3. จิตส านึกในการต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ผู้ที่มีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตยพร้อมที่จะสู้เพ่ือสิทธิของตนอันชอบธรรม เช่น การถูกกีดกันไม่ให้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง จะต้องโวยวายต่อสู้เพ่ือได้คืนมาซึ่งสิทธิดังกล่าว หรือถ้าถูกปิดกั้นไม่ให้แสดงความเห็นก็
จะต้องต่อสู้เพ่ือการคืนมาซึ่งสิทธิขั้นมูลฐานอันส าคัญ วิญญาณแห่งการต่อสู้เพ่ือสิทธิ อันชอบธรรม
ของตนเองเป็นหัวใจส าคัญของระบบประชาธิปไตย การใช้สิทธิของตนรวมทั้ง การต่อสู้เพ่ือสิทธิของ
ตน ต้องไม่ละเมิดสิทธิของคนอ่ืน การเคารพสิทธิของผู้อ่ืนจึงเป็นของคู่กันกับการต่อสู้เพ่ือสิทธิของ
ตนเอง การเอาแต่ได้โดยไม่ค านึงถึงสิทธิอันชอบธรรมของผู้อ่ืน ไม่ใช่ลักษณะจิตใจแบบประชาธิปไตย
แต่เป็นเรื่องเห็นแก่ตัว ขาดจิตส านึกอันถูกต้อง 

4. จิตส านึกในเรื่องส่วนใหญ่ และสิทธิเสียงส่วนน้อย (Majority rule and minority 
rights) หลักการตัดสินข้อขัดแย้งและหาข้อยุติในระบบประชาธิปไตย คือ การลงคะแนนเสียง และใช้
เสียงเป็นเกณฑ์การตัดสิน แต่การใช้เสียงส่วนใหญ่จะต้องไม่ขัดต่อสิทธิของเสียงส่วนน้อย หรือต้องมี
การเคารพเสียงส่วนน้อย เช่น เสียงส่วนใหญ่จะลงมติออกกฎหมายมาท าร้ายหรือจ ากัดสิทธิขั้นมูล
ฐานของเสียงส่วนน้อยไม่ได้   

5. จิตส านึกในความเสมอภาพ ประชาธิปไตย หมายถึง อ านาจของประชาชนส่วนใหญ่ 
ประชาชน หมายถึง ประชาชนทุกคน ไม่ใช่ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เรื่องความเสมอภาค ในทาง
การเมือง คือ หนึ่งคนหนึ่งเสียง และความเสมอภาคในทางกฎหมาย คือ การใช้กฎหมาย ฉบับเดียวกัน
กับทุกๆ คนในสังคม เป็นจิตส านึกที่ส าคัญยิ่ง เพราะถ้าจิตส านึกเรื่องความเสมอภาค ขาดหายไป ฐาน
ส าคัญของระบบประชาธิปไตยก็จะหายไป ระบบประชาธิปไตยย่อมไม่สามารถยืนหยัดได้ ความเสมอ
ภาคทางการเมืองและทางกฎหมายจะต้องมีขึ้น มิฉะนั้นจะกลายเป็นสังคม ชนชั้นมีอภิสิทธิ์ทาง
กฎหมายและการเมือง ท าให้ระบบประชาธิปไตยคลายความเข้มแข็ง   

6. จิตส านึกในความยุติธรรม การเคารพกติกา ความมีใจนักเลง (ไม่ใช่นักเลงหัวไม้ หรือ
อันธพาล) จิตใจนักกีฬา เป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินการของระบบประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพราะความ
ขัดแย้งต่างๆ จะหายุติไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานของความยุติธรรม การมองประเด็น โดยใจอคติ ล าเอียง ฉก
ฉวยผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง ไม่เคารพกติกา ขาดความมีใจนักเลง หรือจิตใจ นักกีฬา ก็ย่อมยากที่จะหา
ข้อยุติในข้อขัดแย้งต่างๆ ปัญหาก็จะไม่สามารถแก้ไขได้   
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7. จิตส านึกในการค านึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ จิตใจที่เป็นประชาธิปไตย 
จะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ของสังคมและประเทศชาติ ไม่มุ่งมั่นเฉพาะ และ
ประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม และ
ประเทศชาติ เช่น ไม่สร้างความมั่นคงด้วยการท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่หาความร่ ารวย ด้วยการตัดไม้
ท าลายป่า ไม่ผลิตยาปลอมเพ่ือหารายได้ ไม่ผลิตและขายยาเสพติด ฯลฯ   

8. จิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบและมีวินัย ประชาธิปไตยต้องมี 
การสร้างจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบและมีวินัย ความรับผิดชอบ การเคารพ 
กฎระเบียบและมีวินัยเป็นตัวคานการใช้สิทธิเกินขอบเขต สิทธิเสรีภาพที่ขาดความรับผิดชอบ  
ไม่เคารพกฎระเบียบและขาดวินัย จะน าไปสู่การขาดกฎเกณฑ์และการล่มสลายของกฎระเบียบ  
ทางการเมืองที่เรียกกันว่า อนาธิปไตย (Anarchy)   

9. จิตส านึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง เมื่อผู้ใดใช้
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือมีพฤติกรรมอันใด แม้เราจะไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยก็ต้อง
อดทนอดกลั้น ถ้าการใช้สิทธิเสรีภาพของเขาอยู่ภายใต้ขอบเขตกฎหมาย เขาอาจจะพูดแปลกๆ ไม่เข้าหู 
มีทีท่าการแสดงออกแปลกๆแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ดูไม่ได้ แต่ก็เป็นสิทธิเสรีภาพอันชอบธรรม เราไม่มีสิทธิ
ไปก้าวกา่ยเขา ตราบเท่าที่เขาไม่ท าผิดกฎหมายหรือท าให้เราเดือดร้อน   

10. จิตส านึกในหลักนิติธรรม (The rule of law) หลักนิติธรรม คือ หลักการอันถูกต้อง 
ทางกฎหมาย ทั้งในแง่หลักการกระบวนการตรากฎหมาย และการบังคับกฎหมายเป็นฐาน ในการ
ปกครองไม่ใช่อ านาจของผู้น าเป็นหลักที่เรียกว่าการปกครองโดยคน (The rule of men) เป็นหลักนิติ
ธรรมอันเป็นการยอมรับโดยทั่วไปว่าจะผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม   

จิตส านึกทั้ง 10 ข้อ คือ ลักษณะจิตใจประชาธิปไตย เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนา 
วิญญาณประชาธิปไตยและการพัฒนาประชาธิปไตย หรือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรมการเมือง แบบประชาธิปไตยให้
เกิดขึ้นจะเป็นรากฐานส าคัญที่สุดที่จะเป็นแบบแผนน าไปสู่พฤติกรรม ในทางการเมือง โดยจะต้อง
เริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัว สถาบันศึกษา องค์กรทางสังคมต่างๆ ที่มีส่วนอย่างส าคัญต่อการกล่อมเกลา
เรียนรู้ (Socialization) ให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ดังกล่าวข้างต้น เรียกว่า เป็น
กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง (Political socialization) ซึ่งจะมีขั้นตอน และ
กระบวนการทั้งในแง่การสร้างค่านิยมในลักษณะหลักการ และรวมทั้งการปฏิบัติที่อยู่ในสังคม 

โดยสรุปว่า “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย” จะเกิดขึ้นได้นั้นในขั้นตอนต้น 
สังคมต้องเอ้ืออ าอวยต่อการพัฒนาสองส่วน การที่บุคคลคนหนึ่ง เป็นตัวตนของตนเองมีหลักการ  
มีความเชื่อมั่น มีวิธีการคิด และสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง โดยไม่ถูกบีบคั้นจากสภาพแวดล้อม  
จนกลายเป็นคนขาดความอิสระในการคิดและการกระท า ในขณะที่การเมืองแบบประชาธิปไตย 
(Democratic political self) จะเกิดขึ้นได้ต้องมีการอบรมเรื่องความรู้ ค่านิยม และวัฒนธรรมทาง
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การเมือง ตั้งแต่ครอบครัว สถาบันศึกษาจนถึง สังคมโดยรวม ดังนั้น การพัฒนาวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย จะเกิดขึ้นได้ จะต้องประกอบด้วย การคงอยู่ทางการเมืองที่ศรัทธาในสิทธิ 
เสรีภาพ ความเสมอภาพและความเป็นประชาธิปไตย โดยวัฒนธรรมสังคมใดที่ไม่เอ้ืออ านวย ต่อการ
พัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตย  

 
ตารางท่ี 2.2 สรุปสาระเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ลิขิต ธีรเวคิน 
(2529, หน้า 15) 

วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน ต้องเป็น
วัฒนธรรม ที่มี “ความตื่นตัวทางการเมือง” คือ จิต
วิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย เชื่อในความ
เสมอภาค และเคารพสิทธิของผู้อ่ืน สู้เพ่ือสิทธิของ
ตนเอง มีความยุติธรรม ไม่ขายสิทธิขายเสียง 

Lucien W. Pye  
อ้างใน อุไรวรรณ ธนสถิต   
(2552, หน้า 1) 

วัฒนธรรมทางการเมืองว่า ทัศนคติ ความเชื่อ 
ความรู้สึกเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมือง ถือเป็นสิ่งที่
ก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในระบบการเมืองโดย
ครอบคลุมทั้งอุดมการณ์ทางการเมืองและปทัสถาน
ในทางปฏิบัติของบุคคลในระบอบการเมือง นั้น 

Almond 
(1956, 391-409) 

วัฒนธรรมจารีต ประเพณีและความรู้สึก ความ
เชื่อความคิดเห็นของคนในประเทศนั้นหรือที่เรียกว่า
เป็น “วัฒนธรรมทางการเมือง” 

Almond, Gabriel A. and Powell 
(1966, p. 156) 

วัฒนธรรมการเมือง คือ แบบแผนของทัศนคติส่วน
บุคคลและความโน้มเอียงที่มีต่อการเมือง ในฐานะที่บุคคล
นั้นเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของระบบการเมือง อันจะเป็นฐาน
ส าคัญก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเมือง 

Almond, Gabriel A. and Verba, Sidney 
(1980, p. 119) 

วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแบบแผนของ
ทัศนคติ  และความเชื่ อของบุคคลที่มีต่ อระบบ
การเมืองต่อส่วนต่างๆ เป็นระบบย่อยของระบบ
การเมือง และการแสดงบทบาททางการเมืองของ
บุคคล การแสดงออกทางการเมืองของบุคคลได้ 3 
รูปแบบ 1. ความโน้มเอียงด้านการรับรู้ 2. ความโน้ม
เอียงด้านการแสดงความรู้สึก 3. ความโน้มเอียงด้าน
การประเมินค่า 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง 
ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง (political communication theory) 
ทฤษฎีด้านสื่อสารทางการเมืองนั้น เป็นทฤษฎีที่ผสมผสานกันระหว่างทฤษฎีทางด้านการ

สื่อสารกับทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์ ดังนั้น หากจะท าความเข้าใจทฤษฎีสื่อสารการเมือง จึงจ าเป็นต้อง
มีความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านการสื่อสาร และทฤษฎีสื่อสารมวลชนเป็นเบื้องต้นก่อน 

ทฤษฎีการสื่อสารของ เดวิด เค เบอร์โล (David K.Berlo) กล่าวถึงความหมายของการ
สื่อสาร ว่าหมายถึงการส่งข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกกลุ่ม
หนึ่ง ผ่านกระบวนการ (process) ที่ประกอบด้วยผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร ช่องทาง และผู้รับสาร และ
เป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบที่ชัดเจน๑๓ 

เดวิด เค เบอร์โล เสนอแบบจ าลองการสื่อสารไว้เมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยอธิบายว่า การ
สื่อสารประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานส าคัญ 6 ประการ คือ 

 1. แหล่งสาร (Source) 
 2. ผู้เข้ารหัสสาร (Encoder) 
 3. เนื้อหาข่าวสาร (Message) 
 4. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) 
 5. ผู้ถอดรหัสสาร (Decoder) 
 6. ผู้รับสาร (Receiver) 
จากส่วนประกอบพ้ืนฐานส าคัญ 6 ประการนั้น เบอร์โล ได้น าเสนอเป็นแบบจ าลองการ

สื่อสารที่รู้จักกันดีทั่วไปว่า “แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล“ (Berlo’s SMCR Model) โดยเบอร์โล
ได้รวมแหล่งสารกับผู้เข้ารหัสไว้ในฐานะแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร และรวมผู้ถอดรหัสกับผู้รับสารไว้ใน
ฐานะผู้รับสาร แบบจ าลองการสื่อสารตามแนวคิดของเบอร์โลนี้ จึงประกอบไปด้วย S (Source or 
Sender) คือ ผู้ส่งสาร M (Message) คือ เนื้อหาข่าวสาร C (Channel) คือ ช่องทางการสื่อสาร R 
(Receiver) คือ ผู้รับสาร๑๔ 

ตามลักษณะของทฤษฎี S M C R นี้ การส่งสารจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่
กับคุณลักษณะของผู้ส่งสาร (Source or S) 5 ประการ ดังนี้ 

1. ทักษะในการสื่อสาร หมายถึงทักษะซึ่งทั้งผู้ส่งและผู้รับเช่น ผู้ส่งสารมีความสามารถใน
การพูด การเขียน และความสามารถในการแสดงท่าทางประกอบค าพูด ผู้รับมีทักษะการฟังที่ดี ฟัง
เข้าใจ หรือสามารถอ่านข้อความที่ส่งมานั้นได้ มีความสามารถในการคิดและการใช้เหตุผล เป็นต้น 

2. ทัศนคติ หมายถึง วิธีการที่บุคคลประเมินสิ่งต่างๆ โดยความโน้มเอียงของตนเอง
เพ่ือที่จะเข้าถึงหรือเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นๆ เช่น ทัศนคติต่อตนเอง ต่อหัวข้อของการสื่อสาร ต่อผู้รับ
สาร ต่อสถานการณ์แวดล้อมการสื่อสารในขณะนั้น เป็นต้น 

                                                           
๑๓ชุติมา ศิริเมธาวี, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี : ศึกษาใน

ห้วงเวลา ปี พ.ศ. 2560”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก, 2560), หน้า 20. 

๑๔เรื่องเดียวกัน, หน้า 23. 



 
๒๑ 

 

 

3. ความรู้ หมายถึง ความรู้ของผู้ส่งสาร ในเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ บุคคลหรือกรณี
แวดล้อมของสถานการณ์การสื่อสารในครั้งหนึ่งๆ ว่ามีความแม่นยาหรือถูกต้องเพียงไร 

4. ระบบสังคม เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลในสังคมนั้น 
5. ระบบวัฒนธรรม หมายถึง ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ ที่เป็นของตัว

มนุษย์ในสังคมนั้น และเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญในการสื่อสารด้วย ผู้ส่งสารต้องท าความเข้าใจและไม่
สื่อสารในลักษณะที่ขัดแย้งกับความเชื่อ ค่านิยม ของผู้รับสาร เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคลต่าง
วัฒนธรรมกัน อาจล้มเหลวเนื่องจากความคิดความเชื่อไม่เหมือนกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับสาร 

สาร (Messageor M) นั้น เบอร์โล หมายรวมถึง ถ้อยค าเสียง การแสดงออกด้วยสีหน้า 
กิริยาท่าทาง ของผู้ส่งสาร ตามแนวคิดของ เบอร์โล นั้น สารจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ 

1. รหัสของสาร (message code) คือการน าเอาภาษา สัญลักษณ์ต่างๆ มาใช้เ พ่ือ
ถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้รับสาร เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง และควรเป็นแบบเดียวกับรหัส
ของผู้รับสาร เพ่ือให้ผู้รับสารสามารถถอดรหัสได้ เข้าใจตรงกัน การสื่อสารก็จะบรรลุเป้าหมาย 

2. เนื้อหา (content) คือสาระที่ต้องการน าเสนอ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้งหมด 
เนื้อหาของสารนั้น ไม่ควรจะยากหรือง่ายจนเกินไป เพราะถ้ายากเกินไปผู้รับสารไม่อาจเข้าใจได้ หรือ
ถ้ายากเกินไป ผู้รับสารก็ไม่จ าเป็นต้องรับสาร 

3. การจัดสาร (treatment) คือ วิธีการที่ผู้ส่งสารเลือกและจัดเตรียมเนื้อหาของสาร เช่น
การจัดเรียงล าดับเนื้อหา การเลือกใช้ถ้อยค า ภาษา ไวยากรณ์ ศัพท์ ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการ
ล่วงหน้า จากการส ารวจวิธีการจัดสาร จากผู้รับสารจานวนมาก พบว่าการจัดสารที่มีความส าคัญไว้
ตอนต้น หรือตอนท้าย จะได้ผลในการจูงใจมากกว่า การจัดสารที่ส าคัญไว้ตรงกลางเรื่อง 

สื่อหรือช่องทางการส่งสาร (Channel) ซึ่งเป็นพาหนะน าสารไปสู่ผู้รับสาร ตามทัศนะ
ของเบอร์โล ทางติดต่อหรือช่องทางที่จะนาสารไปสู่ประสาทรับความรู้สึกทั้ง 3 ประการของมนุษย์ 
ได้แก่ 

1. การเห็น 
2. การได้ยิน 
3. การสัมผัส 
ประการสุดท้าย ผู้รับสาร (Receiver or R) นั้น เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญมาก

ที่สุดเพราะเป็นวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ผู้รับสารจ าเป็นจะต้องมีคุณสมบัติด้านต่างๆ 5 ประการ 
เช่นเดียวกับผู้ส่งสาร คือ ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคมและระบบวัฒนธรรม 

จากกรอบแนวคิดการสื่อสารของ เบอร์โล นั้น สรุปได้ว่า การสื่อสาร จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ ผู้ส่งสารจะต้องเข้าใจทัศนคติ ระบบสังคมวัฒนธรรมของผู้รับสาร เพ่ือปรับทักษะ
ทางการสื่อสารให้สอดคล้องต้องกัน ในทางการเมืองหากนักการเมืองไม่เข้าใจ หรือไม่ปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้รับสาร ก็ยากที่จะเปิดใจให้ประชาชนยอมรับสารของตนได้  

 



 
๒๒ 

 

 

ทฤษฎีการสื่อสารของ ฮาโรลต์ดี ลาสเวลล์ (Harold D.Lasswell) 
ฮาโรลต์ ดี ลาสเวลล์ นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้ท าการวิจัยในเรื่องการสื่อสารมวลชน

ไว้ในปี พ.ศ.2491 โดยการสื่อสารนั้นจะต้องตอบค าถามต่อไปนี้คือ 
ใคร พูดอะไร โดยวิธีการและช่องทางใด ไปถึงใคร เกิดผลอะไร 
1. ใคร (Who?) เป็นผู้ส่งหรือท าการสื่อสาร 
2. พูดอะไร ด้วยวัตถุประสงค์อะไร (Says what? with what purpose?) เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับ

เนื้อหาของสารที่ถูกส่งออกไป 
3. โดยใช้วิธีการและช่องทางใด (By what means, in which channel?) คือ สื่อ หรือช่องทาง

ที่สารถูกส่งออกไป 
4. ส่งไปถึงใคร ในสถานการณ์อะไร (To whom?, in what situation?) ผู้ส่งจะส่ง

ข่าวสารไปยังผู้รับเป็นใครบ้าง เนื่องในโอกาสอะไร 
5. เกิดผลอะไร (with what effect?) คือผลที่เกิดจากการสื่อสาร  
เป็นการอธิบายว่า การสื่อสารนั้น ถูกส่งจากใคร ด้วยสารอะไร ไปถึงใคร ด้วยสื่ออะไร 

และเกิดผลอะไรในการสื่อสาร ดังแบบจ าลองการสื่อสารดังนี้  
 
 ใคร ?--------พูดอะไร?---------ในช่องทางใด ?--------ถึงใคร ?-----------เกิดผลอะไร? 
 

แบบจ าลองการสื่อสารของ ลาสเวลล์ แตกต่างจากแบบจ าลองการสื่อสารของ เบอร์โล 
ตรงส่วนของผลจากการสื่อสาร ซึ่งในทางการเมืองนั้น ถือว่าผลของการสื่อสารมีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง ในทางการเมือง การกระท าของนักการเมืองย่อมมีจุดมุ่งหมายเสมอ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อรัฐบาล
สื่อสารกับประชาชนเกี่ยวกับนโยบายที่รัฐบาลได้จัดท า รัฐบาลย่อมต้องการทราบผลที่เกิดจากการ
สื่อสารนั้น ว่าประชาชนมีความพึงพอใจในนโยบายมากน้อยเพียงใด๑๕ ซึ่งอาจทราบผล จากการ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านการท าโพลก็เป็นได ้

กล่าวโดยสรุป กิจกรรมทางการเมืองทั้งหมด คือการสื่อสารทางการเมือง ไม่เพียงการพูดการ
เขียน แต่ทุกอย่างที่ปรากฏสู่สายตา ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ทรงผม ตราสัญญลักษณ์ ล้วนแต่เป็น
องค์ประกอบของการสื่อสารอันจะน าไปสู่สิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ (image) หรืออัตลักษณ์ (identity) ของ
บุคคล 
 
 
 
 

                                                           
๑๕Harold D.Lasswell, อ้างใน สมควร กวียะ, ทฤษฎีการสื่อสารประยุกต์ , พิมพ์ครั้งที่ 1, 

(กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน์, 2546), หน้า 23. 
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ตารางท่ี 2.3 สรุปสาระเก่ียวกับทฤษฎีการสื่อสารและการสื่อสารทางการเมือง 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ชุติมา ศิริเมธาวี 
(2560, หน้า 20) 

การสื่อสารประกอบด้วยส่วนประกอบพ้ืนฐาน
ส าคัญ 6 ประการ คือ 

 1. แหล่งสาร (Source) 
 2. ผู้เข้ารหัสสาร (Encoder) 
 3. เนื้อหาข่าวสาร (Message) 
 4. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) 
 5. ผู้ถอดรหัสสาร (Decoder) 
 6. ผู้รับสาร (Receiver) 

Harold D.Lasswell 
อ้างใน สมควร กวียะ 
(2546, หน้า 23) 

ทฤษฎีการสื่อสารของ ฮาโรลต์ดี ลาสเวลล์ 
(Harold D.Lasswell) อธิบายว่า การสื่อสารนั้น ถูก
ส่งจากใคร ด้วยสารอะไร ไปถึงใคร ด้วยสื่ออะไร และ
เกิดผลอะไรในการสื่อสาร 

 
๒.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

การศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด และ
ผลงานจากนักวิชาการหลายท่านที่ได้น าเสนอไว้หลายประเด็น เช่น ความหมาย แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม สาเหตุการมีส่วนร่วม ปัจจัยของการมีส่วนร่วม และประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
ดังนี้ 

๒.4.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน

พัฒนา การพัฒนาเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง (Continuing process) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม จึง

จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับลําดับ/ขั้นตอน (Stages) และความเชื่อมโยง (Relation or Linkage) การ

พัฒนาที่ต้องดําเนินการไปตามลําดับหรือขั้นตอนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง โดยต้องสร้างความพร้อม

ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านที่ให้ความสนใจ และได้ทําการศึกษา ให้ความหมาย

ของการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้   

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ ซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
โอกาสแสดงทัศนะ และเขารวมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมี
การน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการ ตัดสินใจของรัฐ การมี



 
๒๔ 

 

 

สวนรวมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการ 
เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลาเป็นการสร้างฉันทามติ และท าให้
ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่อาจจะรุนแรง” ช่วยให้เกิด
ความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของ
สาธารณชนรวมทั้งเป็นการ พัฒนาความเชี่ยวชาญ และความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน ๑๖ ซึ่ง
เป็นไปในทางเดียวกันกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มี
ส่วนได้เสียได้มีโอกาส แสดงทัศนะและเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือกและการ
ตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับ โครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้า
ร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่ม จนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
การรับรู้-เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย๑๗  

การมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชน สามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ ในการกําหนด 

นโยบายพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการ รวมทั้งมีส่วนในการควบคุม

ประเมินผลโครงการต่างๆ ของท้องถิ่น แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การ

ตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล 

รวมทั้งรับผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการ  

๒. การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลังอํานาจ

ของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชน พัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการเพ่ือรักษา

ผลประโยชน์กลุ่ม ควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากรชุมชน อันจะก่อให้เกิดกระบวนการ และ

โครงสร้างที่ประชาชนสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและได้รับผลจากการพัฒนา  

                                                           
๑๖ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ, การมีส่วนร่วม: แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันพระปกเกล้า, 2551), หน้า 41. 
๑๗อรทัย ก๊กผล, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิปริญญาโทส าหรับนัก 

บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 11. 



 
๒๕ 

 

 

การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาท โดยการ

กระจายอํานาจการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอํานาจในการพัฒนาให้แก่

ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตของตนเอง๑๘ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการด าเนินงานรวมพลังประชาชนกับองค์กรของ
รัฐหรือองค์กรเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชน โดยให้สมาชิกเข้ามาร่วมวางแผน 
ปฏิบัติและประเมินงาน เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน และยังให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วม และประเภท
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ คือ 

๑. ช่วยให้ประชาชนยอมรับโครงการมากขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการที่ตรงกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

๒. ประชาชนมีความรู้สึกผูกพัน รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการมากขึ้น 
๓. การด าเนินงานของโครงการได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น 
๔. โครงการให้ประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น และมีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนามากขึ้น 
๕. ช่วยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนมากขึ้น  
ประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
๑. การมีส่วนร่วมที่แท้จริง (Genuine Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบโครงการ เริ่มตั้งแต่ร่วมศึกษาปัญหาและความ
ต้องการ ร่วมหาวิธีแก้ปัญหา ร่วมวางนโยบายและแผนงาน ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากร   ที่มีอยู่ 
ร่วมปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ และร่วมประเมินผล 

๒ การมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง (No genuine Participation) เป็นการมีส่วนร่วมเพียง
บางส่วน โดยเฉพาะเข้าร่วมในการปฏิบัติตามโครงการที่ได้มีการก าหนดไว้แล้ว เช่น การเข้าเป็น
สมาชิก หรือการร่วมเสียสละแรงงานนอกจากการแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็นประเภทที่มีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง และไม่แท้จริงแล้ว  

การแบ่งระดับการมีส่วนร่วม ออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้ 
๑) การถูกบังคับ การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพราะถูกบังคับ

โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง 
๒) การถูกหลอกล่อ การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ประชาชนจะถูกล่อใจด้วยผลประโยชน์ อาจ

เป็นในรูปของค่าจ้างแรงงาน หรือความสะดวกสบายบางอย่าง แต่เบื้องหลังจริง ๆ แล้วเป็นการหา
เสียงของนักการเมืองที่ยื่นโครงการมาล่อเท่านั้น 

                                                           
๑๘สํานักมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และทบวงมหาวิทยาลัย, ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร์. พริ้นติ้ง, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๔. 



 
๒๖ 

 

 

๓) การถูกชักชวน การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ประชาชนถูกชักชวนให้เข้าร่วมโครงการที่ถูก
คิดและวางแผนจากทางราชการ แล้วถึงชักชวนให้ประชาชนร่วมมือโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
ว่าเป็นโครงการที่ดีขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ 

๔) การถูกสัมภาษณ์ แล้ววางแผนให้ การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ผู้ที่วางแผนโครงการจะ
ส ารวจปัญหาความต้องการของประชาชนโดยการประชุม และสัมภาษณ์ แต่การตัดสินใจว่าปัญหาคือ
อะไร จะวางแผนแก้ปัญหาอย่างไร และปฏิบัติการอย่างไร ยังอยู่ที่การตัดสินใจของทางราชการ 

๕) การมีโอกาสเสนอความคิดเห็น การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ ประชาชนเริ่มเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการเสนอความเห็นที่เกี่ยวกับการวางโครงการ และการด าเนินการตามโครงการ แต่การ
ตัดสินใจยังเป็นของส่วนราชการ 

๖) การมีโอกาสเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ ประชาชนมีโอกาสเสนอโครงการ 
ราชการกับประชาชนจะมีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ประชาชนจะมีโอกาสตัดสินใจว่าปัญหา
ของตนคืออะไร จะแก้ไขได้อย่างไร วิธีใดดีที่สุด จนกระทั่งมีสิทธิเสนอโครงการและเข้าร่วมปฏิบัติใน
โครงการ 

๗) การมีโอกาสตัดสินใจ การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจทุกเรื่อง
ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินโครงการ ซึ่งอาจเขียนในรูปแผนภูมิ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 

 
 

 

๗ มีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในอุดมการณ์ 
๖ มีโอกาสเสนอโครงการ มีส่วนร่วมสูง 
๕ มีโอกาสเสนอความเห็น มีส่วนร่วมปานกลาง 
๔ ถูกสัมภาษณ์ความต้องการ มีส่วนร่วมปานกลาง 
๓ ถูกชักชวน มีส่วนร่วมน้อย 
๒ ถูกล่อลวง มีส่วนร่วมน้อย 
๑ ถูกบังคับ ไม่มีส่วนร่วมเลย 

 

 
แผนภูมิที่ ๒.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่

ร่วมสังคมกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน หรือการเข้ากิจกรรมทางการเมือง จะต้องมีส่วนร่วม



 
๒๗ 

 

 

อย่างเสมอภาคตั้งแต่เริ่มต้น การมีส่วนร่วมบางครั้ง ทําให้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนจะต้องเข้ามามี

บทบาทให้มากข้ึนเพื่อความโปร่งใส๑๙ 

“การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ความกังวล ความต้องการ และคุณค่า

ของประชาชน ได้รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ผ่านกระบวนการสื่อสารแบบ    

สองทาง โดยมีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะทําให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับ การสนับสนุนจาก

ประชาชน” การมีส่วนร่วมนั้นจะหมายถึงการที่ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจ

จะเกิดขึ้น หรือหมายความว่า ผู้มีอํานาจตัดสินใจจะสามารถตัดสินใจใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ จากประชาชนก่อนเท่านั้น Creighton ตั้งคําถามถึงประเด็น

ผู้มีอํานาจตัดสินใจ โดยพิจารณาว่าทําไม เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจได้เท่านั้น ถึงแม้ว่า

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของรัฐมีแนวโน้มที่จะทํากระบวนการตัดสินใจให้เปิดเผย และมีความโปร่งใสมากขึ้น 

แต่ในหลายกรณีหรือสถานการณ์ โดยอํานาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ยังคงเป็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

อยู่นั่นเอง๒๐ 

การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด ซึ่งเป็นการสื่อสาร    

สองทางระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์การ ในการดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือ

หลายกิจกรรมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการมีส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการดําเนินการ

และร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่ม และเป็นการ

เสริมสร้างความสามัคคี ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม การให้ความหมายคําจํากัดความการมีส่วนร่วม

มีมากมายหลายทัศนะ โดยการเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่มซึ่งผล

ของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทําเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทั้งให้เกิด

ความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกับกลุ่มดังกล่าวด้วย๒๑  

                                                           
๑๙จินตนา สุจจานันท์, การศึกษาและการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 

๒๕๔๙), หน้า ๔๘-๔๙. 
๒๐James L. Creighton, Handbook of Public Participation: Involving Citizens in Community 

Decisions, แปลและเรียบเรยีงโดย ศ.นพ.วันชัยวัฒนศัพท์, คู่มอืการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชมุชน, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพระปกเกล้า และ มูลนิธิอาเซยี, ๒๕๕๒), หนา้ ๗. 

๒๑Davis Keith, Human Behavior of World-Man Relations and Organization Behavior, 
(New York: Mc Graw –Hill Book Co, 1972), p. 15. 



 
๒๘ 

 

 

ซึ่งเป็นความร่วมมือของประชาชนด้วยความตั้งใจและสมัครใจ โดยไม่ถูกบังคับซึ่ง

ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมดังนี้ 

๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตกลงใจ 
๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการพัฒนา 
๓) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนและโครงการ 
๔) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการพัฒนา๒๒ 

ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

เกี่ยวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิดร่วมตัดสินใจแก้ ไขปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิด

สร้างสรรค์ ความรู้และความชํานาญ ร่วมกับวิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการ

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๒๓ 

นักวิชาการได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการแห่งรัฐธรรมนูญว่า
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ใน ๕ ลักษณะ  

๑) มีส่วนร่วมในการรับรู้ (ความเป็นไปของการบริหารราชการแผ่นดินทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ 
บริหาร และตุลาการ มากขึ้น)  

๒) มีส่วนร่วมในการคิด (ร่วมกับองค์กรทั้งหลายที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้น)  
๓) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๔) มีส่วนร่วมในการกระท าการบางอย่าง (ร่วมกับรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
๕) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทางการเมืองหรือ

ข้าราชการประจ า)๒๔ 
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน

การดําเนินงานพัฒนา ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

ความรู้และความชํานาญ และร่วมสนับสนุนติดตามผลการดําเนินการ และร่วมรักษาผลประโยชน์ของ

การที่ประชาชนตั้งแต่เริ่มต้น 

                                                           
๒๒Yadav อ้างใน สุวรรณ พิณตานนท์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบล, 

นักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน, ๒๕๔๖), หน้า ๔๖. 

๒๓Erwin,  Participation Management : Concept Theory and Implementation Participation 

Management : Concept Theory and Implementation, (Atlanta: Georgia State University, 1976), p. 46. 
๒๔บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับการปฏิรูปการเมือง, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๔๒), หน้า ๖๑. 



 
๒๙ 

 

 

๒.4.๒ การมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมขององค์กรปกครองท้องถิ่น นับว่าเป็นหัวใจส าคัญ 

หรือเป็นหลักการอันเป็นสาระส าคัญของระบบการปกครองท้องถิ่น และอาจเป็นเหตุผลส าคัญที่อธิบายว่า 
เหตุใดจึงต้องมีระบบการปกครองท้องถิ่นคู่ขนานไปกับระบบการปกครองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็น
เหตุผลส าคัญที่รัฐจะต้องมีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ เช่น มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและ
ของชาติ การมีส่วนร่วมในการจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
และในการคุ้มครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงอยู่อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม
ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามความเหมาะสม๒๕ และแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา ๘๗ รัฐต้องด าเนินตาม
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วางแผนเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น๒๖ 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นคนเป็นส าคัญมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมให้ทุก

คนทุกภาคส่วนในสังคมเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม เพ่ือ

ส่งเสริมและเป็นเหตุจูงใจให้คนในสังคมร่วมกันในการกระท ากิจกรรมต่างๆ ทางสังคมร่วมกัน จากแนวคิด      

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งได้ออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก ่
๑. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านเหตุผล โดยการ เปิดโอกาสให้

สังคม องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การร่วมปฏิบัติและการรับผิดชอบ     
ในผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริม ชักน า สนับสนุนให้การด าเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน
ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดด้วยความสมัครใจ  

๒. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน   
ที่การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมทั้งค่านิยมของประชาชนเป็นเครื่องชี้น าตนเองให้เข้ามามีส่วน
ร่วม แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้ที่เข้ามามี
                                                           

๒๕ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจานุเบกษา, ๒๕๕๑), หน้า ๓๙-๔๐.  

๒๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๙-๖๐.  



 
๓๐ 

 

 

ส่วนร่วม  เกิดความผูกพัน มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ด าเนินงานด้วยความสมัครใจ และ
ทัศนะที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้น
จาก เป้าหมายที่ต้องการ ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน การเสริมแรง โอกาส 
ความสามารถ การสนับสนุน ความคาดหมายในสิ่งที่ต้องการ โดยมีพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ดังนี้   
 ๑) การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของเหตุผล 
 ๒) การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของค่านิยม 
 ๓) การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของประเพณี 
 ๔) การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของความผูกพัน ความเสน่หา๒๗ 

การมีส่วนร่วม คือ การที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วม
การตัดสินใจหรือเคยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพียงมีส่วน
ร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยแท้จริงยิ่งขึ้น และการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย
ของโครงการและยังได้ให้หลักการพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมไว้ ๘ ประการ ดังนี้ 

๑. ต้องคิดว่ามนุษย์มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ เพราะถ้ามนุษย์       
ไม่มาร่วมคิด ร่วมรับรู้ หรือเข้าใจเพียงพอก็อาจไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร หรืออาจใช้เพ่ือท าลายเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกันเองและสิ่งแวดล้อมได้ 

๒. เชื่อว่ามนุษย์ต่างมีความคิดและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน 
๓. เชื่อว่าทุกคนไม่ได้ชั่วดี มาตั้งแต่เกิด โดยเหตุที่เขายากจนอยู่นั้นมิใช่จากกรรมเก่า 
๔. เชื่อว่าชาวชุมชนต่างๆ มักมีภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของตนในระดับ

หนึ่ง บางเรื่องที่ชาวชุมชนยึดถือจึงต้องค่อยๆ ให้ปรับตัวผสมผสานกับวิทยาการภายนอก 
๕. เชื่อว่าตนต่างกับชาวบ้านอยู่ไม่น้อยและชาวบ้านเองก็แตกต่างกันอยู่บ้าง 
๖. ต้องคิดว่ามนุษย์มีความสามารถพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของตนให้ดีได้ถ้าได้รับโอกาส

ที่จะร่วมคิด ร่วมเข้าใจ และร่วมจัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
๗. อาจใช้การมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบโดยตรง คือ มีส่วนร่วมโดยตัว

บุคคลและแตล่ะบุคคล หรือประชาชนก่อตั้งองค์กรขึ้นมามีส่วนร่วม หรือให้มีตัวแทนมามีส่วนร่วมโดยอ้อม       
ซึ่งย่อมขึ้นอยู่กับ บริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

๘. การมีส่วนร่วมยิ่งมีเพ่ิมข้ึน เมือ่มีสภาพที่เหมาะสม คือ ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้สึก
ว่าเขาได้ควบคุมโชคชะตาของตนเอง มีอิสรภาพ ได้รับความเสมอภาคและได้รับความจริงใจให้มี   
ส่วนร่วม ต้องมีความสามารถพอที่จะมีส่วนร่วมด้วยได้ มีการสื่อสาร ๒ ทาง เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมได้รับรู้
ข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับทราบ ร่วมคิดมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่

                                                           
๒๗สุชาดา จักรพิสุทธิ์, “การศึกษาทางเลือกของชุมชน”, วารสารศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

(มิถุนายน–สิงหาคม ๒๕๔๗) : ๑๘–๒๓. 
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โครงการมากยิ่งขึ้น เมื่อเข้ามามีส่วนร่วมแล้วไม่กระทบกระเทือนสถานภาพในหน้าที่การงานหรือทาง
สังคมให้ลดน้อยลง ไม่ท าให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าผลตอบแทนที่เขาประเมินว่าจะได้รับ  

และต้องมีกลวิธีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างโครงการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดี๒๘ 

โดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในสังคมของตน ซึ่งการเร้าให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ผู้ที่ต้องการจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี 
ทัศนคติของประชาชนในกลุ่มหรือท้องถิ่นนั้น เพ่ือให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีนักวิชาการ

หลายท่านได้สรุปไว้ดังนี้ ๕ ทฤษฎี ดังนี้ 

๑. ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation) 

Maslow กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้คําพูดหรือการเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิด

ความเชื่อถือและการกระทํา ซึ่งการเกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการ

ปฏิบัติงาน และถ้าจะให้เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะ    

เกลี้ยกล่อม โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่าสําดับขั้น 

ความต้องการ (Hierarchy of needs) คือ ความต้องการของคนจะเป็นไปตามสําดับจากน้อยไปมากมีทั้งหมด 

๕ ระดับ ดังนี้ 

๑.๑ ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (Physiological needs)  เป็นความต้องการ      

ขั้นพ้ืนฐาน ของมนุษย์ (Survival needs) ได้แก่ ความต้องการทางต้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 

ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ 

๑.๒ ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and security needs) 

ได้แก่ ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกทําร้ายร่างกาย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน 

หรือความมั่นคงในการทํางานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม 

๑.๓ ความต้องการทางด้านสังคม (Social needs) ได้แก่ ความต้องการความรัก ความ

ต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

                                                           
๒๘นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, (เชียงใหม่ : สิริ

ลักษณ์การพิมพ,์ ๒๕๔๗), หน้า ๑๔-๑๕. 
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๑.๔ ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (Self-esteem needs) ได้แก่ ความภาคภูมิใจ 

ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ไต้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการด้านนี้เป็นความ

ต้องการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ และความสําคัญของบุคคล 

๑.๕ ความต้องการความสําเร็จแห่งตน (Self-actualization needs) เป็นความต้องการ

ในระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเองเพ่ือจะพัฒนา

ตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการ พิเศษของบุคคลที่จะพยายาม

ผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางท่ีดีที่สุด๒๙ 

๒. ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale) 

คนเรามีความต้องการทางกายและใจถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการทํางานจะสูงตามไปด้วย 

แต่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ตํ่าไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกในรูป

พฤติกรรมต่างๆ นั่นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เช่น การไม่เอารัด

เอาเปรียบ การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมื่อใดก็ตาม   

ถ้าคนทํางานมีขวัญดีจะเกิดสํานึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่วนที่เป็นขวัญ

ส่วนบุคคลและขวัญของกลุ่ม ดังนั้น จะเป็นไปได้ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดีย่อมเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่จะนําไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ได้เช่นกัน โดยการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ     

มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ต้องการ  ด้วยการสร้างการรับรู้และตระหนักในปัญหาและผลกระทบ        

ต่อลูกหลานโดยสื่อที่น่าเชื่อถือ คือผู้บรรยายและสื่อวีดีทัศน์ และการกําจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่จะ

ทําให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม๓๐ 

๓. ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) 

ปัจจัยประการหนึ่งที่นําสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้น 

หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือเน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ      

มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อท้องถิ่น เช่น การรณรงค์ให้รู้สึก

                                                           
๒๙Maslow A. H., Motivation and Personality, (New York: Harper & Row Publishing, 1954), 

p. 154. 
๓๐สุนีย์  มัลลิกะมาลย์ ศ.ดร. และคณะ, “ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเพิ่มพื้นที่    

สีเขียวในชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
ศาสตร, ๒๕๕๕), หน้า ๑.  
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ภาคภูมิใจในท้องถิน่ในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้คนในชุมชน สามัคคีและช่วยเหลือกัน และร่วมอนุรักษ์

เอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของท้องถิ่น  

๔. ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership) 

การสร้างผู้นําจะช่วยจูงใจให้ประชาชนทํางานด้วยความเต็มใจ เพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญของการร่วมกลุ่มคนจูงใจไปยังเป้าประสงค์

โดยทั่วไปแล้วผู้นําอาจจะมีทั้งผู้นําที่ดีเรียกว่า ผู้นําปฎิฐาน (Positive leader) ผู้นําพลวัต คือ เคลื่อนไหว 

ทํางานอยู่ เสมอ (Dynamic leader)  และผู้นําไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์  ที่เรียกว่า ผู้นํานิเสธ 

(Negative leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้นํา จึงทําให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบัติงาน

อย่างมีขวัญกําลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น การสร้าง

ผู้นําที่ดี ย่อมจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีนั่นเอง  

๕. ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 

การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย 

ระเบียบ แบบแผน เป็นเครื่องมือในการดําเนินการ แต่อย่างไรก็ตามผลของความร่วมมือยังไม่มีระบบ

ใดดีทีสุ่ดในเรื่องการใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าทํางานตามความสมัครใจอย่างตั้งใจไม่มีใคร

บังคับก็จะทํางานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจําเป็นของรัฐ 

เพราะการใช้ระบบบริหาร เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเพ่ิมความคาดหวัง

ผลประโยชน์๓๑  

แนวคิดที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากที่สุด คือ แนวคิดของ John M. Cohen 

and Norman T. Uphoff  โคเฮน และอัพฮอฟ ซึ่งได้จําแนก ขั้นตอน หรือประเภทของการมีส่วนร่วม

ออกเป็นเรื่องของการตัดสินใจ (Decision making) การดําเนินการ (Implementation) ผลประโยชน์ 

(Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ขั้นที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น ประการ

แรกที่สุดที่จะต้องกระทําก็คือ การกําหนดความต้องการ และการจัดลําดับความสําคัญ ต่อจากนั้นก็

                                                           
๓๑อคิน รพีพัฒน์,  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม และวัฒนธรรมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๗-๘. 
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เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสิน ใจช่วงดําเนินการ

วางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

ขั้นที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการดําเนินงาน

โครงการนั้น จะได้มาจากคําถามที่ว่า ใครทําประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะทําประโยชน์ได้

โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

ขั้นที่ ๓ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้น 

นอกจากความสําคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแล้ว  ยังต้องพิจารณาถึงการ

กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้ รวมทั้งผลที่เป็นประโยชน์ใน

ทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคล

และสังคมด้วย 

ขั้นที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น สิ่งที่

สํ าคัญที่ต้องสั ง เกตก็คือ ความเห็น (Views)  ความชอบ (Preferences)  และความคาดหวัง 

(Expectations) : ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้๓๒ 

นอกจากนั้น Uphoff ได้เสนอกรอบคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาว่ามี ๓ มิติ และ ๒ บริบท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

มิติ (Dimensions) มี ๓ มิติ คือ 
๑. มีส่วนร่วมอะไรบ้าง (What) แบ่งเป็น 

๑.๑ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
๑.๒ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) 
๑.๓ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) 
๑.๔ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

๒. มีส่วนร่วมกับใครบ้าง (Whose) ได้แก่ การมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่
ของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ต่างชาติ (จากองค์กรที่ให้ทุน เป็นต้น) ทั้งนี้ให้พิจารณาคุณลักษณะทางประชากร 
สังคม และเศรษฐกิจของผู้เข้ามีส่วนร่วมในเรื่อง อายุ เพศ สถานภาพครอบครัว  ระดับการศึกษา 
ระดับชั้นทางสังคม อาชีพ ระดับรายได้ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย และการถือครองที่ดิน 

                                                           
๓๒John M. Cohen and Norman T. Uphoff Cohen, Rural Development Participation: Concept 

and Measures for Project Design Implementation and Evaluation, Rural Development Committee Center 
for International Studies, (Cornell University, 1981), p. 219. 



 
๓๕ 

 

 

๓. มีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง (How) โดยพิจารณาจาก 
๓.๑ การมีส่วนร่วมเกิดจากเบื้องบนหรือเบื้องล่าง 
๓.๒ ถูกบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือแรงจูงใจ 
๓.๓ โครงสร้างชุมชน 
๓.๔ ช่องทางการมีส่วนร่วมที่เกิดข้ึน 

- การมีส่วนร่วมโดยผ่านปัจเจกชนหรือผ่านกลุ่ม 
- การมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านตัวแทน) 
- การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 

๓.๕ ระยะเวลา (Duration) ความต่อเนื่องของกิจกรรม 
๓.๖ ขอบข่าย (Scope) ความครอบคลุมของกิจกรรม 
๓.๗ ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วม 

ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึง ทฤษฎีการมีส่วนร่วมหรือภาวะผู้ตามไว้ว่า ทฤษฎีนี้ได้รับความ
สนใจจากนักวิชาการส่วนใหญ่น้อยมาก เนื่องจากนักวิชาการคิดว่าหากองค์การหรือนักการเมืองมี
ภาวะผู้น าที่ดี ก็จะพลอยมีภาวะผู้ตามดีไปด้วย เป็นการมองค่อนข้างแคบเพราะนอกจากจะมอง
ปรากฏการณ์เพียงด้านเดียวแล้ว การที่นักวิชาการให้ความส าคัญแก่การมีส่วนร่วมหรือภาวะผู้ตามนั้น 
พอสรุปสาเหตุหลายประการด้วยกัน คือ ประการแรก นักวิชาการบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าองค์การมี
ความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด ที่จะต้องให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประการที่สอง ผู้คนยัง
ไม่แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ของการยอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมคืออะไรกันแน่  ประการที่สาม หากผู้น า
ยอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว ผู้ตามเหล่านั้นได้แก่ใครบ้าง ผู้ตามทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ตามที่
ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้น าเท่านั้น และประการสุดท้าย หากผู้น ายอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว ผู้
ตามควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นนั้น สะท้อนให้
เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามอย่างไรบ้าง  

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมอาจจะมีอยู่มากมายหลายทฤษฎีด้วยกัน แต่ละทฤษฎีการมีส่วนร่วม
สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ทฤษฎีความเป็นผู้แทน (Representative) และทฤษฎี
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Democracy)  ทฤษฎีความเป็นผู้แทน (Representative) 
ทฤษฎีนี้เน้นความเป็นผู้แทนของผู้น า และถือว่าการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง /ถอดถอนผู้น า เป็น
เครื่องหมายของการที่จะให้หลักประกันกับการบริหารงานดี  

ดังนั้นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นการกระทํากิจกรรมต่าง  ๆ ของผู้คนที่อยู่ร่วมกันใน

สังคมที่ต้องเกื้อกูลกันเอง และกับหน่วยงานราชการที่เป็นหน่วยปกครองสังคม ซึ่งการมีส่วนร่วม       

มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ในสภาพปัจจุบันการพัฒนา       ทั้ง



 
๓๖ 

 

 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ

ตนเองให้มากที่สุด 

 

ตารางท่ี ๒.4 สรุปความหมายของการมีส่วนร่วม 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
จินตนา สุจจานันท์ 
(2549, หน้า 48-49) 
 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมเป็น

กระบวนการดําเนินงานรวมพลังประชาชนกับองค์กร

ของรัฐหรือองค์กรเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา

หรือแก้ปัญหาของชุมชน การให้สมาชิกเข้ามาร่วม

วางแผน ปฏิบัติการ และประเมินงาน เพ่ือแก้ปัญหา

ของชุมชน 

Creighton แปลและเรียบเรียงโดย  

ศ.นพ. วันชัย  วัฒนศัพท์ 

(2552, หน้า 7) 
 

การมีส่วนร่วม เป็นความกังวล ความต้องการ 

และคุณค่าของประชาชน ได้รับการบูรณาการใน

กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ การที่ประชาชนมี

โอกาสแสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจจะ

เกิดขึ้น อํานาจตัดสินใจจะสามารถตัดสินใจใด ๆ ที่

อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ก็ต่อเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบ จากประชาชนก่อนเท่านั้น  

Davis Keith  

(1972, p. 15) 

 

การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการสื่อสารใน
ระบบเปิด เป็นการสื่อสารสองทางระหว่างบุคคล 
กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์การ กระบวนการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการด าเนินการ
และร่วมรับผลประโยชน์  การมีส่วนร่วม การ
เสริมสร้าง ความสามัคคี ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ
กับกลุ่มการเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของ
บุคคลหนึ่ง ในสถานการณ์กลุ่ม 

 



 
๓๗ 

 

 

ตารางท่ี ๒.4 สรุปความหมายของการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
(2542, หน้า 61) 

การมีส่วนร่วม หลายกระบวนการ เช่น ร่วมในการ
รับรู้  ร่วมในการคิด มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

Yadav 
อ้างใน สุวรรณ พิณตานนท์ 
(๒๕๔๖, หน้า ๔๖) 

การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วม
ในการรับประโยชน์ 

Erwin 
(1976, p. 46) 

การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ความรู้ และความช านาญ ร่ วมกับวิทยากรที่
เหมาะสม สนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงาน 

๒.4.๓ ความจ าเป็นของการมีส่วนร่วม 
ในยุคปัจจุบันที่ประชาธิปไตยเบ่งบานที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ทั้งทาง

การเมือง การบริหารราชการ กิจกรรมการบริหารชุมชน ทุกคนที่อยู่ในสังคมจึงมีความจําเป็นต้องเข้า

มามีส่วนร่วม เข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรม ในขั้นตอนต่างๆ โดยแนวคิดในการปกครองและบริหาร

แบบรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลาง และสั่งการลงมาจากเบื้องบนที่ไม่คํานึงถึงการใช้ภาษาที่มีความ

แตกต่าง ศักยภาพของประชาชน ที่ผ่านมาทางราชการได้กําหนดและตัดสินใจ โดยที่ประชาชนเป็น

เพียงผู้ที่รับผลจากการตัดสินใจของทางราชการเท่านั้น ประชาชนจึงมักขาด “จิตส านึกสาธารณะ”๓๓ 

ซึ่งปัจจุบันการมีส่วนร่วมเริ่มขาดหายไปจากสังคม ด้วยวัฒนธรรม ความจําเป็นในชีวิตความเป็นอยู่ที่

เปลี่ยนไป ทําให้สังคมเกิดความโดดเดี่ยวมากขึ้น  

ความจําเป็นตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดของการมีส่วนร่วมที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ        

พ.ศ.๒๕๖๐ ที่กําหนดสาระสําคัญเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้

                                                           
๓๓นนท์ กอแก้วทองดี และ ภัชรา  คติกุล, คู่มือประชาชนด้านการทุจริตโครงการประชาศึกษาและชุมชน

สัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๑. 



 
๓๘ 

 

 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง และตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเพ่ิมขึ้น ตลอดจนปรับปรุง

โครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะต้องคํานึงถึงความคิดเห็นของ

ประชาชนเป็นสําคัญ ซึ่งในรัฐธรรมนูญกําหนดไว้หลายหมวด เช่น หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชน

ชาวไทย ในมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ หมวด ๕ แนวนโยบาย

พ้ืนฐานของรัฐ ในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๙ และเหตุผลความจําเป็นของการมีส่วนร่วมคือ  

๑) ประชาชนอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ รับทราบและเผชิญปัญหานั้นๆ เอง เช่น การ

รณรงค์การลดปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ใช้สิ่งสาธารณะประโยชน์ ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น  

๒) เมื่อชุมชนร่วมวิเคราะห์ปัญหาแล้วต่อไปมักแก้ไขโดยพึ่งตนเอง  

๓) ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจํากัด ทุกคนมีความห่วงใยจึงต้องเข้ามาร่วมทําให้

ประหยัดงบประมาณลงไปได้  

๔) เป็นหลักการบริหารบนพ้ืนฐานของความสุจริต ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย   

การให้มีส่วนร่วมจากประชาชนเป็นเหมือนการตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานราชการ และการที่

ชุมชนได้ร่วมค้นหาปัญหา ร่วมวางแผน ทําให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากการพัฒนาทั่วถึงยิ่งขึ้น  

๕) ทําให้เกิดฉันทามติที่คนทั้งหลายต้องรับทราบเหตุผลของกันและกัน ที่มักจะเห็น

พ้องทางเลือกที่ดีที่สุด  

๖) จําเป็นต้องมีตัวแทนประชาชนหลายฝ่าย ร่วมดูแลผลประโยชน์ของตน เพราะที่

ผ่านมาผลประโยชน์จากการพัฒนา มักตกถึงเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น  

๗) เพ่ือให้ประชาชนและกลุ่มต่างๆ สนับสนุนต่อผลการตัดสินนั้นๆ หรือในบางกรณีที่

หน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสถานะที่จะบังคับใช้การตัดสินใจนั้นๆ ได้ หรือต้องได้รับความสมัครใจ 

สนับสนุนจากคนส่วนใหญ่ของชุมชน จึงจะสามารถดําเนินการได้ มิฉะนั้นกลุ่มที่คัดค้านอาจทําให้

โครงการล้มเลิกไปได้ จึงต้องให้ชุมชนสนับสนุนโครงการให้มาก โครงการจึงยั่งยืน  

๘) เมื่อตัดสินใจอย่างไรแล้ว จะเกิดผลกระทบที่สําคัญต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ 

จึงต้องรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขให้รอบด้าน  

๙) ประชาชนอาจเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวของโครงการได้ ถ้าไม่ให้มีส่วนร่วม

เพราะประชาชนต้องเป็นผู้ปฏิบัติ๓๔   

                                                           
๓๔นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วมหลักการพ้ืนฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง, (กรุงเทพมหานคร : 

๕๙๘ Print, ๒๕๔๖), หน้า ๒๐-๒๑. 
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การมีส่วนร่วม จึงมีความจําเป็นต่อประชาชนในสังคม เพราะประชาชนจะเป็นผู้ที่ได้รับ

หรือเสียผลประโยชน์ ฉะนั้นในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม ประชาชนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น

และผลที่ได้รับจากกิจกรรมนั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไข และร่วมรับ

ผลประโยชน์หรือผลกระทบก็เป็นได้ โดยการกระทําดังกล่าว ดําเนินไปด้วยเหตุด้วยผลบนหลักพ้ืนฐาน

ของการมีส่วนร่วม 

๒.4.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 

การที่คนในสังคมจะมีส่วนร่วมนั้น และจะได้รับความร่วมมือหรือไม่อย่างไร มีหลาย

สาเหตุหลายปัจจัย เช่น กฎระเบียบของสังคม ภาวะผู้นําของบุคคล และสภาพแวดล้อมในสังคม 

ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานในการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 

๑. ปัจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเป็นจริงของชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง ทั้งในแง่การร่วมแรงร่วมทรัพยากรหรืออ่ืนๆ นั้นมีเหตุผลอยู่ ๒ ประการ คือ 

๑.๑ การมองเห็นว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ่งตอบแทนในสิ่งที่ตนทําไป ซึ่งถือเป็น

เรื่องการกระตุ้นให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 

๑.๒ การได้รับคําบอกกล่าว หรือชักชวนจากเพ่ือนบ้านให้เข้าร่วมโดยมีสิ่งจูงใจเป็น

ตัวนํา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 

๒. ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวชนบทเป็นจํานวนมาก

จะเห็นประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา แต่ก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจาก

การเข้ามามีส่วนร่วมนั้นมิได้จัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น  ภาวะผู้นํา ลักษณะการทํางาน 

กฎระเบียบ แบบแผน เป็นต้น ดังนั้น ปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม 

จึงควรมีลักษณะ ดังนี้ 

๒.๑ เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชน มีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนา ในรูปแบบใด 

รปูแบบหนึ่ง โดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็ได้  

๒.๒ ควรมีกําหนดเวลาที่แน่ชัดเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถกําหนดเงื่อนไขของตนเองได้ 

๒.๓ กําหนดลักษณะกิจกรรมที่แน่นอน 

๓. ปัจจัยในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยปกติที่ผ่านมาในกิจกรรมหนึ่ง ๆ 

แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วย และมีโอกาสเข้าร่วม แต่ไม่อาจกําหนดเป้าหมาย วิธีการหรือผลประโยชน์
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ของกิจกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระทํา โรเจอร์ (Roger) กล่าวว่าปัจจัยที่เป็นแรง

กระตุ้นให้บุคคลเป็นตัวตัดสินใจเข้าร่วมกระทํากิจกรรมใหม่ ๆ ในชุมชนหรือยอมรับสิ่งใหม่ ๆ คือการ

ติดต่อสื่อสารและลักษณะส่วนตัวของบุคคลนั้นๆ 

๔. ปัจจัยช่องทางการสื่อสาร เป็นวิธีการที่ผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับสารใน ๒ ลักษณะ คือ 

๔.๑ ช่องทางการสื่อสารมวลชน (Mass media channel) เป็นวิถีการถ่ายทอดข่าวสาร  

ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และหนังสือประเภทอ่ืน ๆ เช่น ภาพยนตร์ วิทยุ 

โทรทัศน์ ซึ่งมีความสําคัญในการเพ่ิมความรู้ กระจายข่าวสาร สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได้ 

๔.๒ ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล ( Interpersonal Channel) เป็นการติดต่อ

ระหว่างบุคคลเพ่ือถ่ายทอดข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติได้มากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ 

๕. ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนตัว (Person Characteristic) ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ 

ทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้ ขนาดที่ดิน และความสามารถเฉพาะอย่าง รวมถึงระดับ

การศึกษา๓๕ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ 

๑. ความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลสําคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การลงแขก การบําเพ็ญประโยชน์ 

๒. ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศตําแหน่ง ทําให้ประชาชนเกิด

ความเกรงใจที่จะมีส่วนร่วมทั้งๆ ที่ยังไม่มีความศรัทธาหรือความเต็มใจ 

๓. อํานาจบังคับ ที่เกิดจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือกว่า ทําให้ประชาชนถูกบีบบังคับให้มี

ส่วนร่วมในการกระทําต่างๆ เช่น บีบบังคับให้ทํางานเยี่ยงทาส ฯลฯ๓๖ 

การมีส่วนร่วมในลักษณะของการให้ความร่วมมือหรือการสนับสนุนขอความร่วมมือร่วมใจ 
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยการกระจายอ านาจเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแต่ละ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างใกล้ชิด มีคุณค่า และคุณประโยชน์ จ าแนกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ ๒ ลักษณะที่ส าคัญ คือ  

                                                           
๓๕สานิตย์ บุญชู, ความรู้ทั่วไปในการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๒๗), หน้า ๑๐-๑๑. 
๓๖นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์, กลวิธี แนวทาง วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน, 

(กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๘๓. 
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๑. ในด้านรูปธรรม หมายถึง การมีส่วนร่วมในความส าเร็จทางด้านการพัฒนาด้านวัตถุ      
อันได้แก่ ถนน หนทาง คู คลอง เขื่อนเก็บน้ า 

๒. ในด้านนามธรรม หมายถึง ความส าเร็จในการพัฒนาจิตใจโดยท าให้ประชาชนเกิด
ความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันและสร้างจิตส านึกว่ามีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่นและก่อให้เกิดความ
ผูกพันรักใคร่หวงแหน ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง๓๗ 

ปัจจัยสําคัญหนึ่ง ที่จะทําให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประสิทธิภาพนั้น ได้แก่ การ

ได้รับข้อมูล ข่าวสาร อย่างเพียงพอ เพ่ือให้ประชาชนมีข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกและผลกระทบต่างๆ  

ที่อาจตามไว้ให้ประกอบการตัดสินใจได้ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความหมาย

ครอบคลุมมากกว่าการเป็นเพียง กระบวนการให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ต่อสาธารณชนเพียง

ด้านเดียว ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) เท่านั้น และประเด็นสําคัญ

คือ เป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ครอบคลุมต่อ

สาธารณชน และการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียจากนโยบาย กิจกรรม และโครงการ

พัฒนา สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา นําไปสู่กระบวนการสร้างฉันทา

มติ (Consensus Building) เพ่ือหาทางออกท่ีดีที่สุด และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย๓๘ 

จากแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมนั้น การมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ   

ทั้งภายในและภายนอก เช่น ปัจจัยสภาพแวดล้อมของสังคม กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่งแต่ละคน 

อาจจะมีประสบการณ์ต่างกันไป การที่จะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนําไปสู่การมีส่วนร่วมนั้น ผู้ที่

ขอความร่วมมือจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทําให้เขาเกิดความรู้ ความเข้าใจว่า หากมีการร่วมมือ

เกิดขึ้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเขาด้วย และสภาพแวดล้อมความจําเป็นในแต่ละสังคมก็ต่างกัน

ออกไป โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร สังคมท่ีหลากหลายวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นเมืองหลวง เป็นศูนย์

รวมเศรษฐกิจ การเมือง และความเจริญทางเทคโนโลยีของประเทศ 

 

 

                                                           
๓๗เสน่ห์ จุ้ยโต, องค์การสมัยใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๔๘), หน้า ๔๒. 
๓๘James L. Creighton, Handbook of Public Participation: Involving Citizens in Community 

Decisions, แปลและเรียบเรยีงโดย ศ.นพ. วันชัยวัฒนศัพท์, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชมุชน, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพระปกเกล้า และมูลนิธิอาเซยี, ๒๕๕๒), หน้า ๗. 
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๒.๔.5 รูปแบบการมีส่วนร่วม 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น นักวิชาการหลายท่านได้จ าแนกไว้ เช่น การ

จ าแนกตามมิติระดับการมีส่วนร่วมใน ๓ รูปแบบ ดังนี้  
๑. การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ   (Marginal Participation)  เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยอ านาจกว่า มีทรัพยากรหรือความรู้
ด้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น 

๒. การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน (Partial Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก
การก าหนดนโยบายของรัฐ โดยไม่รู้ความต้องการของประชาชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นเพียง
ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น 

๓. การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ (Full Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของการพัฒนาด้วยความเท่าเทียมกันทุกฝ่าย จัดเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงของ
ประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เมื่อน ามาใช้ในการเรียนรู้จะสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ๓๙ 

รูปแบบการมีส่วนร่วม United Nation ได้จ าแนกตามลักษณะการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
๑. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง (Spontaneous) ซึ่งโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัว

กันเองเพ่ือแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยเป็นการกระท าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภายนอก  
ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นเป้าหมาย 

๒. การมีส่วนร่วมแบบชักน า ( Induced) ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโดยความต้องการความ
เห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล ซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปของประเทศก าลังพัฒนา 

๓. การมีส่วนร่วมแบบบังคับ (Coercion) เป็นการเข้าร่วมโดยความต้องการความ
เห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล ภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง
รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ผู้กระท าได้รับผลทันที แต่จะไม่ได้ผลในระยะยาว และมักจะมีผลเสียตรงที่
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในที่สุด 

ซึ่งมนีักวิชาการได้สรุปรูปแบบของการมีส่วนร่วมมีดังต่อไปนี้ 
๑. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ่านองค์กรที่จัดตั้ง

โดยประชาชน (Inclusive organization) การรวมกลุ่มเยาวชนต่างๆ 
๒. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม (Indirect Participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทน

ของประชาชน (representative organization) กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน 

                                                           
๓๙เฉลียว บุรีภักดี และคนอื่นๆ, ทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 

๒๕๔๕), หน้า ๑๑๕. 



 
๔๓ 

 

 

๓. การมีประชาชนมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ (Open Participation) โดยผ่านองค์กรที่
ไม่ใช่ผู้แทนของประชาชน (non-representative organization) เช่น สถาบันหรือหน่วยงานที่      
เชิญชวน หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเม่ือไรที่ได้ทุกเวลา๔๐ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน จ าเป็นที่จะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงและ
ถูกต้องโดยจะต้องมีการก าหนดขั้นตอนการมีส่วนร่วมอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพรูปแบบในการมี
ส่วนร่วมจ าแนกได้ดังนี้ 

๑. รปูแบบของการสร้างกฎเกณฑ์ กติกา จะเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งและสามารถใช้ควบคุมสังคม
ให้อยู่ได้ด้วยความผาสุก 

๒. รูปแบบการสร้างเครือข่ายเนื่องจากปัญหา ดังนั้นรูปแบบของการสร้างความร่วมมือ 
จึงมีความส าคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการร่วมตัวของกลุ่มตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหา ที่เป็นองค์ของการประชาชนหรือเป็นรูปแบบองค์กรเอกชนที่มีลักษณะเฉพาะมากยิ่งข้ึนก็ตาม  

๓. การจัดตั้งกลุ่มเฉพาะกิจในการศึกษาและติดตามปัญหา ที่คาดว่าจะเกิดการด าเนิน
กิจกรรมหรือโครงการหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน ประชาชนในท้องถิ่นนั้น อาจมีการรวมตัวกัน
และจัดตั้งผู้แทนในการศึกษาติดตามปัญหา เพ่ือแสวงหาความร่วมมือในการยับยั้งปัญหาและให้เกิด
พลังอ านาจของข้อมูลข่าวสารในการเจรจาต่อรองอีกด้วย 

๔. การจัดประชาพิจารณ์ กรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนที่เกี่ยวกับ
นโยบายหรือโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในชุมชนควรมีสิทธิในการร่วม
ตัดสินได้ด้วยเพราะจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการจัดเวทีแสดง
ความคิดเห็นกันที่เรียกว่าประชาพิจารณ์หรือที่บางท่านเรียกว่าการไต่สวนสาธารณะ ในการจัดประชา
พิจารณ์ที่ดีควรจะมีลักษณะที่เป็นกลางและมีเหตุผลควรมีการเตรียมข้อมูล  โดยองค์กรที่เป็นกลางที่มี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ สังคมและเศรษฐกิจ จะต้องให้ความสนับสนุนด้านข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล
โดยความโปร่งใส และให้เวลาทุกฝ่ายศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ  

สรุปได้ว่า รูปแบบการมีส่วนร่วม เริ่มจากการศึกษาข้อมูล หาสาเหตุ พิจารณาตัดสินใจ

เลือก แนวทางการดําเนินการหรือปฏิบัติงาน และสิ้นสุดที่การติดตามประเมินผล โดยการดําเนินการที่ให้

ประชาชนในชุมชนนั้นๆ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในฐานะเจ้าของชุมชนหรือทรัพยากร

ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและมีส่วนร่วมตามกระบวนการในทุกขั้นตอนหรือมากขั้นตอนให้มากท่ีสุด 

มิใช่มีส่วนร่วมเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ก็จะช่วยลดความขัดแย้ง และสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น

                                                           
๔๐นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ,์ 

๒๕๒๗), หน้า ๑๗๙. 



 
๔๔ 

 

 

อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในทางท่ีดีประสบผลสําเร็จได้ และเกิดผลดีตรงต่อความต้องการของ

ชุมชน 

๒.4.6 เงื่อนไขการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การที่ประชาชนจะเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วม หรือไม่เข้าร่วมนั้น มีเงื่อนไข หลายประการ 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นไปด้วยความเต็มใจ หรือถูกบีบบังคับหรือผลักดันให้
เข้าไปมีส่วนร่วม ดังนั้นเงื่อนไขในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนจึงขึ้นอยู่กับหลายลักษณะด้วยกัน 
ดังนักวิชาการได้กล่าวถึงเงื่อนไขการมีส่วนร่วมไว้ดังที่ โคเฮน และอัพฮอพ (Cohen and Uphoff)   
ได้เสนอว่าบริบทหรือเงื่อนไขแวดล้อมของการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 

๑. ลักษณะของโครงการ โดยพิจารณาจาก ความสลับซับซ้อนของเทคโนโลยี ทรัพยากร
ที่ต้องการ ลักษณะประโยชน์ที่ได้รับ ความเชื่อมโยงของโครงการ ความยืดหยุ่นของโครงการการ
เข้าถึงการบริหารจัดการโครงการ และการครอบคลุมเนื้อหาการบริหารงานโครงการ 

๒. สภาพแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมตามโครงการ  ในปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยทาง
กายภาพและชีวภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และด้านประวัติศาสตร์  

องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เสนอเงื่อนไขเบื้องต้นของการมีส่วนร่วมไว้ ๕ 
ประการ คือ 

๑. รัฐบาลจะต้องมีการยอมรับในแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนใน
เบื้องต้น และได้บรรจุหลักการนี้ไว้ในแผนหรือนโยบายในระดับต่าง ๆ ด้วย 

๒. ประชาชนต้องมีพ้ืนฐานองค์กรประชาชนที่สามารถเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรอง
กับกลุ่มผลประโยชน์และบุคคลอื่นๆ ได้ 

๓. ประชาชนต้องมีอิสระในความคิดริเริ่มและในการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นเพ่ือก าหนด
กิจกรรมของตนเอง 

๔. ชุมชนต้องมีการไหลเวียนของข่าวสารและความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะหลักการและ
ปรัชญาของการพัฒนา เทคนิค วิธีการในการจัดสรรทรัพยากร และความรู้ทางการบริหารงาน 

๕. ชุมชนจะต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านสิ่งของและความคิด เทคนิคที่จ าเป็น 
(โดยเฉพาะในระยะแรก)๔๑ 

จากแนวคิดทัศนะดังกล่าวข้างต้น กล่าวโดยสรุป การมีส่ วนร่วมขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ๓ 
ประการ คือ 

                                                           
๔๑United Nation, “ Department of Internation Economic and Social Affair” , Popular 

Participation as a Strategy for Promoting Community Level Action and Nation Development, 
Report of The Meeting for The Adhoc Group of Expert, (New York: United Nation, 1981). p. 5. 
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๑. เงื่อนไขตัวบุคคล ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อส่วนบุคคล วิถีชีวิต ความรู้สึกและความ
ผูกพันกับท้องถิ่น ความรู้ความสามารถและศักยภาพของประชาชน ความพอใจ ความเต็มใจ และอิสระในการ
เข้ามีส่วนร่วม 

๒. เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ ลักษณะของกิจกรรมโครงการพัฒนา การเข้าถึงการ
บริหารจัดการโครงการ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบบบริหารจัดการ ความยืดหยุ่นของโครงการ 
ความต่อเนื่องของโครงการ ความสลับซับซ้อนของเทคโนโลยี ทรัพยากรที่ต้องการ 

๓. เงื่อนไขสภาพแวดล้อม ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครองชุมชน 
ผู้น า ผู้มีอิทธิพล การไหลเวียนของข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ ในชุมชน การสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงาน 
เป็นต้น 

๒.๔.๗ สาเหตุที่ต้องมีส่วนร่วม 

การกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเองและสามารถ
ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาสูงขึ้นในการสร้างงาน/อาชีพ การออม 
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม แต่ชุมชนจ านวนมากยังอ่อนแอและมีการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง นโยบายของรัฐบาล  
หลายเรื่องได้มีส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในหลายด้าน เช่น การบริหาร
จัดการด้านเศรษฐกิจชุมชน แหล่งทุนของชุมชน เป็นปัญหาที่ฝังลึกมานานหรือเรียกได้ว่าเป็นปัญหา
รากเหง้าของสังคมไทยซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับปัญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างทับซ้อน ได้แก่ วิกฤตค่านิยมของสังคมไทย      
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรี  ซึ่งเป็นผล
จากโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ปัญหาสังคมในชุมชน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมยาเสพติด 
การแพร่ของโรค เป็นต้น 

สร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและ เข้ามามี
อิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่าง
เสมอภาค สาเหตุการมีส่วนร่วม เป็นเหตุผลที่ทําให้ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ว่า  

๑. มีความสนใจและความห่วงใยร่วมกัน 

๒. มีความเดือดร้อนและความพึงพอใจร่วมกัน 

๓. มีการตกลงร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา 

๔. มีความศรัทธาต่อบุคคลสําคัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเข้ามามีส่วนร่วม 

๕. มีความเกรงใจต่อบุคคลที่เคารพนับถือ มีเกียรติ ตําแหน่ง จึงเข้าร่วม 
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๖. มีอํานาจบังคับจากผู้มีอํานาจเหนือกว่าว่าใช้การบังคับให้ร่วม เช่น กรณีทาสในอดีต๔๒ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมมีบทบาทส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่น สังคมจะเข้มแข็ง 
ประเทศชาติจะมั่นคง ความสัมพันธ์ของคนในสังคมจะยืนยาววัฒนธรรมที่ดีงามจะคงทนไปชั่วลูกชั่ว
หลานได้นั้น ทุกคนในท้องถิ่นจะต้องร่วมกันเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตาม  

๒.๔.8 การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ สูญเสียไม่ต่ํากว่า 

๑๐๐ คน บาดเจ็บรวมถึงผู้สูญหายอีกจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏข้อมูล ความสูญเสียทางวัตถุ อาคาร 

สถานที่ต่างๆ อีกหลายแห่ง สังคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประชาชนไม่สามารถพูดคุยเรื่องความ

คิดเห็นทางการเมืองอย่างเป็นการทั่วไป แม้กระทั่งการพูดคุยกับญาติหรือเพ่ือนสนิท การแตกแยกกัน

เป็นฝักฝ่ายของประชาชนตามความเห็นที่ต่างกันไปตามข้ัวการเมือง ทําให้ประเทศชาติอ่อนแอ ส่งผล

ต่อการพัฒนาประเทศ มูลเหตุเริ่มต้นจากอํานาจกิเลสของประชาชนและนักการเมืองที่สมยอม “ไม่มี

นักการเมืองที่ไหนไม่โกงกินหรอก แต่ยังไงก็ขอให้พอกินน้อยๆ หน่อยก็แล้วกัน แล้วบริหารประเทศให้

ฉันไดม้ีอยู่กินบ้างนะ” ทุจริตขยายทุกวงการ มีทั้งเห็นด้วยและต่อต้าน 

กระแสทางการเมือง คือ ประชาชนแสดงพฤติกรรมต่อต้านอํานาจรัฐ เกิดกลุ่มต่อต้าน

อํานาจรัฐและกลุ่มสนับสนุนอํานาจรัฐ นําไปสู่การสร้างแนวคิดทางการเมือง กระบวนการปลูกฝัง

อบรม หล่อหลอมกล่อมเกลาทางการเมืองทั้งทางตรงคือจากสถาบันการศึกษา และทางอ้อม มี

วัฒนธรรมที่ต่างกัน วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยผลัดเปลี่ยนไปมาในสังคม

การเมืองไทยมาโดยตลอด การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมให้เข้มแข็งจึงต้องพิจารณาถึง

วัฒนธรรมทางการเมือง และโครงสร้างทางการเมืองด้วย ประกอบด้วยกลุ่มทางการเมือง อุดมการณ์

ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน แลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเมือง ส่งผลกระทบหลากมิติ

วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย กระแสสังคมไทยสมานฉันท์ : ความคิดทางการเมือง 

กระบวนการสร้างความสมานฉันท์ การแสดงความคิดทางการเมืองระดับชุมชนสะท้อนการเมือง

ระดับประเทศ รูปแบบและวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดทางการเมือง สู่การยอมรับความแตกต่างของ

สังคมไทย ก่อเกิดกระบวนการสร้างความสมานฉันท์เพ่ือท้องถิ่นเข้มแข็ง การค้นหาชุมชนต้นแบบ

การเมืองใหม่ และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวางแผนพัฒนาการเมือง การประยุกต์ใช้กิจกรรมทาง

                                                           
๔๒นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา, แนวทางในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๘๒. 
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การเมืองสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบสมานฉันท์ การขยายแนวคิด องค์ความรู้การเมืองแบบสมานฉันท์สู่

องค์กรอ่ืนๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณการสร้างการมีส่วน

ร่วมทางการเมือง แม้ว่าการมีส่วนร่วมยังมีการแอบแฝงเงินอํานาจ แต่ประชาชนก็กล้าแสดงออกวิถี

ประชาธิปไตย 

คนอยากเลือกตั้ง จัดกิจกรรมแสดงพลังในจุดยืน “ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ไม่ต่อเวลาการ

เลือกตั้ง” พร้อมกับศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีการจัดกิจกรรมไปพร้อมกัน สําหรับบรรยากาศ

บริเวณราชประสงค์ มีกลุ่มประชาชนทยอยมาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนเวลานัดหมาย โดยมี

การชูป้ายข้อความ “เลือกตั้ง ๒๔ ก.พ. ไม่เลื่อนเลือกตั้ง” รวมถึง คสช. ออกไป โดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ในและนอกเครื่องแบบ คอยดูแลความสงบเรียบร้อย กลุ่มคนอยากเลือกตั้งออกแถลงการณ์ยื่นคําขาด

ถึงรัฐบาล คสช. ดังนี้ 

ไม่เลื่อนวันเลือกตั้งให้เลยหลัง ๑๐ มี.ค.นี้ เพราะจะเสี่ยงให้ กกต.ไม่สามารถประกาศผล

การเลือกตั้งภายในกรอบ ๑๕๐ วัน อาจส่งผลทําให้การเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญ และกลายเป็นโมฆะ 

ไม่ล้มเลื่อนตั้งด้วยเล่ห์กลหรือข้ออ้าง เทคนิคทางกฎหมายใด ทั้งที่มีความพยายามทําอยู่

ในวันนี้ และท่ีจะมีในอนาคต 

ไม่ต่อเวลา ให้กับการดํารงอยู่ในอํานาจของตนเอง ผ่านกลไกตามรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้น 

เพ่ือสร้างความได้เปรียบ ไม่ว่าจะในรูปใช้เสียง ส.ว. ๒๕๐ คน จากการแต่งตั้ง มาสนับสนุนการสืบ

ทอดอํานาจใช้ความเป็นรัฐบาลที่มีอํานาจเต็ม ใช้งบประมาณและโยกย้ายข้าราชการอย่างไร้การ

ตรวจสอบระหว่างช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงการเลือกปฏิวัติ เอ้ือประโยชน์ให้กับพรรคที่ตั้งขึ้น

เพ่ือสนับสนุนการสืบทอดอํานาจ ซึ่งล้วนเป็นการโกงการเลือกตั้งทั้งสิ้น  

การลดการโกงกินได้ต่อเมื่อประชาชนเต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนในการเลือกตั้ง ร่วมในทาง

การเมืองเพ่ือให้ได้คนหรือพรรคที่เป็นตัวแทนของตนเอง และจะเป็นไปตามที่ตั้งความหวังและให้

ความไว้วางใจได้หรือไม่นั้น ประชาชนจะต้องติดตามทุกกระบวนของการมีส่วนร่วม  

แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการกระทําของแต่ละบุคคล ซึ่งมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาล  การมีส่วนร่วมจะมาจากแต่ละบุคคลโดยตรงต่อการ
ตัดสินนโยบายของรัฐบาล  เรียกว่า “การมีส่วนร่วมโดยตนเอง” (Autonomous Participation)  
และการมีส่วนร่วมซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายทางอ้อมนอกเหนือจากแต่ละบุคคลโดยตรง
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แล้วเรียกว่า  “การมีส่วนร่วมโดยการถูกระดม” (Mobilized Participation)  ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการ
พัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่ได้เสนอไว้ว่ามี ๔ รูปแบบคือ 
๑. การใช้สิทธิเลือกตั้ง (Voting) เป็นกิจกรรมของบุคคลแต่ละคน ในการเลือกตัวแทน

ของตนเข้าไปใช้อํานาจในทางการเมือง อาจเป็น ๔ ปีหรือ ๒ ปี ต่อครั้งแล้วแต่กรณี 
๒. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (Campaign activity) เป็นกิจกรรมในลักษณะเดียวกับ

การใช้สิทธิเลือกตั้ง  แต่เป็นรูปแบบของการไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง กิจกรรมนี้เป็นส่วน
หนึ่งที่ประชาชนอาจใช้เพ่ืออิทธิพลที่เขาพึงมีต่อการเลือกตั้ง นอกเหนือไปจากเสียง ๑ เสียงตามสิทธิ
ในการเลือกตั้งแล้ว 

๓. กิจกรรมของชุมชน (Community activity) เป็นกิจกรรมของกลุ่ม หรือองค์กรที่มี
พลเมืองร่วมกันดําเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในกรณีนี้ประชาชนจะ
ร่วมกัน เพ่ือใช้อิทธิพลต่อการดําเนินการกิจการงานของรัฐ กิจกรรมในรูปแบบนี้เป็นปอย่างมี
เป้าหมายที่แน่นอนและมีอิทธิพลมาก  

๔. การติดต่อเป็นการเฉพาะ (Particularized contacts) เป็นรูปแบบของการเข้ามีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนพลเมืองเป็นรายบุคคล ผู้ซึ่งติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ เฉพาะตัวหรือของครอบครัว กิจกรรมรูปแบบนี้เป็นไปอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอน
และมีอิทธิพลมาก 

ลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่ได้เพ่ิมกิจกรรมทางการเมืองบางรูปแบบเพื่อให้สมบูรณ์และ
ครอบคลุมเนื้อหามากยิ่งขึ้น โดยจัดแบ่งออกเป็น ๕ รูปแบบ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral Activity)  หมายถึง การลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้ง
และเข้าร่วมรณรงค์ในการเลือกตั้ง เป็นต้น 

๒. การลอบบี้ (Lobby)  หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้นําทางการเมือง เพ่ือหาทาง
เข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายของรัฐโดยให้ข้อมูลต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์
ของกลุ่มเป็นเกณฑ์ 

๓. กิจกรรมองค์กร (Organization Activity)  หมายถึง เป็นกิจกรรมของกลุ่มองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง โดยมีเป้าหมายเข้าไปมีอิทธิพลต่อประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เฉพาะอย่างหรืออาจจะ
เป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้ 

๔. การติดต่อเฉพาะเรื่อง (Contacting) หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว โดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวตลอดจนหมู่คณะของตน 

๕. การใช้ความรุนแรง (Violence)  เป็นกิจกรรมที่พยายามสร้างผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจการกําหนดนโยบายของรัฐบาล โดยการทําร้ายร่างกาย ทําลายทรัพย์สิน กิจกรรมนี้อาจ
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ดําเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การก่อรัฐประหาร การอบสังหารผู้นํา
ทางการเมืองหรืออาจมุ่งเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การปฏิวัติ เป็นต้น 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การเมืองไทยประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย อาศัย
ความรู้ความเข้าใจ อุดมการณ์ ความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติทางการเมืองของสังคมไทย โดยเฉพาะ
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ แม้จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ แล้วก็ตาม แต่ลักษณะดังกล่าวไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นความโน้มเอียงของการรับรู้ อารมณ์ความรู้สึก และ
การประเมินค่าส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองสะสมอย่างยาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทยที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยของไทย นอกจากปรับแก้
พัฒนาระบบแล้วจะต้องมุ่งพัฒนาคนทางการเมือง อันได้แก่ วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง จากลักษณะข้อมูลองค์ความรู้วัฒนธรรมและรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่
เป็นอยู่ สามารถท่ีจะนํามาเป็นฐานระดมความคิด 

๒.๔.9 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ผลทางการเมืองที่เห็นได้ชัดก็คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะเป็นการเสริม

ความรู้สึกว่า การปกครองตนเองนั้นมีผลลัพธ์ประจักษ์ที่เป็นตัวตน มิใช่มีเฉพาะสิทธิในทางการเมืองใน
ลักษณะนามธรรม แต่สามารถโยงนามธรรมให้ออกมาในรูปธรรมคือ การวางนโยบายการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือประโยชน์ของชุมชนของตน การมีสิทธิในการริเริ่มโครงการและด าเนินโครงการจนสิ้นสุด โดยมีความ
เป็นอิสระ นั้นย่อมก่อให้เกิดความเชื่อม่ันทางการเมือง ซึ่งจะเป็นการเสริมความรู้สึกเรื่องการมีส่วนร่วม
และการปกครองตนเอง เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะของการมีส่วนร่วมมาก
ขึ้น การมีสิทธิในการปกครองตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท จะน าไปสู่ การพัฒนาความรู้
จักร่วมมือกันในชุมชน การขจัดข้อขัดแย้งและความเห็นไม่ตรงกัน ในเรื่องนโยบาย การตกลงกันใน
เรื่องของการจัดสรรทรัพยากร การออมชอมและประนีประนอมในกระบวนการถกเถียงและตัดสิน
นโยบาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนอยู่ ร่วมกันอย่างมีหลักมีเกณฑ์ในการจัดการเรื่องภายในชุมชน๔๓ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการพัฒนา รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของท้องถิ่นมีสิทธิมีเสียง
และอ านาจหน้าที่จะจัดการกับท้องถิ่นได้ เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความรู้สึกเป็น
เจ้าของท้องถิ่นซึ่งสามารถและยินดีที่จะดูแลตัวเองความผูกพันกับท้องถิ่นจะมีมากขึ้น และความสนใจ
ในการพัฒนาท้องถิ่นก็จะตามมาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของสังคมแห่ง
ความสามัคคีและปรองดองของคนในชุมชนหรือท้องถิ่น 

                                                           
๔๓ลิขิต ธีรเวคิน, การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท, อ้างแล้ว, หน้า ๔๓. 



 
๕๐ 

 

 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการกระจายการปกครองไปยัง
ประชาชนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการท้องถิ่นของตนเอง โดยการเลือกผู้แทน ในการติดต่อ
ประสานงาน การมีส่วนร่วมมีสาเหตุและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกัน จึงแบ่งการมี
ส่วนร่วมออกเป็นระดับดังนี้  

๑. ร่วมคิดตัดสินใจ คือต้องทั้งร่วมคิดและต้องมีอ านาจตัดสินใจในระดับที่แน่นอนระดับหนึ่ง 
๒. ร่วมท า คือร่วมในขั้นตอนของการด าเนินการทั้งหมด 
๓. ร่วมสนับสนุน อาจเป็นได้ตั้งแต่ให้ข้อมูล ถึงการสนับสนุนทรัพยากรบริหาร 
ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงหมายถึงการที่ประชาชนได้ใช้คุณสมบัติส่วนตัวในด้านความรู้

ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ เข้าไปร่วมคิดตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมหนึ่ง ๆ ด้วยตนเอง 
หรือองค์กรที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นอย่างมีเสรีภาพ และเสมอภาค  

๑. เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช่วยให้เกิด

ความกระจ่างในวัตถุประสงค์ และความต้องการของโครงการ หรือนโยบายนั้น  ๆ ได้อยู่เสมอ 

สาธารณชนสามารถที่จะผลักดันให้เกิดการทบทวนข้อสันนิษฐานที่ปิดบังอยู่ ซึ่งอาจจะปิดบังไม่ให้

มองเห็นทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุด บ่อยครั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิด การ

พิจารณาถึงทางเลือกใหม่แทนวิธีการที่เคยใช้กันมาในอดีต สาธารณชนมักจะมีข้อมูลที่สําคัญซึ่งทําให้

เกิดความแตกต่างในการที่จะนําไปสู่การตัดสินใจ ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างโครงการที่ ประสบ

ความสําเร็จ และไม่ประสบความสําเร็จ 

๒. การลดค่าใช้จ่าย และการสูญเสียเวลา กระบวนการ หรือโครงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ มักจะสิ้นเปลืองและเสียเวลา แต่ในทางปฏิบัติแล้วการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมาตั้งแต่ต้น สามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของ

ประชาชนได้ การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะดูว่าสิ้นเปลือง และเสียเวลากว่าที่จะตัดสินใจได้ 

แต่ว่าเมื่อตัดสินใจได้แล้ว และนํามาสู่การปฏิบัติอาจจะเป็นวิธีการประหยัดกว่าด้วยซ้ําไป การตัดสินใจ

อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําไปอย่างรวดเร็ว และดูเหมือนจะไม่สิ้นเปลือง อาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า ถ้า

การตัดสินใจนั้นไม่ได้ทําให้เกิดข้อตกลงระหว่างกลุ่ม แต่กลับนําไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนอย่าง

ต่อเนื่องมากขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอย่างสูงต่อการตัดสินใจโดย

กลุ่มซึ่งมีส่วน ในการตัดสินใจนั้น ๆ  ในการนี้ ก็จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการนําไปปฏิบัติทําให้ เกิด

การประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งโดยทั่วไปอาจจะแพงกว่าค่าใช้จ่ายในการทําโครงการ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 



 
๕๑ 

 

 

๓. การสร้างฉันทามติ โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้างข้อตกลงที่มั่นคง 

และการยอมรับระหว่างกลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันคนละทาง การมีส่วนร่วมนี้         

ยังก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณีลดความขัดแย้งทางการเมืองและสร้างให้เกิดความชอบธรรม      

ในการตัดสินใจของรัฐ 

๔. การเพิ่มความง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทําให้คนเรามี

ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ การตัดสินใจนั้นและครั้งหนึ่งเมื่อได้ร่วมตัดสินใจแล้วเขาย่อมต้องการ    

ที่จะเห็นสิ่งนั้น นําไปปฏิบัติได้ไม่เพียงแต่จะมีการสนับสนุนทางการเมืองต่อการนําไปปฏิบัติแต่กลุ่ม 

และปัจเจกชนอาจจะรู้สึกกระตือรือร้นในการท่ีจะช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน "กรณีที่ร้ายแรงที่สุด" กระบวนการที่มีส่วนร่วมของ

ประชาชนก่อให้เกิดโอกาสที่คู่กรณีจะแสดง ความต้องการของกลุ่มเขาและความห่วงกังวลที่ปราศจาก

ความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้ากันอย่าง

รุนแรงที่อาจจะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่ยาวิเศษมันไม่อาจที่จะลด 

หรือกําจัดความขัดแย้งในทุกๆ กรณีได้ 

๖. การด ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม วิถีทางที่จะนําไปสู่ความชอบ

ธรรม และการดํารงอยู่ของความชอบธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการตัดสินใจก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

ก็คือจะต้องใช้กระบวนการ ตัดสินใจซึ่งโปร่งใส และน่าเชื่อถือต่อสาธารณชน โครงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ยังก่อให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุผลที่นําไปสู่การตัดสินใจนั้นๆ 

๗. การคาดคะเนความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน เจ้าหน้าที่

ท้องถิ่นท่ีทํางานกับสาธารณชนในโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนเขาจะค่อยๆ เพ่ิมความรู้สึกที่ไวต่อ

ความห่วงกังวลของสาธารณชน และต่อที่ว่าสาธารณชนมองการปฏิบัติงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น

อย่างไร บ่อยครั้งทัศนคติ เหล่านี้ได้นํามาพูดกันภายใน เพ่ือที่ว่าเจ้าหน้าที่จะเกิดความตระหนักถึงการ

ตอบสนอง ของสาธารณชนที่เป็นไปได้ต่อกระบวนการและการตัดสินใจต่างๆ ถึงแม้ว่าประเด็นนั้น 

อาจจะไม่ใหญ่โตมากนักที่จะต้องทําโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นทางการ 

๘. การพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน ประโยชน์อัน

สําคัญอย่างยิ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้การศึกษาต่อสาธารณชนที่ดีขึ้นกว่าเดิม    

ผู้มีส่วนร่วมไม่เพียงแต่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา แต่เขายังได้เรียนรู้ด้วยว่ากระบวนการตัดสินใจ      



 
๕๒ 

 

 

โดยองค์กรส่วนท้องถิ่นของเขาควรจะเป็นอย่างไร และทําไมจึงต้องตัดสินใจดังกล่าว การมีส่วนร่วม

ของประชาชนยังเป็นเวทีการฝึกท่ีมีประสิทธิภาพของผู้นําท้องถิ่นในอนาคตอีกด้วย๔๔ 

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจทําได้หลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถทําได้ 

อย่างง่ายๆ แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ค่าใช้จ่ายและ

ความจําเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อน จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟัง

ความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของข้าราชการ

ทุกระดับควบคู่กันไปด้วย 

จากแนวคิดและทฤษฎี ผลการศึกษาของนักวิชาการและนักวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วม ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักในการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองระดับท้องถิน่ของประชาชน 

๒.๔.10 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลทางการเมืองนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะใช้

แนวทางใดในการอธิบาย ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีฐานะเป็นรูปแบบการอธิบายหลักอยู่ในหลายแนว
วิเคราะห์ ถึงกระนั้นก็ดี แนวทางการวิเคราะห์ทางการเมืองส่วนใหญ่จะมีมุมมองที่มีตั้งแต่สองรูปแบบ
การอธิบายเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าที่จะรับเอารูปแบบการอธิบายเพียงรูปแบบเดียวมาใช้ในการศึกษา
ปรากฏการณ์ทางการเมือง 

Rush (๑๙๙๒: chap.๖) ได้สํารวจข้อเขียนเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระยะที่ผ่านมา พบว่า งานเขียนเหล่านี้อธิบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนโดยอาศัยอย่างน้อยที่สุดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจาก ๔ ปัจจัยหลัก กล่าวคือ แรงกระตุ้นทาง
การเมือง สถานะทางสังคม ลักษณะส่วนตัว และสภาพแวดล้อมทางการเมือง นอกจากปัจจัยดังกล่าว 
เขายังได้เสนอให้นําเอาปัจจัยด้านทักษะทรัพยากรและความมุ่งมั่น เข้ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ด้านนี้อีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักซึ่งสะท้อนถึงมุมมองกรอบในการวิเคราะห์และ
ตัวแปรในการศึกษาเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากการอธิบายหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบาย
เชิงจิตวิทยา เชิงการกระทําโดยเจตนา และเชิงสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งเป็นการทําให้การศึกษา
ของ G.M.Beal (๑๙๕๖) ที่พบว่าตัวแปรในด้านความไว้วางใจความพอใจและความเข้าใจมีอิทธิพลต่อ

                                                           
๔๔James L.  Creighton, Handbook of Public Participation: Involving Citizens in Community 

Decisions, แปลและเรียบเรียงโดย ศ.นพ. วันชัย  วัฒนศัพท์, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน, 
อ้างแล้ว, หน้า ๒๕-๒๗. 
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การมีส่วนร่วมและงานของ Milbreath and Goel (๑๙๗๗) ที่ได้สรุปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ว่าแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะใหญ่ ได้แก่ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม 
(Environmental factors) ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมและปัจจัย
ทางด้านตัวบุคคล (Personal factors) ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยาและคุณลักษณะส่วน
บุคคลมีคุณค่าในการอธิบายมากข้ึน 

สําหรับในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะนําเอาฐานจิตข้างต้นมาใช้ในการพิจารณา โดยจะแบ่งปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น ๒ ลักษณะใหญ่ๆ คือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยด้านสภาพบุคคล ซึ่งในแต่ละลักษณะก็สามารถแยกออกได้เป็นสองระดับ คือ ระดับวงนอกและ
ระดับลงใน ดังปรากฏให้เห็นตามตารางด้านล่างนี้ 

 
ตาราง ๒.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

ระดับการพิจารณา 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 

ระดับวงนอก 
 

ระดับวงใน 
 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
 

ระดับกว้าง (Larger 
environment) 
ได้แก่ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง สถาบันการเมือง 
ความทันสมัยทางการเมือง 

ระดับใกล้ตัว (Immediate 
environment) ได้แก่ 
สื่อมวลชน การรณรงค์หาเสียง 
การถูกชักจูง หรือพบปะพูดคุย
ระหว่างบุคคล 

ปัจจัยด้านตัวบุคคล 
 

ระบบชีวิตความเป็นอยู่ (Life 
position)  ห รื อ เ รี ย ก ว่ า 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมกล่าวคือ อายุ รายได้ 
อ า ชี พ  เ พ ศ  ก า ร ศึ ก ษ า  
สถานที่อยู่ เอกลักษณ์ชุมชน 
 

ระบบเกี่ยวกับบุคคล (Personal 
system) ประกอบไปด้วย  
๑)ทัศนคติและความเชื่อ เช่น 
ความสํานึกในกลุ่ม ความรู้สึกถึง
หน้าที่ทางการเมือง ความมี
ประสิทธิภาพทางการเมือง 
๒)ลักษณะส่วนบุคคล เช่น 
ความเชื่อม่ันส่วนบุคคล ความ
เป็นอํานาจนิยม ความต้องการ
ส่วนตัว 

(ปรับปรุงจากตัวแบบของ Milbreath and Goel, 1977: 33) 
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มีฐานคิดอยู่ว่า บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามลักษณะทางจิตวิทยาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า

สถานการณ์ต่างๆ จะเอ้ือต่อการกระทําเช่นนั้นได้มากน้อยเพียงไร ดังนั้นจึงจะใช้มุมมองที่ผสมผสาน

ระหว่างหลายรูปแบบในการอธิบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายจากระดับโครงสร้างสังคม ท้องถิ่น 

และการอธิบายจากระดับปัจเจกบุคคลเป็นสําคัญ ซึ่งจากการสํารวจงานวิจัยของนักวิชาการจาก

หลากหลายสํานักคิด พบว่ามีปัจจัยหลักอย่างน้อย ๔ ประการที่ส่งอิทธิพลต่อทัศนคติและการเข้ามี

ส่วนร่วมทางการเมืองสรุปได้ดังนี้ 

๑. ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการเมือง (Political communication) 

การสื่อสารถือเป็นหัวใจสําคัญของการติดต่อสัมพันธ์ของมนุษย์ ในทางการเมืองการ

สื่อสารทําหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองหรือที่

เรียกว่า การสื่อสารทางการเมือง๔๕ ทําให้เกิดการไหลเวียนของสารอันจะช่วยให้ประชาชนได้เรียนรู้

และเข้าใจกระบวนการต่างๆ ในทางการเมือง และสามารถตัดสินใจประเด็นทางการเมืองได้อย่าง

ถูกต้องและมีเหตุผล นั่นคือ สามารถเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สื่อมวลชน (Mass Media) จะเป็นตัวกระตุ้นและมีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชนได้อย่างมาก โดยหากมีการพัฒนาของสื่อมวลชนไปมากเท่าไร ก็ยิ่งจะทํา

ให้บุคคลให้ความสนใจและเข้าร่วมทางการเมืองในระดับชาติมากขึ้นเท่านั้น๔๖ การที่คนรู้หนังสือมาก

ขึน้จะทําให้มีโอกาสรับทราบข่าวสารต่างๆจากสื่อมันชน อันจะช่วยกระตุ้นให้คนสนใจ และเข้าร่วมใน

กระบวนการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจตามไปด้วย ทํานองเดียวกับ Rogers ที่เห็นว่า หากคน

มีความรู้หนังสือและเปิดรับสื่อมวลชนแล้ว จะทําให้บุคคลนั้นเป็นคนทันสมัย คือ สามารถเข้าใ จ

บทบาทของผู้อ่ืนได้ มีความกล้าที่จะยอมรับนวัตกรรม มีความรู้ทางการเมืองมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และ

มีความหวังในด้านการศึกษาและอาชีพด้วย อิทธิพลของสื่อมวลชนดังกล่าวนับว่าเป็นแรงกระตุ้น

สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทํางานของรัฐบาลหรื อผู้ดํารง

ตําแหน่งทางการเมือง อันหมายความรวมถึงการตอบสนองของระบบการเมืองอีกด้วย  

                                                           
๔๕Deutch, Karl W., อ้างใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, การสื่อสารกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๑๑๘-๑๒๔. 
๔๖ Stoker, Gerry, “ Introduction:  Normative Theories of Local Government and 

Democracy” , In Rethinking Local Democracy.  edited by Desmond King and Gerry Stoker, 
(London: Macmillan, 1996), p. 211. 
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การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือสําคัญของการพัฒนาทางการเมือง ทั้งนี้เพราะสถาบันการ

สื่อสารสามารถพัฒนากระบวนการของสถาบันทางการเมืองและระบบการเมืองก็พยายามขยาย

การศึกษาออกไป ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการสื่อสารเป็นรากฐานที่จําเป็นต่อการระดมมวลชนและการ

พัฒนาทางการเมืองอย่างแท้จริง  

ในบรรดางานที่ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น อิทธิพลการสื่อสารจากปัจจัย

ด้านสื่อมวลชนต่อการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ดูจะได้รับความสนใจและมีการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

ดังที่พบเห็นจากงานของ Pippa Norris ซึ่งศึกษาเรื่องผลกระทบของการสื่อสารทางการเมือง ในยุค

ประชาธิปไตยหลังอุตสาหกรรม พบว่า ในบริบทของการแข่งขันเลือกตั้งแล้ว การสื่อสารทางการเมือง 

เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว โทรทัศน์ และระบบเครือข่ายสาระสนเทศ ( Internet) จะมีอิทธิพลต่อการ

เรียนรู้ทางการเมือง, ความไว้วางใจทางการเมือง และการระดมทางการเมือง โดยมีผลทําให้คนรู้สึกมี

ประสิทธิภาพทางการเมืองสูงขึ้น และส่งผลเอ้ือต่อการเข้าร่วมทางการเมืองให้มากขึ้นด้วย ๔๗ การมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของคนอเมริกันในเชิงพหุมิติเกี่ยวกับปัจจัยด้านสื่อมวลชน พบในลักษณะที่

คล้ายกันว่า การกระจายเสียง, การช่วยอุดหนุนในการลงโฆษณา และการจัดให้มีเวทีสาธารณะ

ปราศรัยตอบโต้กันระหว่างผู้เข้าแข่งขันทางโทรทัศน์โดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งมีอิทธิพลสําคัญ

ต่อการตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกผู้แทนของประชาชนมากกว่าปกติ 

ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสาร๔๘ จะกระจายไปมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับโครงสร้างทาง

การเมือง (Political structure) ในแต่ละบริบทด้วยว่าจะเปิดโอกาสหรือไม่ อันได้แก่ กฎระเบียบของ

สังคมการเมืองหนึ่ง การได้มาซึ่งอํานาจของผู้นําการเมือง เช่น จากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งหรือมีกลไก

การเข้าร่วมตามวิถีทางประชาธิปไตยทางตรงหรือไม่ เป็นต้น เพราะโครงสร้างทางการเมืองย่อมเป็น

ตัวกําหนดช่องทางการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองและการสื่อสารทางการเมืองระหว่างตัวผู้นํากับ

ประชาชน ซึ่งพบว่า การสนับสนุนของประชาชนจะสูงหากประชาธิปไตยมีลักษณะของการแข่งขัน 

และพบว่า ผู้นําท้องถิ่นได้กลายเป็นตัวการสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมทางการเมือง การเข้าไป

                                                           
๔๗Norris, Pippa, A virtuous ? :  The Impact of Political Communications in post- 

industrial Democracies. Paper for: The Annual Meeting of the Political Studies Association of 
the U.K., (London School of Economics and Politics Science, 2000), pp. 115-118. 

๔๘Schramm, Nature of Communication between Humans, (ZUrbana 3: University 
of Illnois, 1971), p. 23. 
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ดําเนินการกับโครงสร้างทางการเมือง และระเบียบวาระของชุมชน หรือที่ Robert A. Dahl ใช้คําว่า 

“ผู้ประกอบการทางการเมือง (Call political entrepreneur)”๔๙  

จากการสํารวจงานวิจัยในประเด็นเรื่องการสื่อสารทางการเมืองของไทย พบว่าการ

เปิดรับสื่อมวลชน ประสบการณ์ทางการเมือง และการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ความสนใจทางการเมือง และผู้ที่มีระดับการสื่อสารทางการเมืองสูงมีแนวโน้มจากเข้าร่วมทาง

การเมืองสูงกว่าผู้ที่ระดับการสื่อสารต่ํากว่า โดยประชาชนในชนบทที่ได้รับข่าวสารจากการเปิดรับสื่อ 

(mass media) ในระดับท่ีสูงกว่าการได้รับข่าวสารกันเองระหว่างบุคคลจะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง

ด้วยความสํานึกของตนเอง สําหรับผู้ที่ได้รับข่าวสารจากตัวบุคคลมากกว่าการเปิดรับสื่อเองจะเข้าร่วม

ทางการเมืองในลักษณะของการถูกระดม อันเนื่องมาจากข่าวสารที่ได้รับจากสื่อจะทําให้บุคคลเกิด

ความรู้ความเข้าใจมากข้ึนเกิดความสนใจมากขึ้น และทําให้เกิดการรวมกลุ่มกันมากขึ้น  

๒. ปัจจัยด้านการระดมทางการเมือง (Political mobilization) 

การระดมทางการเมือง เป็นกระบวนการซึ่งผู้เข้าแข่งขัน พรรคการเมือง นักเคลื่อนไหว

ทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองผ่านการ

ส่งข้อความเพ่ือมุ่งหวังที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของตน โดยผู้รับสารนั้นมีโอกาสของการเลือกและ

ตัดสินใจพอสมควร จึงเห็นได้ว่า ทั้งผู้นําหรือกลุ่มที่ชักชวนโน้มน้าว และประชาชนผู้เข้าร่วมต้องมี

ผลประโยชน์ร่วมกันในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทําให้วิธีการที่ว่านี้บรรลุผลสําเร็จ โดยทั่วไป

สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะคือ การระดมทางตรงและการระดมทางอ้อม  

แนวคิดนี้จึงเป็นการมองคนละด้านกับทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational 

choice) โดยเห็นว่า กระแสประชาชนที่เข้าร่วมในการเมืองไม่ได้เป็นความต้องการหรือการตัดสินใจ

เลือกโดยเหตุผลของผู้เลือกเสียทีเดียว แต่เกิดจากการใช้กลยุทธ์ของผู้นําการเมืองในการสักตรงโน้ม

น้าวใจจากโอกาสที่เปิดให้ภายใต้ข้อจํากัดบางประการที่ต้องกระทํา มุมมองนี้จึงเป็นการมองการมีส่วน

ร่วมจากโครงสร้างของระบบการเมือง ว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและผู้นําการเมือง 

ประชาชนจํานวนน้อยเท่านั้นที่จะเข้ามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมสาธารณะ แต่จะเกิดเข้า

ร่วมมากเมื่อนักการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และนักเคลื่อนไหวต่างๆ ชักชวนพวกเขา

ให้เข้าร่วมผ่านเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน และสมาคม 

                                                           
๔๙Hansen, Educational Administration and Organizational Behavior.  (4th ed. ) , (Boston: 

Ally and Bacon, 1975), pp. 196-197. 
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โดยผู้นําจะเป็นฝ่ายให้ข่าวสารข้อมูลและโอกาสในการสร้างรางวัลทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจมี

การหยิบยกประเด็นสาธารณะที่ชุมชนหนึ่งให้ความสนใจขึ้นมาเป็นจุดโน้มน้าว 

ได้นําปัจจัยด้านนี้มาศึกษาถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้นํา

การเมืองจะใช้ยุทธศาสตร์ทางการระดมโดยใช้ข่าวสารทางการเมือง (political information) เชื่อม

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับประชาชนในท้องถิ่นผ่านระบบเครือข่ายสังคม (social networks) ของ

ชุมชน ในการโน้มน้าวใจบุคคลให้ช่วยเหลือฝ่ายตนในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในด้านการเลือกตั้ง , 

การผ่านร่างกฎหมาย หรือมีอิทธิพลต่อนโยบายในด้านต่างๆ โดยอาจมีการเสนอผลประโยชน์ตอบ

แทนให้ในรูปของการให้รางวัล หรือการให้เงินก็ได้ ข้อสรุปดังกล่าวยิ่งทําให้ความน่าเชื่อถือของปัจจัย

ด้านนี้ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองดูจะได้รับการยอมรับมากขึ้น บุคคลเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารที่

สอดคล้องกับความต้องการของตนโดยจะแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกับบุคคลที่มีความคิดเห็น 

คล้ายคลึงกับตนในลักษณะเครือข่าย ในขณะเดียวกันก็จะได้รับอิทธิพลจากการปะทะสังสรรค์ระหว่าง

สิ่งที่ชอบกับไม่ชอบภายใต้บริบททางสังคมหนึ่งๆ  มีน้ําหนักท่ีน่ารับฟังอีกข้ึนอีกด้วย 

บริบททางสังคมและการเมืองในระดับท้องถิ่นจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการก่อตัวทาง

ทัศนคติและการสื่อสารของบุคคลในรูปแบบของการยอมรับบรรทัดฐานทางการเมืองที่มีอยู่เดิม และ

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอาจเป็นไปใน ๒ ลักษณะ คือ การเสนอมุมมองที่

สอดคล้องกับความเชื่อของตนเอง หรืออาจเป็นการรับข้อมูลจากสื่อมวลชนแล้วนํามาพิสูจน์ยืนยันกับ

ความเชื่อเดิมของตนเองอีกทางหนึ่ง๕๐ 

การเข้ามีส่วนร่วมของบุคคลในสังคมตะวันตกทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ซึ่งพบว่า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมทางการเมืองอันเป็นผลจากค่านิยมทางการเมืองและ

ประเพณีของสังคมด้วย สถาบันทางการเมือง ที่มา สภาพและเป้าหมายทางการเมืองของผู้นําของ

สังคมนั้นโดยเฉพาะปัจจัยประการหลังนี้ เองที่จะก่อให้เกิดการคาดว่าแบบระดม และจะเกิด

ประสิทธิผลเมื่อผู้นําทางการเมืองพยายามที่จะดึงประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องในทางการเมืองในที่สุด๕๑ 

                                                           
๕๐ MacKuen and Brown, Organizational Theory and Management:  A Macro 

Approach, (New York: John Wiley & Sons. 1987), pp. 471-473. 
๕๑ Huntington, S. P. , & Nelson, M. , No Easy Choice:  Political Participation in 

Developing Countries, (Cambridge: Harvard University Press. 1976), p. 99. 
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นัยยะความหมายของการระดมทางการเมืองดูจะใกล้เคียงกับคําว่า “การชักชวนทาง

การเมือง (Political persuasion)”๕๒ เป็นการกระทําหรือกระบวนการที่ผู้สื่ อสารพยายามที่จะ

ชักชวนหรือชี้นําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อ, ทัศนคติหรือพฤติกรรม ของบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง

ผ่านการส่งผ่านข้อความในบริบทที่ผู้ถูกชักชวนมีโอกาสที่เป็นอิสระอยู่บ้าง การสื่อสารในลักษณะนี้จึง

ต้องมีองค์ประกอบสําคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ๑) แหล่งสาร ๒) สาร ๓) ช่องทาง ๔) ผู้รับสาร และ ๕)

ทัศนคติเป้าหมาย น่าจะเป็นผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่า ผู้รับข่าวสารเปิดรับข่าวสารหรือไม่ ให้ความสนใจ

หรือไม่เข้าใจหรือไม่ และยอมรับหรือไม่ 

วัฒนธรรมทางการเมืองกับประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ พบว่า ส่วนใหญ่

ประชาชนจะเข้ามีส่วนร่วมทางอ้อมผ่านการเลือกตั้ง และการบอกกล่าวสภาพปัญหาผ่านทางกํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. โดยการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและการทํากิจกรรมต่างๆ นั้น มักจะ

เป็นไปในลักษณะของการชักชวนการจากผู้ใกล้ชิด อาศัยความเป็นเครือญาติ และคุ้นเคยกันเป็นปัจจัย

ที่มีอิทธิพลสําคัญ  

๓) ปัจจัยต้นทุนทางสังคม (Social capital)  

ลําดับชั้นทางสังคม ความเชื่อทางการเมือง, ความผูกพันกับพรรคการเมือง ความผูกพัน

กับกลุ่มอาสาสมัคร ขนาดของชุมชน และความแตกแยกทางการเมือง มีผลต่อการเข้าร่วมทาง

การเมืองใน ๔ ลักษณะ คือ การลงคะแนนเสียง, การเข้าแข่งขันทางการเมือง, กิจกรรมของชุมชน 

และการติดต่อเป็นการเฉพาะกับเจ้าหน้าที่๕๓ ในสังคมท่ีประชากรค่อนข้างจะมีสถานภาพต่ํานั้น ปัจจัย

ด้านความเกี่ยวข้องกับองค์การ๕๔ จะมีความสําคัญในการอธิบายถึงความแตกต่างในการเข้ามีส่วนร่วม

ทางการเมืองมากกว่าปัจจัยด้านสถานภาพ โดยมีปัจจัยด้านความสํานึกในความเป็นกลุ่มเป็นพลัง

ผลักดันที่สําคัญ เช่นเดียวกับที่ Bryant and White ได้ศึกษาถึงการนําองค์การเข้ามาใช้ในการระดม

การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยพบว่ามีส่วนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น เพราะองค์การจะช่วย

สร้างความเป็นกลุ่มก้อนและความเชื่อถือในความจริงใจต่อกัน ทําให้มีการพัฒนาระบบการสื่อสารสอง

                                                           
๕๒สุรพงษ์  โสธนะเสถียร , การสื่อสารกับสังคม , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๒๑-๒๓.    
๕๓Nie, N.H. and Verba, S., Participation in America : Political Democracy and Social 

Equality, (New York: Harper & Row, 1975), pp. 9-12. 
๕๔March, J. G., & Olsen, J.P., Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of 

Politics, (New York: The Free Press, 1989), p. 318. 
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ทางที่มีประสิทธิผลในการกําหนดโครงการให้บรรลุผลสําเร็จ รวมถึงการติดตาม ประเมินผล เพ่ือ

กระตุ้นการมีส่วนร่วมและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างอิสระ๕๕ ข้อสรุปดังกล่าวได้ช่วยสนับสนุนให้ 

ประชาธิปไตยแบบพลเมืองมีส่วนร่วมจากถูกสร้างขึ้นจากการที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์การและ

สถาบันต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเขาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  บุคคลเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสูงอัน

เป็นผลจากการได้รับการขัดเกลาทางสังคมการเมืองจะช่วยส่งผลให้บุคคลนั้นมีทัศนคติและจิตสํานึก

ทางการเมืองที่พัฒนาขึ้นให้มีน้ําหนักที่น่ารับฟังยิ่งขึ้น ทั้งยังสนับสนุนต่อแนวคิดที่เห็นพ้องกันว่า 

ประชาธิปไตยยุคใหม่กําลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ลักษณะของประชาธิปไตยแบบเข้าร่วม (Associative 

democracy) เข้าไปทุกขณะ อันเป็นผลจากสถาบันทางการเมืองภายใต้ระบบประชาธิปไตยแบบ

ตัวแทนที่เป็นอยู่ขาดภาระความรับผิดชอบ ไร้ประสิทธิภาพ และล้มเหลวที่จะทําให้เกิดการเข้าร่วม

ของประชาชนดูจะเป็นจริงมากขึ้นในยุคปัจจุบัน 

จึงพอจะอนุมานได้ว่า การเข้าไปเกี่ยวข้องในองค์การของคนที่มีสถานภาพต่ํานั้น น่าจะ

เป็นผลมาจากการพัฒนาความสํานึกในความเป็นกลุ่มที่เด่นชัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นชนชั้น ความ

เป็นชุมชน หรือความสนิทสนมกันส่วนตัว เช่น กลุ่มเพ่ือนบ้านก็ได้ ยิ่งปัจเจกชนผูกพันเข้ากลุ่มมากขึ้น

เท่าไหร่ ก็ยิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องในด้านองค์การและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึนเท่านั้น๕๖  

ต่อมาแนวคิดด้านนี้ได้ถูกขยายให้เกิดความเด่นชันขึ้น เมื่อ Ruy Teixeria ได้ศึกษาพบว่า 

ปัจจัยสําคัญ ๒ ประการ ที่ทําให้คนอเมริกันไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ ๑) ความผูกพันทาง

สังคม (Social Connectedness) หรือที่เรียกว่า “ทุนทางสังคม” (Social capital) โดยจะทําให้

ปัจเจกบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนของพวกเขามากขึ้น และ ๒) ความผูกพันทางการเมือง 

(Political Connectedness) ซึ่งเป็นระดับความสนใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล และความเชื่อ

ในรัฐบาลของแต่ละบุคคล Teixeria ได้ชี้ให้เห็นว่า ความข้องเก่ียวทางการเมืองที่ลดลงของคนอเมริกัน

ในช่วง ๓ ทศวรรษที่ผ่านมานั้นแสดงถึงการสูญเสียความไว้วางใจในรัฐบาล ความรู้สึกมีประสิทธิภาพ

ทางการเมืองที่ต่ําลงรวมไปถึงความสนใจทางการเมืองและความรู้สึกถึงหน้าที่ของพลเมืองที่ลดน้อยลง 

ซึ่งงานวิจัยในระยะต่อมาก็ชี้ให้เห็นว่า การเข้าร่วมทางการเมืองที่ลดลงนั้นมีความสัมพันธ์กับต้นทุน

ทางสังคมที่ลดลงด้วย  

                                                           
๕๕ Bryant and White, Political AnalysisTechniqueand Practice, ( Belmont Calif 

Wadsworth, 1982), pp. ๒๑๘-๒๒๔. 
๕๖สิทธิพันธ์ พุทธหุน, การรต่อสู้ของมวลชนในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ์, 2539), 

หน้า 98. 
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สําหรับในประเด็นเรื่องทุนทางสังคม โดยเฉพาะกรณีไทยแล้วมีความเกี่ยวพันอย่างแยก

ไม่ออกจากเรื่องระบบอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติ ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางสังคมจากการประมวล

และแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ สามารถอธิบายได้ว่า ทุนทางสังคมเป็นความสัมพันธ์ใน

หลากหลายมิติทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างบุคคลสถาบันและหรือองค์การต่างๆ 

ตั้งแต่ในระดับปัจจัย กลุ่มและเครือข่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่านิยมบรรทัดฐานที่สังคมยึดถือ ซึ่งมีผลต่อวิ ถี

ชีวิตการผลิตในระดับครอบครัว ชุมชน และประชาสังคมและมีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ใน

ระบบอุปถัมภ์  ที่มีค่านิยมของการตอบแทนบุญคุณซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบไม่เท่าเทียมกันรวมทั้ง

การมีเครือข่ายการตอบแทนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นการที่จะเกิดทุนทางสังคมได้จะประกอบ

ไปด้วย ๑) ความผูกพัน, ความคาดหวังและความไว้ใจกัน  ๒) การมีช่องทางข้อมูลข่าวสารถึงกัน  ๓) 

การมีบรรทัดฐานและกรอบการบังคับที่มีประสิทธิภาพ อันจะทําให้ประชาชนสามารถสร้างเครือข่าย

ของการเข้าร่วม ความผูกพันทางการเมืองที่มีฐานอยู่บนความไว้วางใจและมีผลต่อการรวมกลุ่ม ซึ่งเมื่อ

เกิดขึ้นแล้วจะกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองอันเป็นส่วนเอ้ือต่อการสร้างความไว้วางใจทางการ

เมือง ที่จะมีส่วนเสริมสร้างให้ประชาธิปไตยมีความยั่งยืนในที่สุด 

จึงเห็นได้ชัดว่า โครงสร้างสังคมไทยถูกผูกเข้าด้วยกันในลักษณะความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่ง

จากเกิดขึน้ได้จะต้องมีการพบปะกันอย่างสม่ําเสมอระหว่างบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง เพ่ือน

ร่วมงาน คนรู้จักหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่มีโอกาสมาพบปะกัน อาจโดยการแนะนําให้รู้จัก หรืองานเลี้ยง

สังสรรค์ในโอกาสต่างๆ การพบปะกันนั้นจะต้องมีความสม่ําเสมอจนก่อให้เกิดความรู้สึกที่ใกล้ ชิดกัน 

และเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสู่การที่บุคคลทั้งสองฝ่ายหรือมากกว่าสามารถร่วมมือ

กันทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันได้ แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นเพ่ือน หรือเป็นพวกเดียวกัน และยอม

ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือนี้บางครั้งก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักการหรือความถูกต้องแต่

อย่างใด กล่าวคือ เมื่อเป็นเพ่ือนกันแล้วจะต้องช่วยเหลือกัน แม้ว่าการช่วยเหลือนั้นจะขัดหรือผิดต่อ

หลักการความถูกต้องบางอย่าง เช่น ความยุติธรรม เป็นต้น ทั้งนี้เพราะคนไทยให้ความสําคัญต่อการ

เป็นเพ่ือนมากกว่าหลักการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าค่านิยมของความเป็นเพ่ือนนั้นมีเงื่อนไขจะต้อง

ช่วยเหลือกันเข้าข่ายลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันและกัน สามารถกล่าวได้ว่าทุนทางสังคมของไทยตกอยู่

ภายใต้หลักการที่สําคัญ ๒ ประการ คือ หลักการต่างตอบแทน (Reciprocity) และหลักการใช้

ประโยชน์ร่วมกัน (Communality)  ทุนทางสังคม จึงเพียงแต่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะใช้แลกเปลี่ยนได้

อย่างสมบูรณ์  แต่เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อกิจกรรมหนึ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ของสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
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ผู้กระทํา ในองค์กรผลประโยชน์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือองค์กรที่เป็นผลประโยชน์ร่วมก็ได้ จาก

แนวคิดดังกล่าวเมื่อได้นํามาพิจารณาในบริบทของสังคมไทย เห็นได้ว่า ทุนทางสังคมจะประกอบไป

ด้วยองค์ประกอบหลัก ๓ ส่วนใหญ่ใหญ่ได้แก ่

๑) ความผูกพันของสมาชิกท่ีมีต่อชุมชนและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบรรดาสมาชิกใน

ลักษณะเครือข่าย (Civic Obligation and Networks) 

การศึกษาลักษณะเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์บางซื่อพัฒนา ในเรื่องการจัดการทุนทาง

สังคมในชุมชนเมือง พบว่า การมีเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีสมาชิกมีความสัมพันธ์เชิงซ้อน

ต่อกันนั้น นับเป็นต้นทุนทางสังคมที่สําคัญของชาวชุมชนเมื่อผ่านการตอบแทนและการแลกเปลี่ยน

ผลประโยชน์ตลอดทั้งกระบวนการเกื้อกูลกัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะเครือ

ญาติ การมีผลประโยชน์ร่วมกัน จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ส่วนตัว ความใกล้ชิดและความไว้วางใจต่อ

กัน อันจะมีผลต่อการรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มทางการเมืองท้องถิ่น  ประกอบกับการสนับสนุนจาก

องค์กรภายนอกชุมชนจะส่งผลการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอีกด้วย  

๒) ความไว้วางใจระหว่างผู้คนด้วยกัน (Social trust or Interpersonal trust) 

นอกจากจะทําให้เกิดการสื่อสารแล้วยังก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ข้อมูล ทั้งยังจะนําไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การไปมาหาสู่ เยี่ยมเยียนกัน

การปรึกษาหารือกัน การช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้ การมีค่านิยมร่วมกันใน

เรื่องการเป็นผู้น่าเชื่อถือนั้น มีส่วนอย่างสําคัญในการเกื้อหนุนต่อกระบวนการทํางานระดับองค์กร

เครือข่าย โครงสร้างความสัมพันธ์ด้วยระบบอุปถัมภ์ดังกล่าว  มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของ

ชาวบ้านจะมองเราว่าเป็นที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือกัน มากกว่าการแย่งชิง

งบประมาณเพ่ือจัดสรรโครงการไปให้หมู่บ้านของตน 

๓) การยอมรับเชื่อถือศรัทธาในตัวผู้นําชุมชนในเชิงอุปถัมภ์ (Patron-client system) 

ผู้นําชุมชนนับว่าเป็นบุคคลพิเศษท่ีมักจะได้รับการยอมรับนับถือจากคนในท้องถิ่น และมี

อิทธิพลต่อวิถีชีวิตรวมไปถึงการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และการศึกษาในประเด็นผู้นํา

ชุมชนและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้ผลการศึกษาที่คล้ายกัน  โดยพบว่า สมาชิกในสมษรจะให้

การยอมรับ เชื่อถือ และมอบความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของชุมชน  เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอาวุโสใน

ชุมชน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อยู่อาศัยในชุมชนมานานมีพรรคพวกเพ่ือนฝูง  ญาติพี่น้องมากเป็นที่

รู้จักของสมาชิกโดยทั่วกัน มีความรักชุมชนและนําปัญหาของชุมชนไปปรึกษาหารือ และขอรับการ
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สนับสนุนจากหน่วยงานราชการโดยตลอด ให้ความสนใจในเรื่องข่าวสารทางการเมืองและแจ้งให้

สมาชิกในชุมชนทราบเป็นประจําอันจะทําให้สมาชิกสามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทั้งทาง

ราชการและสถานการณ์การเมือง ทั้งยังเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นเตือนให้สมาชิกในชุมชนเกิดความตื่นตัว

ทางการเมือง เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางราชการและชุมชน โดยคนกลุ่มนี้จะอาศัยความสัมพันธ์แบบ

อุปถัมภ์เป็นเครื่องมือในการสร้างบารมีและบริวาร ตลอดจนการให้ประโยชน์ให้กับกลุ่มของตน  

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นเครือข่ายระหว่างผู้นําทางการเมืองและเครือข่าย

ภายนอกชุมชน ซึ่งมักพบว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งสําคัญในชุมชน  เช่น สมาชิก อบต., 

กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ปลัด อบต. เป็นต้น   และส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กร สโมสร ที่เกิดจาก

การร่วมกันในท้องถิ่นที่พบเห็นบ่อยๆ อาทิ กรรมการวัด กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน เป็น

ต้น โดยเป็นการพบปะในหมู่สมาชิกและมีการจัดกิจกรรมเป็นครั้งคราวไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทาง

การเมืองโดยตรง  กล่าวได้ว่าผู้นําชุมชนเป็นแหล่งข่าวสารที่สําคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจทาง

การเมือง ทั้งยังมีอิทธิพลในการชักจูง ชี้นํา และโน้มน้าวต่อสมาชิกของชุมชนในการทํากิจกรรม

ทางการเมือง หรือในบางครั้งก็สนับสนุนช่วยเหลือผู้สมัครและพรรคการเมือง  เข้าลักษณะเป็นการ

ระดมทางการเมืองอีกด้วย  ในอีกด้านหนึ่งนั้น วัฒนธรรมของการมีระบบอุปถัมภ์ยังมีส่วนเกื้อหนุนที่

สําคัญยิ่งต่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งอํานาจของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ตลอดจนการหาผลประโยชน์

ให้กับกลุ่มอีกด้วย๕๗   

๔) ปั จจั ยด้ านสถานภาพทาง เศรษฐกิ จสั งคมและทัศนคติทางการ เ มือง 

(Socioeconomic status background and Political orientation) 

บุคลิกภาพทางการเมือง การเรียนรู้ทางการเมืองใน (Political socialization) วัยเด็ก  มี

ผลต่อการเข้าร่วมฟังการเมืองโดยจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น เช่น ความ

เชื่อ ทัศนคติ  วิถีชีวิต ระบบการเมือง เมื่อเด็กมีความสนใจทางการเมืองมากขึ้น  ก็จะเกิดความรู้สึก

ไว้วางใจในระบบการเมือง มีทัศนคติที่ดีต่อการเมือง๕๘  ให้การสนับสนุนต่อสถาบันการเมือง  ติดตาม

เรื่องราวทางการเมืองตลอดจนกิจการและผลงานของรัฐบาล และมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม

ทางการเมือง  ซึ่งหากเกิดขึ้นเป็นประจําก็จะพัฒนาไปสู่แบบแผนของวัฒนธรรมต่างกันเมืองได้ในที่สุด 

                                                           
๕๗นภดล  สุคนธวิท, พรรคการเมืองไทยกับการเมืองท้องถิ่น : ผลประโยชน์และฐานอ านาจ , 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า 32-35. 
๕๘พฤทธิสาน  ชุมพล, ระบบการเมือง : ความรู้เบ้ืองต้น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย๒๕๔๐), หน้า 91.   



 
๖๓ 

 

 

งานของ Greenstein (๑๙๖๐)  ซึ่งได้ศึกษา ทัศนคติของเด็กที่มีต่อผู้นําการเมือง พบว่า เด็กอเมริกัน

มักจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวนักการเมืองมากกว่านโยบายของนักการเมือง  เพราะเป็นผลธรรมดาที่เด็กจะ

สนใจบุคลิกภาพมากกว่าหลักการหรืออุดมการณ์ 

Almond and Verba ได้แสดงให้เห็นว่าร้อยละ ๖๐ ของการเข้าร่วมทางการเมืองอัน

เกิดจากสถานภาพทางสังคมเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ นั่นคือ มีความรู้สึกว่าเป็น

หน้าที่ที่จะต้องเข้ามีส่วนร่วมเพ่ิมสูงขึ้น  ได้รับข่าวสารมากขึ้นผลกระทบจากรัฐบาลต่อผลประโยชน์

ของคนแต่ละคนซึ่งมองเห็นได้มีมากขึ้นความรู้สึกว่าตนมีความสําคัญทางการเมืองมีมากขึ้น  ความ

สนใจการเมืองมีมากขึ้น  ส่วนปัจจัยในด้านการเข้าไปเกี่ยวข้องในองค์การทางการเมืองนั้นอาจจะ

นําไปสู่การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองที่เพ่ิมสูงขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยลักษณะหรือทัศนคติส่วนบุคคล 

เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  หรือในแง่ของประสิทธิภาพทางการเมือง  หรือการได้รับข่าวสารทาง

การเมืองก็ได๕้๙  

นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า ระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมที่สูงจะส่งผลต่อแบบ

แผนของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง  โดยจะทําให้มีอิสระ  เปิดกว้างและหลากหลายมากข้ึนเพราะ

การพัฒนาจะช่วยเพ่ิมระดับของสถานภาพและความสลับซับซ้อนขององค์กรในสังคมโดยรวมให้สูงขึ้น 

สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมที่สูงและการเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรมากขึ้นทําให้การเข้ามีส่วนร่วม

ทางการเมืองเพ่ิมสูงขึ้น ผลการศึกษาของนักวิชาการหลายท่าน ได้ชี้ให้เห็นว่า สถานภาพทางสังคมที่

สูงมีส่วนสัมพันธ์กับความสามารถที่จะก่อให้เกิดผลทางการเมืองหรือที่เรียกว่า  ความมีประสิทธิภาพ

ทางการเมือง (Political efficacy) และผู้ที่เกิดความมีประสิทธิภาพก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทาง

การเมืองมากกว่าผู้ที่ไม่ได้มีความรู้สึกดังกล่าว๖๐ 

Nie, Powell & Priwitt  ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมกับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองใน ๕ ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมันนี อิตาลี และเม็กซิโก พบว่า บุคคลยิ่ง

มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงจะตระหนักในคุณค่าของระบบการเมือง  และมีแนวโน้มจะเข้า

ร่วมกิจกรรมทางการเมือง โดยปัจจัยในด้านความตระหนักในฐานะพลเมือง ซึ่งเกิดจากการรับรู้

                                                           
๕๙Almond, Gabriel A.  and Sidney Verba, The Civic Culture:  Political Attitudes and 

Democracy in Five Nation, (Boston: Little, Brown and Company., 1965), p. 97. 
๖๐Verba, Sidney and Nie, Norman H., Participation in America: Political Democracy 

and Social Equality, (New York: Harper & Row, 1972), p. 494. 
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ข่าวสารทางการเมืองและประสิทธิภาพทางการเมืองจะเป็นตัวแปรแทรกซ้อนที่สําคัญ๖๑ ซึ่งก็ได้รับการ

ตอกย้ําโดยผลการศึกษาของ Crewe (๑๙๘๑) ที่พบว่าเหตุปัจจัย ๒ ประการ กล่าวคือ ๑) คุณลักษณะ

ส่วนบุคคลอันประกอบไปด้วย รายได้ที่สูง , การศึกษาสูง, อายุช่วงวัยกลางคน, สถานภาพของการ

สมรส และการเป็นสมาชิกขององค์การจะทําให้เกิดการไปคะแนนเสียงที่ส่งไปด้วย ๒) ปัจจัยทางด้าน

สังคม ได้แก่ การนิยมชมชอบต่อนโยบายของรัฐบาล , ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล, แรงผลักภายในกลุ่ม 

และกระแสกดดันจากฝ่ายตรงข้าม จะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้คนไปลงคะแนนเสียงเพ่ิมข้ึน๖๒ 

งานวิจัยจํานวนมากพบว่า  ปัจจัยด้านภูมิหลังของบุคคลมีความสัมพันธ์กับความรู้ความ

เข้าใจทางการเมืองและการรับรู้ข่าวสารของบุคคล  โดยเฉพาะปัจจัยด้านเพศ  ฐานะรายได้ การศึกษา 

และตําแหน่งหน้าที่  และพบว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมือง ตลอดจนส่งผล

ต่อการยอมรับในสถานภาพของผู้นําชุมชนอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศที่พบว่าผู้ที่มี

ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมต่ํา จะเป็นผู้เสียเปรียบอยู่เสมอในกระบวนการทางการเมืองและมีความรู้สึก

ไร้อํานาจสูง  ซึ่งเป็นที่มาของความแตกแยกทางการเมือง แต่งานวิจัยบางกรณีก็ไม่พบว่า  ปัจจัยภูมิ

หลังดังกล่าวข้างต้นจะมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจทางการเมืองแต่อย่างใด  และยังพบอีกว่า 

ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมืองนี้เองที่ส่งอิทธิพลต่อการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน และพบอีกว่าผู้ที่ติดตามข่าวสารทางการเมืองจะรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองแบบมีส่วน

ร่วม  มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารทางการเมือง และผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์การจะมีโอกาส

เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองมากกวู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์การใดเลย  

จากการสํารวจงานวิจัยในเชิงสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม พบว่า บุคคลที่อยู่ในสถานภาพ

เป็นผู้นําชุมชน มีแรงจูงใจที่จะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองผ่านการดํารงตําแหน่งในระดับท้องถิ่น 

เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาจังหวัด  หรือเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอ่ืนๆ มากกว่าบุคคล

โดยทั่วไป อันเนื่องมาจากต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียง และความสําคัญเหนือกว่าบุคคลอ่ืนเป็นสําคัญ  

                                                           
๖๑Nie, Powell & Priwitt, Political Participation: in Handbook Political Sciences : Non 

Government Politic Reading by Greentein, I.  Fred and Polsby.  W.  Nelson, (Massachusett:  Adison 
Wesley, 1969), pp. 816-817. 

๖๒Crewe, R. F.  Berg, W. E.  & Wright, R. , Loneliness Among the Elderly:  Cause 

Approach, Journal of Gerontology, 40(4), (1981): 487-493. 
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ถึงแม้ว่าสวัสดิการที่บุคคลเหล่านี้จะได้รับจะน้อยมากก็ตาม และพบอีกว่า ชนชั้นนําที่มีความรู้สึกว่ามี

สมรรถนะทางการเมืองในระดับชาติสูงมีแนวโน้มที่จะมีสมรรถนะทางการเมืองในระดับชุมชนสูงด้วย   

ดังนั้น  จึงเป็นไปได้ว่า  หากบุคคลมีความเชื่อถือศรัทธาต่อตัวระบบการเมือง  และตัว

ผู้นําที่มีอํานาจในระบบนั้น  และจะเข้าร่วมทางการเมืองน้อยลงหากเกิดความไม่ไว้วางใจต่อ

องค์ประกอบของระบบนั้น  ซึ่งหากมีในระดับที่สูงมากก็อาจจะทําให้เกิดความระแวงแคลงใจหรือรู้สึก

แปลกแยกทางการเมืองได้ (Almond and Verba)  หรืออาจไปสู่การมีพฤติกรรมทางการเมืองที่ไม่

เป็นแบบแผนและรุนแรงได้  เช่น  การประท้วง,  การเดินขบวน, การก่อจลาจล  และการปฏิวัติใน

ที่สุด  

สรุปความส าคัญที่นักการเมืองต้องยึดถือ และคุณธรรมจริยธรรมที่นักการเมืองพึงปฏิบัติ 
หลักนิติธรรม ความอดทนอดกลั้น ความถูกต้องตามกฎหมาย (legality) ความชอบธรรมทางการเมือง 
ค่านิยมและจิตวิญญาณความเป็นประชาธิปไตย 

 
2.5 ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง 

วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน ต้องเป็นวัฒนธรรม ที่มี “ความตื่นตัวทาง
การเมือง” คือ จิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย เชื่อในความเสมอภาค และเคารพสิทธิของ
ผู้อ่ืน พร้อมที่จะสู้เพ่ือสิทธิของตนเอง มีความยุติธรรม ไม่ขายสิทธิขายเสียง มีความกล้าหาญเด็ด
เดี่ยว๖๓  

ความตื่นตัวทางการเมือง ถูกน ามาเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญในการวัดระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของภาคประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจาก
ถือว่าการตื่นตัวทางการเมือง  หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
ที่มีรากฐานส าคัญมาจากวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้นสามารถผลักดันก่อให้เกิดการ
พัฒนาบุคลิกภาพทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ผู้วิจัยสรุปปัจจัยที่จะท าให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว 
ประกอบด้วยปัจจัย ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร ด้านพรรคการเมือง   

ด้านนโยบาย ด้านสื่อสารมวลชน 

2.5.1 ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร  
รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 “มาตรา 108” ระบุคุณสมบัติและข้อห้ามของผู้เข้ารับการ

คัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ดังนี้“หมวดคุณสมบัติ” 1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2) มีอายุไม่
ต่ ากว่า 40 ปี ในวันสมัครรับเลือก 3) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือท างานในด้าน

                                                           
๖๓เรื่องเดียวกัน, หน้า 19. 
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ที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปีหรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ใน พ.ร.ป. ว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และ 4) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือมีความเก่ียวพันกับพ้ืนที่
ที่สมัคร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา๖๔ ว่าการ
ตื่นตัวทางการเมืองหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยที่มีรากฐาน
ส าคัญมาจากวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือ “อาตมันทางการเมืองประชาธิปไตย” 
กล่าวถงึ “ความตื่นตัวทางการเมือง” ต้องขึ้นกับตัวแปรที่ส าคัญ คือ วุฒิภาวะทางการเมืองของผู้สมัคร
และผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ข่าวสารข้อมูล ความรู้ และจิตส านึกของการที่จะพยายามจรรโลง
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย๖๕ 

2.5.2 ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร  
การหาเสียงของผู้สมัคร สามารถกระตุ้นและสร้างความตื่นตัวทางการเมือง จาก

คุณสมบัติของผู้สมัคร ที่มีความโดดเด่นทั้งความรู้ ความสามารถ ผลงาน และมีวิธีการที่ท าให้
ประชาชนเกิดความสนใจอยากไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็น
การเลือกตั้งที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในหลายมิติ ทั้งกติกาการเลือกตั้งที่เปลี่ยนจากเดิม
ไปอย่างสิ้นเชิง จ านวนพรรคการเมืองและผู้สมัครับเลือกตั้งที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งผล
การเลือกตั้งที่พลิกความคาดหมาย การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของ พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง
สามอันดับคือ พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ และพรรคอนาคตใหม่ โดยใช้ทฤษฎีการตลาดทาง
การเมืองของ Bruce I. Newman มาเป็นกรอบในการศึกษา โดยมีผลการวิจัยอันเป็นข้อสังเคราะห์ที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 3 ประการคือ 1) ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หากมีพรรคที่น าเอากลยุทธ์
การตลาดทางการเมืองมาใช้ หลายพรรค ความเหนือกว่าของพรรคจะตัดสินกันที่ศักยภาพ ความ
เป็นไปได้ในการน านโยบายไปปฏิบัติได้จริง 2) บริบททางการเมือง เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกตั้งในครั้งนี้  3) จากแนวคิดการตลาดทางการเมือง พรรคที่เสนอแนวทางใหม่ อย่างโดด
เด่นและแตกต่าง มักได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเสมอ๖๖   

2.5.3 ด้านพรรคการเมือง    
พรรคการเมืองมีจุดยืนที่แน่นอนประชาชนที่ติดตามก็จะเชื่อถือและศรัทธาต่อการยึดมั่น

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นที่รวมของผู้ที่มีเจตจ านงค์เดียวกัน “พรรค

การเมือง” เปนองคการหรือสถาบันที่มีบทบาทส าคัญในประเทศหรือรัฐ ที่ปกครองด้วยระบอบ
                                                           

๖๔รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 “มาตรา 108” 
๖๕ลิขิต ธีรเวคิน, วัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : 

2529), หน้า 15. 
๖๖นันทนา นันทวโรภาส, “การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 

2560 : ศึกษากรณีการเลือกตั้งท่ัวไป วันท่ี 24 มีนาคม 2562”,  ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (เมษายน - มิถุนายน 2562) : 
274-288. 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/14686
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ประชาธิปไตย เราอาจพรรณนาถึงลักษณะทั่วไปของพรรคการเมือง ไดวาพรรคการเมือง คือ กลุมของ
ประชาชนที่มีการรวมตัวกันอยางชัดเจนและเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคแสดงออกซึ่งเปาหมายและ
อุดมการณทางการเมืองผานกลไก ทางรัฐสภาและเขารวมในการเลือกตั้งเพ่ือใหมีผูแทนไปแสดงออก
ซึ่งเปาหมายและอุดมการณดังกลาว ทั้งนี้ โดยการรวมตัวกันดังกลาวไมใชการรวมตัวกันชั่วคราว แต
เปนการรวมตัวที่มีความมุงหมายใหมีระยะเวลายาวนาน อยางนอยที่สุดก็เพ่ือที่จะมีผูแทนในสภาผู
แทนราษฎร พรรคการเมือง คือ การรวมกลุมกันของพลเมืองโดยมีเปาหมายใหมีผลในการกอตั้ง
เจตจ านงทางการเมืองไมวาจะในระดับ สหพันธหรือระดับมลรัฐ โดยที่การรวมกลุมนั้นจะตองมี
ลักษณะถาวรหรือมีระยะเวลายาวนาน และการรวมกลุมดังกลาวเปนไปเพ่ือการมีสวนรวมในการเป
นผูแทนปวงชนใน สภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธหรือสภาผูแทนราษฎรแหงมลรัฐ ทั้งนี้ เมื่อองคการ
หรือสหภาพแหงใดแห่งหนึ่งมีลักษณะตามค า นิยามดังกล่าวองค์การหรือสหภาพนั้นย่อมได้รับสถานะ
ความเปนพรรคการเมืองไปโดยอัตโนมัติ๖๗  

2.5.4 ด้านนโยบายพรรคการเมือง  
เมื่อมีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา พรรคการเมือง ก็ย่อมจะต้องมี “อุดมการณ์ทาง

การเมือง” ตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จัดตั้งพรรคการเมืองนั้น เช่น เป็นพรรคการเมืองของผู้ที่นิยม
ชมชอบระบบสังคมนิยม อนุรักษ์นิยม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งคอมมิวนิสต์  เป็นต้น เมื่อตั้ง
พรรคการเมืองส าเร็จ อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมืองดังกล่าว ก็จะกลายมาเป็น “ที่มา” ที่
ส าคัญของนโยบายพรรคการเมืองนั้น  

นโยบายพรรคการเมืองนี้เองจะกลายเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองน าเสนอให้กับประชาชน
เพ่ือให้ประชาชนพิจารณาในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าจะ “เลือก” พรรคการเมืองใดเพ่ือให้พรรค
การเมืองนั้น น านโยบายพรรคการเมืองของตนเข้ามาบริหารประเทศ นโยบายพรรคการเมืองจึ งไม่ใช่
สิ่งที่เขียนขึ้นมา “ลอยๆ” โดยไม่มี วัตถุประสงค์ที่แน่ชัด เพราะนโยบายของพรรคการเมืองก็คือ 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพรรคการเมือง แล้วต่อมาก็กลายมาเป็นแนวทางในการบริหารประเทศ๖๘  

นโยบายที่พรรคการเมืองก าหนดออกมาแข่งขันกันในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้น 
ประชาชน จะต้องสังเกตดูว่านโยบายจะมี 2 ส่วนได้แก่  

1) ส่วนที่เป็นนโยบายพ้ืนฐาน เช่น เรื่องของสังคม การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ ซึ่งใน 
ประเด็นนี้คาดว่าทุกพรรคการเมืองจะมีออกมาไม่ต่างกัน  

                                                           
๖๗วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “บทบาทและอ านาจหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัย พรรคการเมือง

และการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชน”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศึกษา ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ, 2554), หน้า 39. 

๖๘นันทวัฒน์  บรมานันท์ , “นโยบายพรรคการเมือง” , [ออนไลน์ ] , แหล่ งที่ มา  :  http: // 
www.publaw.net/publaw/view.aspx?id=949 [18 กุมภาพันธ์ 2564]. 
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2) ส่วนที่เป็นนโยบายประชานิยม ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้มีผลต่อคะแนนเสียง
เลือกตั้ง โดยจะแข่งขันกันแรงขึ้น เพราะแต่ละพรรคจะแข่งกันแย่งผลงาน เพ่ือประกาศว่าถ้าพรรค
นั้นๆ ได้รับเลือกตั้งจะมีอะไรที่ปรากฏ โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่จะลงถึงมือประชาชน เพ่ือเป็นการเอาใจ
กลุ่ม ผู้ลงคะแนนเสียงให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้จะมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางโทรคมนาคมอย่าง
กว้างขวาง (Michael L. Conniff, 1999) เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นผู้มุ่งประโยชน์ของประชาชน 

2.5.5 ด้านสื่อสารมวลชน 
หากสื่อท าหน้าที่เป็นคนกลางทางการเมือง เปิดพื้นท่ีให้มีการอภิปรายความคิดเห็นอย่าง

เสรี หมายความว่า สื่อคาดหวังว่า ผู้รับเป็นพลเมืองที่เสรี เปิดกว้างกับหลากหลาย ทัศนะทางการเมือง 
ขณะที่นักการเมืองต้องแสดงบทบาทเป็นผู้โน้มน้าวใจที่มีเหตุผล แต่ในสถานการณ์ที่สื่ออยากให้ผู้รั บ
เลือกข้างทางการเมือง สื่อจะท าตัวเป็นผู้ชี้น าและเปิดพ้ืนที่ให้นักการเมืองในฝ่ายที่ตนสนับสนุนพูด
ปลุกเร้า ผู้รับสื่ออาจแสดงบทบาทเป็นสุนัขเฝ้าบ้านในบางสถานการณ์เมื่อต้องการให้ผู้รับติดตาม
ตรวจสอบเหตุการณ์การเมือง ท าให้นักการเมืองต้องรับบทผู้ให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ข้อเท็จจริงปรากฏ
ต่อสาธารณะ ส าหรับระบบสื่อสารการเมืองที่สื่อส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นสื่อเชิงพาณิชย์ มุ่งแสวงหา
ก าไรจากการให้ความบันเทิงแก่ผู้รับ ความคาดหวังของผู้รับคือการเป็นผู้เฝ้าดูด้วยความเพลิดเพลิน 
วางตัวออกห่างจากการเมือง และนักการเมืองต้อง  กลายเป็นนักแสดงทางการเมืองที่สร้างความ
บันเทิงให้กับคนดี 

อย่างไรก็ดี สมมติฐานของ กูเรวิทช์ และ บลูมเลอร์๖๙ เป็นการจ าแนกประเภทแบบอุดม
คติ (ideal typology) ที่คาดว่าผู้กระท าหลักแต่ละกลุ่มจะสวมบทบาทอย่างตรงไปตรงมาในระบอบ
การเมืองที่มีเสถียรภาพ และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน แต่มีความเป็นไปได้ว่า 
ในโลกความเป็นจริง ระบบสื่อสารการเมืองของหลายๆ ประเทศอาจจะมีเงื่อนไขและปัจจัยทางสังคม
วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป องค์กรสื่อและนักข่าวอาจจะไม่ได้ท างานอย่างอิสระ สื่ออาจจะไม่มีความ
หลากหลาย หรือส่วนใหญ่เป็นสื่อการเมือง (political media) มากกว่าเป็นสื่ออาชีพ (professional 
media) พรรคการเมืองอาจจะมีหลายพรรค ที่แข่งขันกันเพื่อเอาชนะใจผู้ออกเสียงเลือกตั้ง หรืออาจมี
พรรคการเมืองใหญ่เพียงพรรคเดียวที่ชนะเลือกตั้งได้ ครองอ านาจเป็นรัฐบาลหลายสมัยติดต่อกัน ด้วย
เงื่อนไขแบบนี้สื่อ ผู้รับ และพรรคการเมืองและนักการเมือง อาจสวมบทบาทหลายบทบาทในเวลา

                                                           
๖๙Gurevitch, Michael and Blumler, Jay G. , “ Linkages between the Mass Media and 

Politics:  a model for the analysis of political communications systems” , in Mass Communication 
and Society, Curran, Gurevitch, and Woollacott (eds.), (London: Edward Arnold and Open University 
Press, 1977), p. 277. 
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เดียวกันหรือกระท่ังสวมบทบาทไขว้กันไปมาหรือทับซ้อนกัน ในมุมมองของ แม็คคาร์โก (McCargo)๗๐ 
ซึ่งศึกษาระบบสื่อในประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก พบว่า สื่อกลุ่มประเทศเอเชีย อาคเนย์มีความ
หลากหลายในการท าหน้าที่นักสื่อสารการเมือง เขาชี้ให้เห็นว่า สื่อมีบทบาทที่ส าคัญทางการเมือง 
สามารถผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางบวกหรือลบก็ได้ สื่อจึงไม่ได้ท าตัวหยุดนิ่งกับที่หรือมี
จุดยืนทาง การเมืองแบบตายตัวในสถานการณ์การเมืองใหญ่ๆ แต่สื่อที่มีบทบาทและมีอิทธิพลสูงมัก
แสดงบทบาทที่ ผสมผสานกัน ไม่จ าเป็นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กรนั้น อาจเรียกว่า มี
ลักษณะเลือกข้างทางการเมืองแต่มีความหลากหลายในทัศนะมุมมองที่น า เสนอ (partisan 
polyvalence) ท าให้สื่อมีจุดยืนทางการเมืองที่ยังคงรักษาบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองของตนไว้
ได้แม้ในสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมือง มีการแบ่งขั้วอย่างสุดโต่ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองอย่างกะทันหัน เช่น รัฐประหาร แนวความคิดนี้เป็นตัว แบบที่สรุปมาจากการศึกษารูปธรรม
ของสื่อในประเทศที่ก าลังเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตย เช่น ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

สรุปได้ว่า จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปไว้ดังนี้ ด้าน

คุณลักษณะของผู้สมัคร ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร ด้านพรรคการเมือง    ด้านนโยบาย ด้าน

สื่อสารมวลชน ความตื่นตัวทางการเมืองถูกน ามาเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญในการวัดระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของภาคประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากถือว่าการตื่นตัว
ทางการเมืองหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยท่ีมีรากฐานส าคัญ
มาจากวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้นสามารถผลักดันก่อให้ เกิดการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย  

 

2.6 หลักสัปปุริสธรรม 
หลักสัปปุริสธรรม (Virtues of a Gentleman) เป็นหลักธรรมที่ทุกคนสามารถนํามา

ประยุกต์ใช้และถือปฏิบัติ เพราะศาสนามุ่งที่จะสอนให้ทุกคนเป็นคนดี หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

มีลักษณะเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยหลักธรรมที่กําหนดคุณสมบัติของคนดี คือ สัปปุ

ริสธรรม ๗ ประการ จึงสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรม ดังมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย

เพ่ิมเติมคือ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ได้กล่าวถึง คุณสมบัติของผู้นําในความสัมพันธ์กับ

ผู้ร่วมงานที่ไปด้วยกันนั้น คือคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้นํา บุคคลที่เป็นผู้นําจะต้องมีธรรมะ หรือ

                                                           
๗๐McCargo, Duncan, “ Partisan Polyvalence:  Characterizing the Political Role of Asian 

Media” , in Comparing Media Systems Beyond the Western World, Daniel C.  Hallin and Paolo 
Mancini (eds.), (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), pp.  201-223. 
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คุณสมบัติในตัวของผู้นํามี ๗ ประการ ได้แก่ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน

และรู้จักบุคคล๗๑ สัตบุรุษ คือ เป็นคุณธรรม หรือคุณสมบัติของคนดี เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดี เป็นผู้

ควรแก่การยกย่องนับถือ เป็นคนที่สามารถให้การแนะนําในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องความปรารถนาดี

มี ๗ ประการ ได้แก่ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคล ๗๒ 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ตรัสว่า สัปปุริสธรรม เป็นหลักธรรมที่สําคัญของมนุษย์ เป็น

สมบัติเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ มีปัญญารู้ได้ ทําได้ เข้าใจว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ดี ที่

ประเสริฐ มนุษย์มีสติปัญญารักษาความดีงามของตนให้สมบูรณ์ ด้วยหลักธรรมนี้เพ่ือให้ความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์คงอยู่ ช่วยให้เป็นคนตระหนักใน เหตุผลรู้จักการวางตัวพอเหมาะพอดีทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีความเป็นตัวของตัวเอง๗๓ เป็นคุณธรรม

พ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง องค์กร สังคม ชุมชน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นคุณธรรมที่เน้นการ

แสดงออก ๗ ประการ คือ การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การรู้จักประมาณ การรู้จักกาล การรู้จัก

ชุมชน และการรู้จักบุคคล 

องค์ประกอบหลักสัปปุริสธรรม 

สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมที่ทําให้เป็นสัตบุรุษ คําว่า “สัตบุรุษ” คือ 

คนดี นักปราชญ์ หรือบัณฑิตสัปปุริสธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ทําให้คนเป็นคนดี มี ๗ ประการ๗๔ คือ 

๑. ธัมมัญญุตา คือ การรู้จักเหตุ (Dhammannuta : knowing the law and the 
cause) 

๒. อัตถัญญุตา คือ การรู้จักผล (Attannuta : knowing the meaning, the purpose 
and the consequence) 

๓. อัตตัญญุตา คือ การรู้จักตน (Attannuta : knowing oneself) 

                                                           
๗๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , ภาวะผู้น าความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ , 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๐.  
๗๒พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๘), 

หน้า ๑๗๐.  
๗๓สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๙), 

หน้า ๑๕. 
๗๔องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๕/๒๓๖.  
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๔. มัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณ (Mattannuta : moderation, be temperate 
and sense of proportion) 

๕. กาลัญญุตา คือ การรู้จักกาล (Kalannuta : knowing the proper time, choose 
and keep time) 

๖. ปริสัญญุตา คือ การรู้จักชุมชน (Parisannuta : knowing the assembly and 
the society) 

๗. ปุคคลัญญุตา คือ การรู้จักบุคคล (Puggalannuta : knowing the individual and 
different individual) 

ธัมมัญญุตา คือ การรู้จักเหตุ  
ธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) คือ การรู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และความเป็นไปของ

ชีวิต หรือรู้จักหลักความจริง จะคิด จะทําอะไรก็มีหลัก รู้ว่าเมื่อกระทําสิ่งนี้จะได้ผลตอบแทนเป็น

ความสุข แต่ถ้ากระทําอีกอย่างหนึ่งจะได้ผลเป็นความทุกข์ เช่น ถ้าหมั่นขยันศึกษาเล่าเรียนก็จะได้รับ

ความรู้ความเข้าใจวิชาการต่างๆ เมื่อถึงเวลาสอบก็จะสามารถสอบได้คะแนนดีเป็นต้น๗๕ ธัมมัญญุตา 

หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการ

ดําเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่หรือดําเนินกิจการงานต่างๆ รู้และเข้าใจในสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติ

ปฏิบัติตามเหตุผล เช่น รู้ว่าตําแหน่งฐานะ อาชีพการงานของตน มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร 

มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องทําอะไรอย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลสําเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และ

ความรับผิดชอบนั้นๆ ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนชั้นสูงสุด คือ รู้เท่าทันกฎธรรมชาติ หรือหลักความจริง

ของธรรมชาติเพ่ือปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ  ไม่ตกเป็นทาสของโลกและ

ชีวิตนั้น๗๖ ดังนั้น การศึกษาให้รู้จักหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทําหน้าที่ของ

ตนให้สมบูรณ์เต็มความสามารถไม่ประมาทในการทําหน้าที่เพ่ือให้เป็นผลสําเร็จเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์

ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในส่วนตนหรือส่วนรวม ต้องอาศัยการรู้จักเหตุคือ รู้หน้าที่ การรู้จักเหตุของ

ผู้นํานั้น ยังรวมไปถึงการรู้จักกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม เช่น ผู้นําหรือผู้ปกครองประเทศชาติก็ต้องรู้

หลักรัฐศาสตร์ และรู้กฎกติกาของรัฐ คือ กฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญลงมา แล้วก็ยืนอยู่ในหลักการ   

                                                           
๗๕องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๕/๒๓๗-๒๓๘. 
๗๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑๐-๒๑๙.  
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ตั้งตนอยู่ในหลักการให้ได้  ชุมชน สังคม องค์กรหรือกิจการอะไรก็ตามต้องมีหลักการมีกฎกติกา       

ที่ผู้นําจะต้องรู้ชัดแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในหลักการนั้น 

อัตถัญญุตา คือ การรู้จักผล  

อัตถัญญุตา หมายถึง รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือ รู้ความหมาย และความมุ่งหมาย

ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจกิจที่ตนกระทํา รู้ว่าที่ตนทําอยู่อย่างนั้น ดําเนินชีวิตอย่างนั้ น เพ่ือ

ประสงค์ ได้ประโยชน์อะไร เมื่อทําไปแล้วจะบังเกิดผลอย่างไรบ้าง เป็นผลดี หรือผลเสีย เป็นต้น๗๗ 

อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้จักผล หมายถึง ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย รู้ความหมาย รู้

ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่เกิดสืบเนื่องจากการกระทําหรือความเป็นไปตามหลักการ รู้จักว่าสุข

เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ เมื่อเห็นเหตุแล้วรู้ว่าจะเกิดผลอย่างไร เช่น เห็นคนขยัน

ขันแข็งในการทํางานก็รู้ว่าเขาจะตั้งตัวได้ เห็นคนติดการพนันก็รู้ว่าเขาจะยากจนเอาตัวไม่รอด เป็นต้น  

พระพุทธศาสนาได้กล่าวว่า อัตถัญญุตา คือ ความเป็นผู้รู้อรรถ รู้จักจุดหมาย รู้ประโยชน์

ดังพุทธพจน์ที่ว่า ภิกษุเป็นผู้รู้จักผล ภิกษุในพระพุทธศาสนานี้เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องเนื้อความใจความ 

ความมุ่งหมายและประประโยชน์  ในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงภิกษุที่เป็นผู้รู้จักผลว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

เป็นผู้รู้ความหมายแห่งภาษิต คือ ถ้อยคําที่เป็นประโยชน์นั้นเป็นความหมายแห่งภาษิตนี้ หากภิกษุไม่รู้

เนื้อความแห่งภาษิตนั้นเลยว่านี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้ ไม่พึงเรียกเธอเป็นอัตถัญญู แต่เพราะ

ภิกษุรู้ความหมายแห่งภาษิตนี้  ฉะนั้น ควรเรียกภิกษุนั้นว่าเป็น อัตถัญญุตา การรู้จักผลหรือเป้าหมาย

นั้นเป็นสิ่งสําคัญมากอีกประการหนึ่งสําหรับบุคคลที่เป็นผู้นําหากไม่เข้าใจในผล หรือความมุ่งหมาย

ของถ้อยคํา หรือการกระทําแล้ว หากผู้นําไม่รู้จุดหมาย ไม่รู้ว่าจะนําคนและกิจการไปทิศทางใด 

นอกจากผู้นําจะต้องรู้จุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแล้วจะต้องมีความแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง

จุดหมาย  ด้วยข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญมาก เมื่อใจมีมุ่งจุดหมาย แม้มีอะไรมากระทบกระทั่งก็จะไม่

หวั่นไหว อะไรไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าเป้าไม่เข้าแนวทางก็ไม่มัววุ่นวาย ใครจะพูดว่ากล่าวอย่างไรก็ตาม เมื่อ

ไม่ตรงเรื่องก็ไม่ควรใส่ใจ ไม่เก็บเป็นอารมณ์ ไม่ยุ่งกับเรื่องที่ไม่มีสาระ ใส่ใจแต่ในเรื่องที่เป็นแนวทางสู่จุดหมาย

อย่างชัดเจน๗๘  

 

                                                           
๗๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 
๗๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดดิ้ง, 

๒๕๔๖), หน้า ๒๔.  



 
๗๓ 

 

 

อัตตัญญุตา คือ การรู้จักตน 

อัตตัญญุตา หมายถึง รู้จักตน คือ รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ 

กําลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น เป็นอย่างไร มีลักษณะแบบไหน และ

นํามาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับตน และกระทําให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของตนก็จะทําให้

สัมฤทธิ์ผลตลอดจนรู้จักปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เจริญก้าวหน้าและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป๗๙  อัตตัญญุตา คือ 

การรู้จักตัวเอง ได้แก่ รู้เรื่องที่ตัวเองเป็นและรู้เรื่องที่ตัวเองมี การรู้เรื่องที่ตัวเองเป็นหมายความว่า     

รู้ภาวะของตัว รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร เพราะแต่ละคนเป็นอะไรๆ อยู่หลายอย่าง คุณสมบัติที่ดีของผู้นํา

ตามหลักสัปปุริสธรรม มีสติปัญญาความรู้ความสามารถอยู่ประมาณเท่าใดบ้าง และวางตนให้

เหมาะสมกับฐานะ ภาวะ ความรู้ความสามารถของตนเอง ไม่ทําให้เกินความรู้ความสามารถของ

ตนเอง ดังนี้ เรียกว่าผู้รู้จักตน๘๐ 

มัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณ 

มัตตัญญุตา หมายถึง รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดี ทํากิจการทุกอย่างด้วยความ

เข้าใจในวัตถุประสงค์ เพ่ือผลที่ดีอย่างแท้จริง มิใช่เพ่ือเห็นแก่ความพอใจ ความชอบใจ หรือเอาแต่ใจ

ตนเองเพียงอย่างเดียว๘๑ การรู้จักประมาณ ความพอดี รู้จักประมาณในการจ่ายและคุณประโยชน์ที่มี

ต่อสังคมบุคคลได้รับความลําบากในปัจจุบันนี้๘๒ ดังนั้น การรู้จักประมาณไม่ทะเยอทะยานจนเกิน

ฐานะแล้วย่อมจะได้รับความสุขและนําความเจริญมาสู่สังคมที่อยู่ของตนเอง และความรู้จักประมาณ

อีกประการหนึ่งคือรู้จักประมาณในการรับและการให้รู้จักประมาณตนว่า ควรรับอะไรจากใครเพียงใด 

ควรให้อะไรแก่ใครเพียงใด ควรวางตัวอย่างไร ควรปฏิบัติอย่างไรให้พอเหมาะพอดีให้พอประมาณ และ

ทรงตรัสถึงหลักธรรมที่จะทําให้บุคคลเป็นผู้ที่รู้จักประมาณนั่นคือ หลักสันโดษ คือ ความยินดีด้วยปัจจัยที่

ตนมีตนได้ไม่แสวงหาในสิ่งที่ไม่สมควรมี มีความขยัน ไม่เกียจคร้าน มีความสันโดษ๘๓ 

 

 

                                                           
๗๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 
๘๐องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๕/๒๓๗. 
๘๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 
๘๒องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๕/๒๓๗.  
๘๓สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฒโน), ธรรมประดับใจ, หน้า ๖๗. 



 
๗๔ 

 

 

กาลัญญุตา คือ การรู้จักกาลเวลา 

กาลัญญุตา หมายถึง รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และรู้ระยะเวลาที่พึงใช้ในการ

ประกอบกิจการต่างๆ รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมในแต่ละกิจการที่ตนกระทํา นอกจากนั้นจะต้องเป็น

คนที่ตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อเวลาที่ตนกําหนดที่ตนได้วางแผนไว้ เพ่ือผลสําเร็จที่มีต่อตนเองอย่าง

แท้จริง๘๔ การรู้จักเวลา ได้แก่ การรู้เรื่องเวลา การรู้ค่าของเวลา และการรู้จักใช้เวลา  การรู้ค่าเรื่อง

เวลา คือ รู้ว่าชีวิตและการงานของตนอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของเวลา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้

ระลึกถึงความสําคัญของเวลาว่า กาลเวลาย่อมกินชีวิตของสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเองและคนล่วงไป ๆ 

บัดนี้เราทําอะไรอยู่ ซึ่งหมายความว่าควรคํานึงถึง ๔ ประการ คือ ทําทันเวลา ทําถูกเวลา ทําตามเวลา

และทําตรงเวลา งานที่มีกําหนดเวลา เมื่อไปตามเวลานัดหรือเวลาที่กําหนด เรียกว่า ทําตรงเวลา  รวม

ความแล้วชาวพุทธจะต้องรู้เรื่องเวลา รู้ค่าของเวลา รู้จักใช้เวลา โดยทําให้ทันเวลา ทําถูกเวลา ทําตาม

เวลาและทําตรงเวลา การเวลาที่ควรประกอบกิจการต่างๆ หรือทํางานให้ทันกับเวลา เหมาะกับเวลา 

และรู้คุณค่าของเวลา จะต้องเป็นผู้รู้จักการบริหารเวลาหรือการวางแผนให้เหมาะกับเวลา ดังนี้ ในทาง

พระพุทธศาสนา กล่าวว่า กาลัญญุตา เป็นการรู้จักแนวปฏิบัติอันเหมาะสมกับกาลเทศะ รู้จักการ

ปฏิบัติ  ให้สอดคล้องกับกาลเทศะให้เหมาะสมกับสมณะสารูป รู้คุณค่าของเวลา เมื่อภิกษุมีความรู้

ความเข้าใจในการใช้เวลาย่อมเป็นผู้ที่มีความเจริญในพระพุทธศาสนาเพราะทําให้ถูกกับกาลเวลา๘๕ 

ในการทํากิจการต่างๆ เมื่อทําให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเวลาแล้วย่อมได้รับประโยชน์แก่ตนเองและ

ผู้อ่ืน แต่หากว่าการทําอะไรไม่สอดคล้องกับความเหมาะสม สมเด็จพระญาณสังวรตรัสถึงกาลัญญุตา

รู้จักกาล คือ ความรู้จักเวลาว่า เวลาไหนควรทําอะไร เวลาไหนไม่ควรทําอะไร เวลาไหนควรพูด

อย่างไร ไม่ควรพูดอย่างไร เวลาใดควรคิดหรือไม่อย่างไร การรู้จักกาลเวลานี้มีความสําคัญอย่างยิ่งแก่

ทุกคน การรู้จักกาลเวลาดังกล่าวนี้ที่จริงแล้วอาศัยความมีปัญญา รู้ว่ากาลใดควรทําอะไร กาลใดไม่

ควรทํา ดีหรือชั่วอย่างไร เมื่อมีปัญญารู้แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้อง ไม่พูดไม่ทําให้ผิดกาลเวลา โอกาสที่จะ

ได้รับผลดีผลสําเร็จจึงมีมากกว่าบุคคลที่ทําไม่เลือกเวลา  ทุกคนจึงควรคํานึงถึงเรื่องกาลเวลาให้มาก

จะคิดทําอะไร พูดอะไร คํานึงให้รอบคอบว่าเป็นเวลาควรคิด ควรพูดหรือไม่อย่างไร๘๖ ตามทัศนะของ

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวถึง กาลัญญุตา การรู้จักเวลาของผู้นําว่า คือ การรู้จักเวลา เช่น รู้

                                                           
๘๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 
๘๕องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๕/๒๓๗. 
๘๖สมเด็จพระญาณสังวร, ธรรมประดับใจ, หน้า ๑๑๙.  



 
๗๕ 

 

 

ลําดับ ระยะ จังหวะ ประมาณความเหมาะของเวลาว่าเรื่องนี้จะลงมือตอนไหน เวลาไหนจะทําอะไร

อย่างไรจึงจะเหมาะ ดังจะเห็นว่า แม้แต่การพูดจาก็ต้องรู้จักกาลเวลา ตลอดจนรู้จักวางแผนงานในการ

ใช้เวลา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เช่น วางแผนว่าสังคมมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนี้ในเวลาข้างหน้า หรือ

เหตุการณ์ทํานองนี้จะเกิดขึ้นเราจะวางแผนรับกับสถานการณ์นั้นอย่างไร๘๗ ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลานี้

ต้องนําเข้ามาปรับปรุงตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงจะเหมาะสมกับเป็นคุณธรรมของผู้เป็นสัตบุรุษ

กล่าวคือ พิจารณาให้เหมาะสมกับชีวิตปัจจุบัน ตามเวลาที่ผ่านมาว่าตนกําลังดํารงตนอยู่ในหน้าที่

อะไรบ้าง ควรจะตรวจว่าตนได้ปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับกาลสมัยหรือไม่ เมื่อมีสํานึกในกาลเวลาว่ามี

ความสําคัญมากต้องเร่งปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมทันต่อกาลทันเวลาเสมอไป เช่น ดํารงตําแหน่งให้

สอดคล้องกับวัยทั้ง 3 ควรนํามาเพียงไร หากเห็นข้อบกพร่องก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตรงตามเวลา

ประกอบการงาน ตําแหน่งหน้าที่ เวลานัดหมาย เต็มความสามารถ ด้วยสติปัญญา๘๘ 

ปริสัญญุตา คือ การรู้จักชุมชน 

ปริสัญญุตา หมายถึง รู้จักชุมชน คือ รู้จักถิ่น รู้จักชุมชน รู้ในสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติต่อ

ท้องถิ่นของตน มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นหรือชุมชนของตน เข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน ไม่รังเกียจหรือดูหมิ่น   เหยียด

หยามท้องถิ่นหรือชุมชนของตน ควรให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือหรือบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ

ท้องถิ่นหรือชุมชนของตน เป็นต้น๘๙ การรู้สังคม กลุ่มชนหรือหมู่หนึ่งคณะหนึ่ง กลุ่มชนนั้น ๆ มี

ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีแตกต่างกัน เช่น พวกนักศึกษา พวกทหาร พวกตํารวจ พวก

ชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น พวกพระภิกษุเป็นต้น ผู้ฉลาดจะเข้าสู่สังคมใดต้องศึกษาขนบธรรมเนียมของ

สังคมนั้นก่อนแล้วปรับตัวเข้ากับเขาแต่พอดีงามในทํานองเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตามพอใจ ไม่เก้อ 

ไม่เปิ่นไม่เป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของคนในสังคมนั้น ๆ แต่ไม่จําเป็นต้องยอมรับขนบธรรมเนียมของ

เขามาเป็นของตน การรู้จักสังคมแต่ละสังคม ย่อมมีความแตกต่างกันโดย ทางด้านศาสนา กฎ กติกา 

ระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม ความเชื่อถือ และค่านิยมต่าง ๆ ตลอดทั้งความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลในสังคม เมื่อผู้นําทราบชัดเจนในเรื่องดังกล่าวและวางตนให้เหมาะสมแล้ว ย่อมได้รับ

ความเชื่อถือ ดังนั้น การรู้จักชุมชน เป็นสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับบุคคลในระดับผู้นําจะต้องเข้าใจและ

                                                           
๘๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), ภาวะผู้น า, หน้า ๒๖. 
๘๘สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน), ค าน าสวดมนต์แบบมคธ, หน้า ๑๖๓-๑๖๕.  
๘๙เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 



 
๗๖ 

 

 

ปฏิบัติตามหลักทิศทางทั้ง ๖ หรือหลักมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของสังคมนี้แล้ว ย่อมจะก่อให้เกิดความ

สามัคคีต่อกัน นั่นก็หมายถึงเป็นผู้บริหาร ผู้นําที่รู้จักชุมชนตามหลักปริสัญญุตา สามารถดูแลควบคุม

จัดแบ่งการทํางานให้เป็นระบบเป็นขั้นตอนในการทํางาน รู้จักเลือกดําเนินการในชุมชนที่เหมาะสม๙๐ 

ไม่ว่าจะเป็นการทํากิจการต่าง ๆ หากทําไม่ถูกต้องกับชุมชนแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายได้  

ปุคคลัญญุตปรัญญุตา คือ การรู้จักบุคคล 

ปุคคลัญญุต หมายถึง การรู้จักบุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล   

ว่าแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะอุปนิสัย ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่แตกต่าง  กัน ควรจะรู้จัก

ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างไร เช่นไร บุคคลไหนควรคบไม่ควรคบ บุคคลไหนที่เราควรให้ความเคารพ

เชื่อฟังคําสั่งสอน บุคคลไหนที่เราควรให้คําแนะนําสั่งสอนช่วยเหลือ เป็นต้น หากต้องการเป็นคนดีของ

สังคม ให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน ควรปฏิบัติตนตามหลักของสัปปุริสธรรม 7 ประการนี้ จึง

จะได้   ชื่อว่า “มีคุณสมบัติของความเป็นคนดีที่สมบูรณ์”๙๑ ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จัก

บุคคลแต่ละคน ปุคคลปโรปรัญญุตา เรียกสั้นๆ ว่า ปุคคลัญญุตา ก็ได้หมายความว่า รู้จักบุคคลแต่ละ

คน เพ่ือเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นคุณธรรมมุ่งที่จะให้ผู้นํารู้จักบุคคลที่ดี ย่อมมีความสําคัญมาก

ในเลือกบุคคลที่ควรคบหรือไม่ควรคบ เพราะเมื่อคบคนเช่นใดส่วนมากจะเป็นตามลักษณะของบุคคล

ที่เราคบ เมื่อคบกับบุคคลที่ดีมีศีลธรรมแล้วย่อมจะนําความเจริญมาสู่ตนเองและหน่วยงานของตน 

หากว่าผู้นําไม่พิจารณาในการเลือกคบบุคคลแล้วย่อมทําให้เกิดความเสียหาย ในการรู้จักบุคคลหรือ

การเลือกคบคน  

การรู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่ร่วมงานร่วมการปฏิบัติร่วมดําเนินกิจการไป

ด้วยกันและคนที่ผู้นําไปให้บริการตามความแตกต่างเฉพาะตัว เพ่ือปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้องเหมาะสม

และได้ผล จนสามารถทําบริการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ รู้ว่าจะใช้วิธีสัมพันธ์ ให้

คําแนะนําติชมหรือจะให้เขายอมรับได้อย่างไร โดยเฉพาะในการใช้คน ซึ่งต้องรู้ว่าคนไหนเป็นอย่างไร 

มีความถนัดอัธยาศัยมีความสามารถอย่างไรเพ่ือใช้คนให้เหมาะกับงาน นอกจากนั้นก็รู้ประโยชน์ที่เขา

พึงได้เพราะว่าในการทํางานนั้นไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็นเพียงเครื่องมือทํางานให้อย่างเดียว แต่จะต้อง

ให้คนที่ทํางานทุกคนได้ประโยชน์ได้พัฒนาตัวเอง ผู้นําควรรู้ว่าเขาควรได้รับประโยชน์อะไร เพ่ือความ

                                                           
๙๐ที.ปา. ๑๖/๑๙๘-๒๐๔/๙๑. 
๙๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 
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เจริญงอกงามแห่งชีวิตที่แท้จริงของเขาด้วย๙๒ ตามทัศนะของพระธรรมนิเทศ (ระแบบ  ฐตญาโณ) 

เกี่ยวกับปุคคลปโรปรัญญุตาของผู้นําว่า “จะต้องรู้ว่าบุคคลที่จะคบนั้นเป็นใคร มาจากไหน มีตระกูล

อย่างไร เป็นคนดีหรือไม่ดี ควรคบหรือไม่ควรคบ จะคบกันระดับใด ควรต้อนรับหรือไม่ควรต้อนรับ

อย่างไร”๙๓ 

สรุปได้ว่า การตื่นตัวทางการเมืองนั้น ประชาชนจะต้องรู้จักตัวเองบทบาทหน้าที่ของ

พลเมือง ราษฎรของรัฐ ประชาชนในแต่ละชุมชน สังคม จึงเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ของสังคม

ประเทศชาติ เช่น การเป็นพลเมืองของประเทศในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะต้องรู้

บทบาทหน้าที่ของตนเอง เข้าใจสิทธิเสรีภาพที่ตนพึงมี หน้าที่ที่พึงกระทํา   

 
2.7 บริบทเร่ืองที่วิจัย 

๒.7.๑ ประวัติความเป็นมา  
ละแมนั้นเดิมขึ้นกับอ าเภอขันเงิน จังหวัดหลังสวน เป็นชุมชนขนาดเล็กในทะเล มี กุ้ง 

หอย ปลา ปู ชุกชุมมาก เมื่อ พ.ศ. 2435 จังหวัดหลังสวนยุบเป็น อ าเภอขึ้นต่อจังหวัดชุมพร แต่
อ าเภอละแม ก็ยังข้ึนอยู่กับอ าเภอหลังสวนและ ต้องติดต่อราชการที่อ าเภอหลังสวนตามเดิม เนื่องจาก
ประชากรต าบลละแม มีจ านวนมาก และต าบลขนาดใหญ่ การเดินทางไปติดต่อราชการที่หลังสวนไป
สะดวก ต่อมาเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2514 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอละแม 
ต่อมาเม่ือวันที่ 13 เมษายน 2520 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะเป็นอ าเภอละแม 

ค าว่า "ละแม" นั้นถ้าได้ฟังนั้นอาจจะคิดว่าเป็นชุมชนของคนมุสลิม แต่ในความเป็นจริง
แต่อดีตที่ผ่านมาไม่เคยพบว่าที่นี่มีคนมุสลิมอาศัยอยู่เลย และจากค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ค าว่า 
"ละแม" อาจจะเป็นการเรียกเพ้ียนมาจากค า ว่า "ลาแม่"หรืออีกค าบอกเล่าหนึ่งคือ ค าว่า "ละแม" 
สันนิษฐานว่า เกิดจากสภาพ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นริมอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดตราดเรื่อยมาจนปักษ์ใต้
ตอนล่าง มีค าเขมรโบราณใช้กันอยู่มากเรียกเครื่องมือ สัตว์ ต้นไม้ เกาะ ภูเขา มีภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่
ด้านตะวันออกของสถานีรถไฟละแม มีรูปร่างคล้ายหนูหมอบอยู่ เมื่อมองจากสถานีรถไฟ หรือมอง
จากชายทะเลก็มีลักษณะเหมือนหมูหมอบอยู่ ตามพจนานุกรมเขมร ค าว่า แลมห์ แปลว่า หนู ผี เป็น
ค าเขมรโบราณ จึงเป็นไปได้ว่ามีคนไทยที่ย้ายลงมาจากทางเหนือและคนท้องถิ่นแถบนี้เป็นคนขอม พูด
ภาษาขอมหรือเขมร เรียกชื่อตามรูปภูเขาท่ีเห็นต่อมาเพ้ียนเสียงเป็นละแม 

ชุมชนแรกตั้งของต าบลละแม คือชุมชนบ้านปากน้ าละแม เพราะว่าอยู่ติดกับชายทะเล
อ่าวไทย ในอดีตนั้นใช้ทางน้ าเป็นเส้นทางในการคมนาคม จากค าบอกเล่าของ ผู้เฒ่าผู้แก่ของชาว
ปากน้ าละแมว่าคนท้องถิ่นเดิมนั้นมีไม่มากนัก แต่มีคนที่มาถิ่นอ่ืนที่เข้ามาตั้งรกรากโดยมีอาชีพค้าขาย 
และท าการประมง ปากน้ าละแมเป็นจุดขนถ่ายสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะเกลือ ซึ่งบรรทุกมากับเรือ

                                                           
๙๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), ภาวะผู้น า, หน้า ๒๖-๒๗.  
๙๓พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ), นิเทศธรรม, หน้า ๒๓๕. 
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ส าเภาจากจังหวัดเพชรบุรีน ามาขายที่หัวเมืองชายฝั่ง เมื่อกลับจากปากน้ าละแมก็จะบรรทุกไม้หลา 
โอน ถ่าน และของป่ากลับไปขายที่แม่กลอง ประมาณกันว่าปากน้ าละแมได้ก่อตั้งมาก่อน พ.ศ. 2452 
ยังมีการปกครองเป็นกลุ่มบ้าน มีผู้ปกครองคนแรกชื่อ นาย จรูญ เป็นคนมาจากภาคกลาง ซึ่งใน
ขณะนั้นยังขึ้นอยู่กับอ าเภอหลังสวน มีก านัน อ้ัน พลารชุน เป็นผู้ปกครอง จากนั้นในปีพ.ศ. 2513 ได้
มีการแบ่งแยกหมู่บ้านออกเป็น 16 หมู่บ้าน และได้มีการแบ่งแยกต าบลเป็น 3 ต าบล ได้แก่ ต าบล
ละแม (เดิม) ต าบลทุ่งหลวง ต าบลสวนแตง และได้ยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอละแม เมื่อ วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2514 มีหัวหน้ากิ่งอ าเภอคนแรก คือ นายวิรัติ วงศ์วโรทัย จวบจนวันที่ 13 เมษายน 
พ.ศ. 2520 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะเป็นอ าเภอละแม 

อ าเภอเมืองชุมพรเดิมเรียกว่า “อ าเภอท่าตะเภา” ย้อนหลังลงไปเรียกว่า “เมืองชุมพร” 
และก่อนเมืองชุมพรเรียกว่า “บ้านประเดิม” เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช ประมาณระหว่างปีพ.ศ.1820 ถึง ปีพ.ศ.1860 จะเห็นได้ว่าอาณาเขตสมัยนั้นแผ่ออกไป
กว้างขวางมาก ทั้งทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทางทิศใต้กล่าวถึงเมืองสุวรรณ
ภูมิ คือเมืองอู่ทองกับเมืองราชบุรี เมืองเพชรบุรีและเมืองนครศรีธรรมราช ตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ตอนนั้นยังไม่มีจารึกชื่อเมืองชุมพร จึงเป็นไปได้ว่าเมืองชุมพรคงยังไม่มี แต่อย่างไรก็ดี 
กฎหมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่1 มีเมืองชุมพรปรากฏอยู่
ในกฎหมายนั้นแล้ว ดังนั้นจึงพอที่จะอนุโลมได้ว่าเมืองชุมพรคงจะมีมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยากับ ต้น
สมัยรัตนโกสินทร์ ตามที่กล่าวมานั้นจึงพอจะกล่าวได้ว่า อ าเภอเมืองชุมพรคงจะเป็นต าบล อ าเภอ 
และเมืองชุมพรมาตามล าดับ แต่จะก าหนดให้แน่ชัดว่าจากสมัยใดนั้นไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด 

2.7.2 สภาพการปกครอง 
จังหวัดชุมพร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมู่บ้าน 25 

เทศบาล (2 เทศบาลเมือง13 เทศบาลต าบล) 53 องค์การบริหารส่วนต าบล มีรูปแบบการปกครอง
และการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ 

1. การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งตั้ง
หน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัด จ านวน95 หน่วยงาน 

2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครอง และการการบริหารราชการ
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจ าจังหวัด จ านวน 29 หน่วยงาน 
ระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 8 อ าเภอ 70 ต าบล 736 หมู่บ้าน 

3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 
เทศบาลเมือง 23 เทศบาลต าบลและ 53 องค์การบริหารส่วนต าบล 
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2.7.3 สภาพการเมือง 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในจังหวัดชุมพร 

ก าหนดให้มีข้ึนในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง โดย
แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน 

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อ าเภอหลังสวน อ าเภอละแม อ าเภอพะโต๊ะ อ าเภอ
ทุ่งตะโก และอ าเภอสวี (เฉพาะต าบลเขาทะลุและต าบลเขาค่าย) 

 

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % 

ประชาชาติไทย สุพล จุลใส (24) 41,464 43.44 

ประชาธิปัตย์  ธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ (8)* 19,397 20.32 

พลังประชารัฐ  ทวีป เพ็ชร์สุวรรณ์ (5) 12,243 12.83 

อนาคตใหม่  เฉลิมพล พวงบุปผา (7) 7,438 7.79 

เพ่ือไทย  ไตรฤกษ์ มือสันทัด (6) 3,368 3.53 

เพ่ือชาติ  จัตุรนต์ คชสีห์ (11)✔  1,682 1.76 

เสรีรวมไทย  ภิญโญ ฤทธิชัย (13) 1,549 1.62 

ทางเลือกใหม่  ปฐมพัทธ์ วงศ์สุวัฒน์ (4) 1,464 1.53 

ภูมิใจไทย  ประพันธ์ ศรีสวัสดิ์ (10) 761 0.8 

กรีน พีรพงศ์ แซ่หลี (15) 739 0.77 

ชาติไทยพัฒนา  เบญจางค์ นิยมธรรมชาติ (1) 720 0.75 

พลังท้องถิ่นไท  ปวีณา อินทมาตย์ (2) 704 0.74 

เศรษฐกิจใหม่  ณรงค์ นิตยา (22) 690 0.72 

ไทยศรีวิไลย์  ณคณา ศรีค าเงิน (18) 444 0.47 

พลังไทสร้างชาติ  ถานันทร์ นวลสะอาด (25) 416 0.44 

ภราดรภาพ พงษธัช คมอนันต์ (28) 402 0.42 

ประชาชาติ เสริมสุข ไฝขาว (3) 373 0.39 

ครูไทยเพ่ือประชาชน  วิทย นาควิเชียร (23) 234 0.25 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88_(%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2561)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2561)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99


 
๘๐ 

 

 

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % 

แผ่นดินธรรม  ศุภกิต มนต์อุ่น (21) 222 0.23 

ประชานิยม  ภัสรศักย์ คงบุญจรณบูรณ์ (14) 167 0.17 

พลังประชาธิปไตย  ประพันธ์ นิยมไทย (31) 157 0.16 

รักษ์ผืนป่าประเทศไทย  มินทร์รฐา ปัญจพลวราธรณ์ (9) 143 0.15 

ประชาชนปฏิรูป  ชัยวัฒน์ ขวัญโต (16) 139 0.15 

พลังไทยรักไทย  บุญตา จันทร์ภักดี (26) 117 0.12 

พลังศรัทธา  วราพร ช่วยเพชร (29) 105 0.11 

พลเมืองไทย  มนุเชษฐ์ ด านาค (33) 96 0.1 

ประชาภิวัฒน์  อานนท์ อินทร์ณรงค์ (17) 60 0.06 

มหาชน  ลิขิต พรหมมาตย์ (27) 60 0.06 
ไทรักธรรม  สุรีย์พร จีนหีด (32) 50 0.05 
พลังไทยรักชาติ  สุภาภรณ์ แซ่ก้อง (20) 16 0.02 
ภาคีเครือข่ายไทย  พิมพ์ชนา คณะครุฑชัยนันท์ (30) 16 0.02 
คลองไทย  อมรรัตน์ เลื่อนฉวี (19) 15 0.02 
ไทยรักษาชาติ  อนุวัฒน์ ฮวดศิริ (12)† – – 

ผลรวม   95,451 100 

 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาเรือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร” มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

2.8.1 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตื่นตัว 
จากการศึกษาเรือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร” มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความตื่นตัว ดังต่อไปนี้ 
วิจิตร  เกิดน้อย ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของผู้มีสิทธิ์

เลือกตั้งในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปในต าบลไทยาวาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านพฤติกรรมช่วงเลือกตั้ง รองลงมาด้านพฤติกรรมก่อนเลือกตั้ง  
และด้านพฤติกรรมหลังเลือกตั้ง ตามล าดับ ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่เพศ อายุ อาชีพ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C_(%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2561)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


 
๘๑ 

 

 

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในต าบลไทยา
วาส อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีการศึกษา และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๙๔  

ณัฐกาญจน์  เข็มนาค ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (=3.43) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของพรรคการเมือง (=3.79) ด้านการเป็น
สมาชิกกลุ่ม/สมาคม องค์กรทางการเมือง  ( =3.78)  และ ด้านการไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ ง  
(=3.59) และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง (=3.49) ด้านการให้การสนับสนุนพรรค
การเมือง (=2.49)  ตามล าดับ ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
ทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย๙๕ 

พระจักรพงษ์  อนุตฺตโร (วงษ์โพธิ์) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
จริยธรรมของผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางการเมือง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางการเมือง อําเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ย
จากสูงสุดไปต่ําสุดพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ด้านการตัดสินใจ อยู่ ในระดับมาก  
รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านคุณลักษณะอยู่ใน
ระดับมาก ตามลําดับ ๒. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรม
ของผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางการเมือง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจริยธรรม

                                                           
๙๔วิจิตร  เกิดน้อย, “พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในต าบลไทยาวาส 

อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”, ”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2563). 

๙๕ณัฐกาญจน์  เข็มนาค, “พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 
2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563). 
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ของผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย๙๖ 

ชุติมา ศิริเมธาวี ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดลพบุรี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี พ.ศ. 2560” พบว่า การเปิดรับสื่อของผู้ตอบแบบสอบถาม
อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในแต่ละสื่อพบว่า สื่อที่มีการเปิดรับมากสุด ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ 
รองลงมาคือ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อวิทยุตามล าดับ ความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรีมากที่สุด คือ 
ปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ปัจจัยด้านพรรคการเมือง และปัจจัยด้านนโยบายของผู้สมัคร และปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
เพศของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อายุของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระดับการศึกษาของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รายได้ของประชาชน
ชาวจังหวัดลพบุรีไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อาชีพของประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในจังหวัดลพบุรี๙๗ 

พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดนครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2559” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-50 ปีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้เต่อเดือน
ระหว่าง 10,001-15,000 บาท และประกอบอาชีพเกษตรกร พฤติกรรมการเปิดรับสื่ อของ
ประชาชนชาวจังหวัดนครนายก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในสื่อโทรทัศน์ ล าดับถัดมาสื่อวิทยุ 
สื่อสื่อหนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดนครนายก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากในด้านคุณลักษณะของผู้สมัครรองลงมาด้านสื่อบุคคล ด้านพรรคการเมือง ด้านนโยบาย และด้าน

                                                           
๙๖พระจักรพงษ์  อนุตฺตโร (วงษ์โพธิ์ ), “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563).   

๙๗ชุติมา ศิริเมธาวี, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี: ศึกษาใน
ห้วงเวลา ปี พ.ศ.2560”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๐), หน้า 1-2. 
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การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผลพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า อายุ และอาชีพของประชาชนชาวจังหวัด
นครนายกมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครนายก และ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของชาวจังหวัดนครนายกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก ในภาพรวมอยู่ ระดับปาน
กลาง๙๘ 

ยงยุทธ พงษ์ศรี ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดปทุมธานี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี พ.ศ. 2562”  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาทพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชน
ชาวจังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาในแต่ละสื่อแล้ว เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ ดังนี้ สื่ออินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์ตามลาดับ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้าน
นโยบาย ด้านพรรคการเมือง ด้านการรณรงค์หาเสียง และด้านสื่อบุคคลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ ส่วนอายุ มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้๙๙ 
 สมชาย วุฒิพิมลวิทยา  ได้ วิ จั ย เรื่ อง  “ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง 
นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี 2558” ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 18-30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ระดับ
ปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาทพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเปิดรับสื่ ออินเตอร์เน็ต สื่อโทรทัศน์ สื่อ
หนังสือพิมพ์ และระดับปานกลาง สื่อวิทยุ ผลการทดสอบสมมุติฐาน เพศ อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ส่วน ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
นนทบุรี  จังหวัดนนทบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 พฤติกรรมการเปิดรับสื่ อมี

                                                           
๙๘พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

นครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2559, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก, 2559), หน้า 1-2. 

๙๙ยงยุทธ  พงษ์ศรี, “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี : ศึกษา
ในห้วงเวลาปี พ.ศ. 2562”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัย
เกริก, ๒๕๖๑), หน้า 1-2. 
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ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พบว่า 
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05๑๐๐ 
 ปิยะรัตน์ สนแจ้ง ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร : ศึกษากรณีประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 – 35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาทมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านนโยบาย ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ด้านพรรคการเมือง และด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว้ ส่วนอายุ และระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนชาว
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ ส่วนการ
เปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05๑๐๑ 
 ดาวเรื อง  นาคส วัสดิ์  ได้ วิ จั ย เรื่ อ ง  “ปัจจั ยที่ มี ผลต่อการตั ดสิน ใจ เลื อกตั้ ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย ในห้วงเวลา ปี พ.ศ.2559” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีรายได้ต่อ
เดือนต่ ากว่า 10,000 บาท และประกอบอาชีพรับจ้างตามล าดับ ชาวสุโขทัยมีการเปิดรับสื่อทั่วไป
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เปิดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุดเปิดรับสื่อ
อินเตอร์เน็ตสื่อวิทยุและสื่อหนังสือพิมพ์อยู่ในระดับมาก ชาวสุโขทัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุ่ด คือ ปัจจัยด้านพรรคการเมืองที่สังกัดและปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านนโยบายของผู้สมัคร
ปัจจัยด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกตั้ ง 

                                                           
๑๐๐สมชาย วุ ฒิพิมลวิทยา, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี 2558”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2558), หน้า 1-2. 

๑๐๑ปิยะรัตน์ สนแจ้ง, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: ศึกษากรณี
ประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง: 
มหาวิทยาลัยเกริก, 2561), หน้า 1-2. 
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย อายุมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดสุโขทัย เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบความแตกต่าง 1 คู่ ได้แก่ชาวสุโขทัยที่มีอายุระหว่าง 
18 – 25 ปีกับชาวสุโขทัยที่มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบความแตกต่าง2 คู่ 
ได้แก่ ชาวสุโขทัยที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษากับชาวสุโขทัยที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ชาวสุโขทัยที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษากับชาวสุโขทัยที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
รายได้ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเมื่อทดสอบ
เป็นรายคู่ พบความแตกต่าง 3 คู่ ได้แก่ ชาวจังหวัดสุโขทัยที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทกับชาว
จังหวัดสุโขทัยที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท ชาวสุโขทัยที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทกับชาว
สุโขทัยที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาท และชาวสุโขทัยที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทกับชาว
สุ โขทัยที่ มี รายได้  30,001 บาท ขึ้ น ไป อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเลื อกตั้ ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบความแตกต่าง 1 คู่ ได้แก่ ชาว
จังหวัดสุโขทัยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรกับชาวจังหวัดสุโขทัยที่ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ การเปิดรับสื่อ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สุโขทัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การเปิดรับสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อ
อินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย๑๐๒ 

สรุปได้ว่า จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตื่นตัวทางการเมือง เช่น พฤติกรรมของ
นักการเมือง จริยธรรมของผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางการเมือง การเปิดรับสื่อจากแหล่งต่างๆ เช่น สื่อ
โทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อวิทยุ 

 
ตารางท่ี 2.6 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
วิจิตร  เกิดน้อย 
(2563) 

ผลการวิจัยพบว่า ๑. ประชาชนมีพฤติกรรมทาง
การเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ 
ด้านพฤติกรรมช่วงเลือกตั้ง รองลงมาด้านพฤติกรรมก่อน
เลือกตั้ง และด้านพฤติกรรมหลังเลือกตั้ง ตามล าดับ ๒. ผล
การเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่ เพศ อายุ อาชีพ 
ต่างกัน มพีฤติกรรมทางการเมือง โดยรวม แตกต่างกัน 

                                                           
๑๐๒ดาวเรือง นาคสวัสดิ์, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด

สุโขทัยในห้วงเวลา ปี พ.ศ.2559”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัย
สื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2559), หน้า 1-2. 
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ตารางท่ี 2.6 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ชุติมา ศิริเมธาวี 
(๒๕๖๐) 
 

พบว่า การเปิดรับสื่อของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดับปานกลาง สื่อที่มีการเปิดรับมากสุด ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ 
รองลงมาคือ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อวิทยุ
ตามล าดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่
มีอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ปัจจัยด้านพรรคการเมือง และปัจจัย
ด้านนโยบายของผู้สมัคร และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
น้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร 

ณัฐกาญจน์  เข็มนาค 
(2563) 

ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
ทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้านพบว่าดังนี้ ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการ
ของพรรคการเมือง ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคม 
องค์กรทางการเมือง และ ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  
และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ด้านการให้การ
สนับสนุนพรรคการ เมื อ ง  ตามล าดั บ  ๒ .  ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทาง
การเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย 
(2559) 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกตั้ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากในด้านคุณลักษณะของ
ผู้สมัครรองลงมาด้านสื่อบุคคล ด้านพรรคการเมือง ด้าน
นโยบาย และด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

ยงยุทธ พงษ์ศรี 
(๒๕๖๑) 
 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกตั้ง ดังนี้ ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านนโยบาย 
ด้านพรรคการเมือง ด้านการรณรงค์หาเสียง และด้านสื่อ
บุคคล 
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ตารางท่ี 2.6 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
สมชาย วุฒิพิมลวิทยา 
(๒๕58) 
 

ผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ต สื่อ
โทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ และระดับปานกลาง สื่อวิทยุ 

ปิยะรัตน์ สนแจ้ง 
(2561) 
 

ผลการศึกษาพบว่ า  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านนโยบาย ด้าน
คุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านพรรคการเมือง และด้านวิธีการ
หาเสียงเลือกตั้ง 

ดาวเรือง นาคสวัสดิ์ 
(2559) 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านพรรคการเมืองที่สังกัด
และปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านนโยบายของผู้สมัคร
ปัจจัยด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และปัจจัยด้านสื่อ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

 
2.8.2 งานวิจัยเกี่ยวกับค่านิยมทางการเมือง 
จากการศึกษาเรือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร” มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางการเมือง ที่ท าให้เกิดการตื่นตัว 
ดังต่อไปนี้ 

ปิ่นอนงค์ ทองบ่อ ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพระอินทราชา อําเภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพระอินทราชา อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ

ตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักการอ านาจอธิปไตยเป็น
ของปวงชน (  =3.57) รองลงมาคือ ด้านหลักความเสมอภาค (  =3.49)  ด้านหลักเสรีภาพ 
 (=.42) ด้านหลักการปกครองโดยกฎหมาย ( =3.42) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้าน
หลักเสียงข้างมาก (=3.42)  ตามล าดับ ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชนที่มี อายุ และระดับ

การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพระอินทราชา อําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่
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มี เพศ และรายได้ต่อเดือน มีการเสริมสร้างความเข้าในในการเมือง ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไว้๑๐๓  

พระมหาณัฐพล  กิตฺติปญฺโญ (อรรถารส) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชน ใน เขตเทศบาลต าบลมหาพ ราหมณ์  อ า เภอบางบาล จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ใน
เขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (=2.79) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการ
เลือกตั้ง (=4.17) อยู่ในระดับมาก ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง (=2.98) อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (=2.15) และด้านการจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่มการเมือง (=1.87) อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มี 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในเขตเทศบาลต าบลมหา
พราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และสถานภาพการสมรส
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย๑๐๔ 

พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต (คงชีวะ) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี” 

ผลการวิจัย พบว่า ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นตําบล

หนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=๓.๙๐) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน

การมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม (Χ=๓.๙๙) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก (Χ=๓.๙๓) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (Χ=๓.๙๐) ตามลําดับ ๒. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นตําบลหนองแก อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด

สระบุรี ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งระดับ

ท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้

                                                           
๑๐๓ปิ่นอนงค์ ทองบ่อ, “การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, สารนิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓). 

๑๐๔พระมหาณัฐพล  กิตฺติปญฺโญ (อรรถารส), “การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ใน
เขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓). 
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ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย๑๐๕ 

เกรียงไกร พัฒนะโชติ ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในอําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในอําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง รองลงมาคือ ด้านการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และด้านที่

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมทางเมือง ตามลําดับ ๒. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย

จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มี

ความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึง

ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๑๐๖ 

รัตนา สารักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองของประชาชนในอําเภอนิคม

พัฒนา จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า ๑. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนใน

อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=๓.๘๑)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านวัฒนธรรมทาง

การเมืองแบบคับแคบ ( =๔.๑๐) รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม  

(=๓.๖๘) อยู่ในระดับมากและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่

ฟ้า (=๓.๖๔) ตามลําดับ ๒. ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน

ในอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนในอําเภอนิคม

พัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

                                                           
๑๐๕พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต (คงชีวะ), “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง

ระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี”,  สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563). 

๑๐๖เกรียงไกร พัฒนะโชติ, “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๓). 



 
๙๐ 

 

 

ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย๑๐๗ 

พระสร้อยทอง ปญฺญาวุโธ (ประทุมทอง) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”

ผลการวิจัยพบว่า ๑. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๖๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมาก  
(=๓.๗๕) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมาก  
(=๓.๖๘)รองลงมาได้แก่ด้านการไปใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ตามหลักอปริหานิยธรรม 
อยู่ในระดับมาก (=๓.๖๐) และด้านการประชามติและประชาพิจารณ์ ตามหลักอปริหานิยธรรม  
อยู่ในระดับมาก (=๓.๕๙) ตามล าดับ ๒. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยการจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า เพศอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน ประชาชนมีส่วนร่วมแตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สวนประชาชนที่มี อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้๑๐๘ 

วิทยา ชินบุตร ไดว้ิจัยเรื่อง “ความนิยมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่มีต่อพรรคชาติไทยพัฒนา” ผลการวิจัยพบว่า 

1. ประชาชนอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีการ ศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 5,001-15,000 บาท ติดตามข่าวการเมืองโดยผ่านโทรทัศน์/เคเบิ้ลทีวี ติดตามรับฟังการ
จัดเสวนาทางการเมืองในระดับน้อย ติดตามรับฟังการปราศรัยหาเสียงในระดับน้อย และส่วนใหญ่ไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเกือบทุกครั้ง 2. ประชาชนมีความนิยมทางการเมืองต่อพรรคชาติไทยพัฒนา 
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความนิยมทางการเมืองอยู่ใน
ระดับมาก 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (2) ด้านหัวหน้าพรรค (3) ด้าน
ตัวพรรคการเมือง (4) ด้านนโยบายพรรคการเมือง และ (5) ด้านผลงานของพรรคการเมือง ตามล าดับ 
ส่วนด้านผู้สนับสนุน/หัวคะแนน พบว่ามีความนิยมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง 3. ประชาชนที่
                                                           

๑๐๗รัตนา สารักษ์, “การส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองของประชาชนใน อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓). 

 
๑๐๘พระสร้อยทอง ปญฺญาวุโธ (ประทุมทอง), “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในเขตต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓). 



 
๙๑ 

 

 

อยู่ในเขตเลือกตั้งต่างกัน จะมีความนิยมทางการเมืองต่อพรรคชาติไทยพัฒนา ในภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านแตกต่างกัน 4. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมีความนิยมทางการเมืองต่อ
พรรคชาติไทยพัฒนา ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายพรรคการเมือง ด้านผลงานของ
พรรคการเมือง และด้านผู้สนับสนุน/หัวคะแนน แตกต่างกัน 5. ประชาชนที่มีสถานภาพการสมรส
ต่างกัน จะมีความนิยมทางการเมืองต่อพรรคชาติไทยพัฒนา ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่าง
กัน 6. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน จะมีความนิยมทางการเมืองต่อพรรคชาติไทยพัฒนา ด้าน
ผู้สนับสนุน/หัวคะแนนแตกต่างกัน 7. ประชาชนที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะมีความนิยมทาง
การเมืองต่อพรรคชาติไทยพัฒนา ด้านตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้านผลงานของพรรค
การเมือง ด้านตัวพรรคการเมือง และด้านผู้สนับสนุน/หัวคะแนนแตกต่างกัน  8. ประชาชนที่มีการ
ติดตามข่าวการเมืองต่างกัน จะมีความนิยมทางการเมือง ต่อพรรคชาติไทยพัฒนา ในภาพรวม และ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกัน 9. ประชาชนที่มีการติดตามรับฟังการจัดเสวนาทางการเมืองต่างกัน จะมี
ความนิยมทางการเมืองต่อพรรคชาติไทยพัฒนา ด้านผู้สนับสนุน/หัวคะแนนแตกต่างกัน 10. 
ประชาชนที่มีการติดตามรับฟังการปราศรัยหาเสียงต่างกัน จะมีความนิยมทางการเมืองต่อ
พรรคชาติไทยพัฒนา ด้านผู้สนับสนุน/หัวคะแนน แตกต่างกัน 11. ประชาชนที่มีการไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งต่างกัน จะมีความนิยมทางการเมืองต่อพรรคชาติไทยพัฒนา ด้านผู้สนับสนุน/หัวคะแนน 
แตกต่างกัน แนวทางในการสร้างความนิยมทางการเมืองของพรรคชาติไทยพัฒนา ได้แก่ 1. ด้าน
หัวหน้าพรรคต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ควรมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารและต่างประเทศ มี
ความน่าเชื่อถือ ต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของประชาธิปไตย ต้องปรับตัวให้ยืดหยุ่นเหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 2. ด้านตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
บทบาทและหน้าที่ น าเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ ต้องเปิด
ใจกว้างยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 3. ด้านนโยบายพรรคการเมือง จะต้องยืนหยัดมุ่งมั่น เสนอ
แนวทางการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีนโยบายสนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในทุกด้าน ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และจัดท าแผนแม่บทของ
พรรคชาติไทยพัฒนา 4. ด้านผลงานของพรรคการเมือง จะต้องเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม น่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ และสามารถตอบสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน พร้อมปรับปรุงและคัดเลือกทีม
โฆษกพรรคที่มีประสิทธิภาพในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ 5. ด้านตัวพรรคการเมือง ควรทบทวนกล
ยุทธ์ และวิธีการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง เปิดโอกาสให้บุคคลจากทุกภาคของประเทศเข้ามา
ท างานและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 6. ด้านผู้สนับสนุน/หัวคะแนน ควรศึกษาและท าความเข้าใจ
หลักการที่แท้จริ งของการเลือกตั้ ง  เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการปกครองครองในระบอบ
ประชาธิปไตย๑๐๙ 

 
 
 
 
                                                           

๑๐๙วิทยา ชินบุตร, “ความนิยมทางการเมืองของพรรคชาติไทยพัฒนาในจังหวัดสุพรรณบุรี”, รัฐสภา
สาร, ปีท่ี 64 ฉบับท่ี 7 (กรกฎาคม, 2559) : 96-122. 



 
๙๒ 

 

 

ตารางท่ี 2.7 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับความนิยมทางการเมือง 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ปิ่นอนงค์ ทองบ่อ 
(2563) 

ผลการวิจัยพบว่า ๑. การเสริมสร้างความเข้าใจ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชน โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่ อ พิจารณา

เรียงล าดับ คือ ด้านหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวง
ชน รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านหลักความ
เสมอภาค ด้านหลักเสรีภาพ ด้านหลักการปกครองโดย
กฎหมาย และด้านหลักเสียงข้างมาก ตามล าดับ ๒. ผล

การเปรียบเทียบพบว่า ประชนที่มี  อายุ  และระดับ

การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความ

เข้าใจการเมืองการปกครอง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ 

๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มี เพศ และรายได้ต่อเดือน มีการ

เสริมสร้างความเข้าในในการเมือง ไม่แตกต่างกัน  

พระมหาณัฐพล  กิตฺติปญฺโญ (อรรถารส) 
(2563) 

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนี้ ด้านการ
เลือกตั้ง อยู่ในระดับมาก ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง 
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
และด้านการจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง 
อยู่ในระดับน้อย ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่าประชาชนที่
มี การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมือง โดยรวม แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ 
และสถานภาพการสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน 

พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต (คงชีวะ) 
(2563) 

ผลการวิจัย พบว่า ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในการเลือกตั้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ 

และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก  



 
๙๓ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.7 สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับความนิยมทางการเมือง (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 ตามลําดับ ๒. ผลการเปรียบเทียบ ประชาชนที่มีเพศ

ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งไม่แตกต่าง
กัน ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่น แตกต่างกัน 

เกรียงไกร พัฒนะโชติ 
(2563) 

ผลการวิจัยพบว่า  ๑. วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธิ

ในการเลือกตั้ง และด้านการมีส่วนร่วมทางเมือง ตามลําดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็น

ต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น โดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

วิทยา ชินบุตร 
(2559) 

“ความนิยมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อพรรคชาติไทยพัฒนา” ผลการวิจัยพบว่า 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความนิยมทางการเมือง
อยู่ ในระดับมาก 5 ด้ าน ดั งนี้  (1)  ด้ านตั วผู้ สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (2) ด้านหัวหน้าพรรค (3) ด้าน
ตัวพรรคการเมือง (4) ด้านนโยบายพรรคการเมือง และ 
(5) ด้านผลงานของพรรคการเมืองตามลาดับ ส่วนด้าน
ผู้สนับสนุน/หัวคะแนน พบว่ามีความนิยมทางการเมืองอยู่
ในระดับปานกลาง 

 

 

 



 
๙๔ 

 

 

2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการสังเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความตื่นตัวทางการเมือง 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร๑๑๐ (2) ด้านการหาเสียงเลือกตั้ง๑๑๑ (3) ด้านพรรคการเมือง๑๑๒ (4) ด้านนโยบายพรรค
การเมือง๑๑๓  และ (5) ด้านสื่อมวลชน๑๑๔ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๑๐ลิขิต ธีรเวคิน, วัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : 

2529), หน้า 15. 
๑๑๑นันทนา นันทวโรภาส, “การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 

2560 : ศึกษากรณีการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562”, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2019): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
(เมษายน - มิถุนายน 2562) : 274-288. 

๑๑๒วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “บทบาทและอ านาจหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัย พรรคการเมือง
และการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนปวงชน”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2554), หน้า 39. 

๑๑๓นันทวัฒน์  บรมานันท์ , “นโยบายพรรคการเมือง” , [ออนไลน์ ] , แหล่งที่มา :  http:// 
www.publaw.net/publaw/view.aspx?id=949 [18 กุมภาพันธ์ 2564]. 

๑๑๔Deutch, Karl W., อ้างใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, การสื่อสารกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๑๑๘-๑๒๔. 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/14686
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/14686
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      ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 
   (Independent Variables)          (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  ระดับการศึกษา 
-  อาชีพ 
-  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

-  ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร 
-  ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร 
-  ด้านพรรคการเมือง 
-  ด้านนโยบาย 
-  ด้านสือ่สารมวลชน 

หลักสัปปุริสธรรม ๗  
ด้านธัมมญัญุตา รู้จักเหตุ  
ด้านอัตถัญญตุา รู้ความมุ่งหมาย 
ด้านอัตตญัญุตา รู้จักตน 
ด้านมัตตัญญตุา รู้จักประมาณ 
ด้านกาลญัญุตา รู้จักกาลเวลา 
ด้านปรสิัญญตุา รู้จักชุมชน สังคม 

ด้านปุคคสัญญุญา รู้จักบุคคล  
 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  

 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม 
จังหวัดชุมพร” เป็นการวิจัยโดยใช้รูปแบบผสมผสานโดยใช้ระเบียบวิจัยและขั้นตอนในการด าเนินการ
วิจัย  ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม 

จั งหวัดชุมพร” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research)  คือ เชิ งปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key 

Informant) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  
 ๓.๒.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 ๑) ประชำกร  (Population)  

ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปในเขตพ้ืนที่ในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ านวน 
29,611 คน๑  

                                                      
๑ข้อมูลผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2562, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : https://www.ect.go.th/   

chumphon/main.php?filename=index [15 เมษายน 2563]. 

https://www.ect.go.th/%20%20nakhonratchasima/main.php?filename=index
https://www.ect.go.th/%20%20nakhonratchasima/main.php?filename=index


๙๗ 
 

 ๒) กลุ่มตัวอย่ำง (Sample)  
ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ในเขตพ้ืนที่ในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ านวน 

395 คน ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
(Sampling) ดังนี้ 
 ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชาชน จ านวน 
29,611 คน ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้ 
 
 
 
โดย N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทั้งหมด 29,611 คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
                                    

                           n =
29,611

1 + 29,611 (0.05)2
 

 

                               n =
29,611

1 + 29,611
 

 

                               n =
29,611
75.028

 
 

                            n = 394.67 

          
ดังนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 395 คน 

 
วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง (Sampling)  การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
๑) เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทน จากอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร  
๒) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจ านวนประชากร  

เพ่ือให้ได้ข้อมูลมีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร จากแต่ละหมู่บ้าน โดยท าการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) จากประชากร 29,611 คน  

๓) แบ่งระดับการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามหมู่บ้านในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร อย่างเป็น
สัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้ 

2)(1 eN

N
n






๙๘ 
 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละชั้น = จ านวนตัวอย่างทั้งหมด × จ านวนประชากรในแต่ละชั้น 
                จ านวนประชากรทั้งหมด 

 

จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นของประชาชน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร รวม ๓95 คน รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑ 
 
 
ตารางท่ี  3.๑  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 

อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ประชำกร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 

๑) ละแม 13,846 185 
๒) ทุ่งหลวง 5,497 73 
๓) สวนแตง 4,779 64 
๔) ทุ่งคาวัด 5,489 73 

รวม 29,611 395 
 

๔) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) หรือการเลือกหน่วย
ตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) ในการเก็บข้อมูล ให้ครบ 395 คน จากต าบล
ต่างๆ ดังตารางที่ 3.1 

 

๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน  ๘ ท่าน  

ได้แก ่๑. กลุ่มผู้น าทางการเมือง ๒. กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ๓. กลุ่มผู้น าชุมชน ๔. กลุ่มนักวิชาการ  ดังนี้ 
 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. พระครูอินทโชติ  เจ้าคณะอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
2. พระครูปริยัติกิจวิธาน, ดร. เจ้าคณะต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
3. นายนพภา  อินทรักษ์ ปลัดอ าเภอ อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
4. นายวิบูลย์  เกลี้ยงสงฆ์ ปลัดอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
5. นายนันทภพ  เอื้ออารีย์ สมาชิกสภาจังหวัดเขตอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
6. นายแสงทอง ชนกเศรณีย์ นายกกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง  

อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
7. พันต ารวจเอกนิวัฒน์  ชื่นวิเศษ ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรละแม อ าเภอละแม  

จังหวัดชุมพร 
8. นายนรินทร์  พันธ์เจริญ ก านันต าบลละแม 



๙๙ 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา 

โดยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 ๓.๓.๑ ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 ๑. ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงเลือกตั้งในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ๔. สร้างเครื่องมือ 
 ๕. น าเสนอโครงร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ       
เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
หาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
 ๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
 ๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 ๙. รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ 

 ๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ 
(Interview) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยมีลักษณะดังนี้ 

(๑) แบบสอบถำม (Questionnaire) 
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check  List) ถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) ๕ ระดบั คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

๕  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 
๔   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
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๓   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
๒   หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
๑   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ตอนที่  ๓ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ถามเกี่ยวกับปัญหา  อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัด
ชุมพร 

 
(๒) แบบสัมภำษณ์ (In-depth Interviews) 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่ส่งเสริมปัจจัยการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 ๓.๓.๓ กำรสร้ำง และตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
เพ่ือให้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัด และมี 

ความแม่นย าในการวัด ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้  
๑. ร่างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางที่ได้ศึกษาจากเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒. น าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา 

(Content Validity) 
๓. น าแบบสอบถามกลับมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า 
๔. น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อที่ปรึกษาเพ่ือขอรับค าแนะน าและ ปรับปรุงแก้ไข 

แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Validity) จ านวน ๕ ท่าน ดังมีรายชื่อ
ต่อไปนี้ 
 ๑) ศ.ดร.จ านงค์  อดิวัฒสิทธิ์   อาจารย์ประจ าวิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒) รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม  อาจารย์ประจ าวิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ๔) รศ.ดร.ธัชชนัน  อิศรเดช อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕) อ.ดร.กาญจนา  ด าจุติ  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index : IOC)  

ผู้เชี่ยวชาญทดสอบหาค่าความสอดคล้องกับเนื้อหา มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
                +๑  เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา  
                ๐  เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา  
                -๑  เมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา  
                น าแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) Index of 
concurrence 

                 IOC     =   

                =   ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
                N      =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
               IOC     =   ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหา 

ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าเท่ากับ ๐.๕ หรือมากกว่า
หมายความว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหา ส่วนค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิง
เนื้อหา มีค่าน้อยกว่า ๐.๕ หมายความว่า ข้อค าถามนั้นต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือตัดทิ้งไป
เพราะถือว่าเป็นข้อค าถามที่ขาดความตรงตามเนื้อหาหรือมีความตรงตามเนื้อหาต่ าเกินไปโดยน า
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเกิดความเที่ยงตรงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ (Expert) และ
เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ัน  
 ๕. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากร ที่
มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient)  ของครอนบาค 
(Cronbach)๒  ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.880 แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามสามารถน าไป
เก็บข้อมูลจริงได้ 

                                                      
๒สิน  พันธ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิซซิ่ง  จ ากัด, 

๒๔๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๑๐๒ 
 

 ข. เชิงคุณภำพ 
 การวิจัยเรื่อง  “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม 
จังหวัดชุมพร” ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็น
แบบมีโครงสร้าง (Structured  interview)   
 ๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือ
หรือแบบสัมภาษณ์ที่สร้างไว้ 
 ๒. น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ให้คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
 ๓. น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) มาปรับแก้ไขเพ่ือน าไปสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญต่อไป 
 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
๓.๔.๑ กำรเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสอบถำม 

 ๑. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอ
วังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ถึงนายอ าเภอละแม ๑ ฉบับ   
 ๒. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับประชากรอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป เพ่ือสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร  ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 395 ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  แล้วน ามาตรวจสอบความ
ถูกต้อง  
 ๓. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 
 
 ๓.๔.๒ กำรเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสัมภำษณ์ 
 ๑. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 
๘ รูปหรือคน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์  
 ๒. ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือ
สัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดไว้  
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     ๓. ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็นโดย
ขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 
 ๔. น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์ โดยวิธีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
๓.๕.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

และพรรณนา ได้แก่ ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาปัจจัยที่มีผล
ต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที (t-test) กรณีตัวแปรต้นสองกลุ่มและการทดสอบค่าเอฟ (F- test )ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไปเมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD. (Least Significant Difference) โดย
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question ) วิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท น าเสนอเป็น
ความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบค าถามปลายเปิด 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์  โดยใช้สถิติ  ดังนี้ 

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างใช้สถิติ
การวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 ๓) แปลค่าความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์  ดังนี้๓     
 ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐      ระดับการตื่นตัว อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙      ระดับการตื่นตัวอยู่ในระดับ มาก 
                                                      
 ๓ธานินทร์   ศิลป์จารุ , กำรวิจัยและวิ เครำะห์ข้อมูลทำงสถิ ติ ด้วย SPSS, พิมพ์ครั้ งที่  ๑๐ , 
(กรุงเทพมหานคร : บิสชิเนสอาร์แอสด์ดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘-๔๙. 



๑๐๔ 
 

 ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙      ระดับการตื่นตัว อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙      ระดับการตื่นตัว อยู่ในระดับ น้อย 
 ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙  ระดับการตื่นตัว อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 ๔) ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นค าถามปลายเปิด (Open  Ended  Question) 
วิ เคราะห์โดยการเขียนเป็นความถี่  โดยใช้ เทคนิคการวิ เคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis 
Technique) ประกอบบริบท (Context) 

 3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ 
 ๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
 ๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง
เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย  โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique)  ประกอบบริบท (Context) 
 ๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 



 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิจัย 
  

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม 

จังหวัดชุมพร” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนวทางเกี่ยวกับการ
พัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้น

ไปในเขตพ้ืนทีใ่นอ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร จ านวน 395 คน จากประชากรทั้งหมดจ านวน 29,611 

คน มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 
จ านวน 8 รูปหรือคน ผลการวิเคราะหข์้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของ

ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของ

ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
๔.๖ สรุปองค์ความรู้ 

๔.๖.1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
๔.๖.2 สรุปองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะหจ์ากการวิจัย 

 



๑๐๖ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 395 คน จ าแนกตาม 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม  
(n=395) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 271 68.6 
หญิง 124 31.4 

รวม 395 100.0 
อายุ   

๑๘ – ๒๘ ป ี 37 9.4 
29 – 38 ป ี 61 15.4 

    3๙ – 4๘ ป ี 87 22.0 
๔๙ - ๕๘ ป ี 110 27.8 
๕๙ ปี ขึ้นไป 100 25.3 

รวม 395 100.0 
การศึกษา   

ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 61 15.4 
ปวช. ปวส. อนุปริญญา 97 24.6 
ปริญญาตรี 169 42.8 
สูงกว่าปริญญาตรี 68 17.2 

รวม 395 100.0 
อาชีพ   

เกษตรกร 111 28.1 
พนักงานบริษัทเอกชน 51 12.9 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 86 21.8 
รับจ้าง 48 12.2 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 62 15.7 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 26 6.6 
อ่ืน ๆ 11 2.8 

รวม 395 100.0 



๑๐๗ 

ตารางท่ี ๔.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม (ต่อ)  

(n=395) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
รายได้   

น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 86 21.8 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 161 40.8 
๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท 49 12.4 
๒๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 99 25.1 

รวม 395 100.0 
 

จากตารางที่ ๔.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 271 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.6 และเพศชาย จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 ตามล าดับ 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๔๙ - ๕๘ ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.8, อายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 อายุ 3๙ - 4๘ ปี จ านวน 87 คน  
คิดเป็นร้อยละ 22.0 และ อายุ 29 – 3๘ ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 อายุ ๑๘ – ๒๘ ปี  
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามล าดับ 

การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 169 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.8, ปวช. ปวส. อนุปริญญา จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 และ สูงกว่าปริญญา
ตรี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 มัธยมศึกษา จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4
ตามล าดับ 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.1, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 รับจ้าง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6  และ อ่ืนๆ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดับ 

รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน 161 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.8, รายได้ ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 รายได้
น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8  และ รายได้ ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ 
บาทจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 ตามล าดับ 

 
 



๑๐๘ 

๔.๒  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร 2)  
ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร 3) ด้านพรรคการเมือง 4) ด้านนโยบาย และ 5) ด้านสื่อสารมวลชน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวม 

  (n=395) 

การตื่นตัวทางการเมือง 
ของประชาชนในอ าเภอละแม 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร 3.22 0.87 ปานกลาง 
2. ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร 3.38 0.91 ปานกลาง 
3. ด้านพรรคการเมือง 3.28 0.89 ปานกลาง 
4. ด้านนโยบาย 3.68 0.57 มาก 
5. ด้านสื่อสารมวลชน 3.52 0.74 มาก 

โดยรวม 3.42 0.58 ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.42, S.D.=0.58) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านนโยบาย (=3.68, S.D.=0.57) อยู่ในระดับ
มาก ด้านสื่อสารมวลชน (=3.52, S.D.=0.74) ส่วนด้านการหาเสียงของผู้สมัคร (=3.38, 
S.D.=0.91) ด้านพรรคการเมือง ( =3.28, S.D.=0.89) และ ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร  
(=3.22, S.D.=0.87) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร 

(n=395) 

ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. พ้ืนฐานครอบครัวของผู้สมัคร น่าสนใจและเคยรับรู้

จากข่าวสารมาก่อน 3.03 1.25 ปานกลาง 
๒. ประสบการณ์ความส าเร็จในการท างานในอาชีพที่

ประสบความส าเร็จของผู้สมัคร 3.57 1.04 มาก 
๓. วุฒิภาวะทางการเมืองของผู้สมัครเลือกตั้ง ท าให้

น่าสนใจไปลงคะแนนให้ 3.36 0.96 ปานกลาง 
๔. ความรู้ ความสามารถของผู้สมัคร คุณสมบัติส่วนตัว

ของผู้สมัครน่าสนใจ 3.09 1.09 ปานกลาง 
๕. ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีวิสัยทัศน์ในการหาเสียงและลง

พ้ืนที่พบปะประชาชนบ่อย 2.75 1.19 ปานกลาง 
๖. ความมีชื่อเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3.55 1.09 มาก 

โดยรวม 3.22 0.87 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร อยู่ในระดับปานกลาง  
(=3.22, S.D.=0.87) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ประสบการณค์วามส าเร็จในการท างาน
ในอาชีพที่ประสบความส าเร็จของผู้สมัคร” (=3.57, S.D.=1.04) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ความ
มีชื่อเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง” (=3.55, S.D.=1.09) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ข้อ
ที่ว่า “ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีวิสัยทัศน์ในการหาเสียงและลงพ้ืนที่พบปะประชาชนบ่อย” (=2.75, 
S.D.=1.19) ตามล าดับ 
 
 
 
 



๑๑๐ 

ตารางท่ี ๔.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อการตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร 

(n=395) 

ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ผู้ ส มั ค ร รั บ เ ลื อ กตั้ ง มี วิ ธี ก า รห า เ สี ย ง โ ดย ก า ร

ประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นป้ายและสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ 3.42 1.06 ปานกลาง 
๒. ผู้สมัครรับเลือกตั้งลงพ้ืนที่หาเสียงอย่างใกล้ชิดกับ

ประชาชน 3.43 1.12 ปานกลาง 
๓. ผู้สมัครรับเลือกตั้ งสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับ

นโยบายที่น าเสนอให้เกิดความกระจ่างแก่ประชาชนได้ 3.16 1.06 ปานกลาง 
๔. ผู้สมัครรับเลือกตั้งน าเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้กับ

ประชาชนอยากไปเลือกตั้ง 3.59 1.23 มาก 
๕. ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีการรณรงคใ์นการหาเลือกตั้ง 3.25 1.08 ปานกลาง 
๖. ผู้สมัครรับเลือกตั้งรณรงค์โดยการน าเสนอที่เป็นกลาง

ไม่พาดพิงบุคคลอื่น  3.42 1.28 ปานกลาง 
โดยรวม 3.38 0.91 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ ๔.4 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร อยู่ในระดับปานกลาง  
(=3.38, S.D.=0.91) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “ผู้สมัครรับเลือกตั้งน าเสนอทางเลือกใหม่ๆ 
ให้กับประชาชนอยากไปเลือกตั้ง” (=3.59, S.D.=1.23) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ข้อที่ว่า “ผู้สมัครรับเลือกตั้งลงพ้ืนที่หาเสียงอย่างใกล้ชิดกับประชาชน” ( =3.43, 
S.D.=1.12) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อที่ว่า “ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สามารถตอบค าถามเกี่ยวกับนโยบายที่น าเสนอให้เกิดความกระจ่างแก่ประชาชนได้ ” (=3.16, 
S.D.=1.06) ตามล าดับ 
 
 
 



๑๑๑ 

ตารางท่ี ๔.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อการตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านพรรคการเมือง 

(n=395) 

ด้านพรรคการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. พรรคการเมืองมีนโยบายที่โดดเด่น น่าสนใจสามารถ

แก้ปัญหาสังคมได้ 3.32 1.11 ปานกลาง 
๒. พรรคการเมืองมีสมาชิกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติท าให้สนใจไปเลือกตั้ง 3.10 1.05 ปานกลาง 
๓. พรรคการเมืองสนใจไต่ถามความคิดเห็นของประชาชน 

เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของบ้านเมือง 2.71 1.43 ปานกลาง 
๔. พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงพ้ืนที่ เข้าถึงประชาชน 

อย่างสม่ าเสมอ 3.51 1.12 มาก 
๕. พรรคการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

พรรคการเมือง 3.53 1.20 มาก 
๖. ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่ เคารพนับถือหรือมี

เกียรติยศมีต าแหน่งในพรรคการเมือง 3.54 1.18 มาก 
โดยรวม 3.28 0.89 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.5 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านพรรคการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง (=3.28, 
S.D.=0.89) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือหรือมี

เกียรติยศมีต าแหน่งในพรรคการเมือง” (=3.54, S.D.= 1.18) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ ข้อที่ว่า “พรรคการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง” (=3.51, 
S.D.=1.20) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อที่ว่า “พรรคการเมืองมี
สมาชิกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติท าให้สนใจไปเลือกตั้ง ” ( =3.10, 
S.D.=1.05) ตามล าดับ 
 
 
 



๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อการตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านนโยบาย 

(n=395) 

ด้านนโยบาย 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. นโยบายของพรรคการเมือง มีประเด็นตรงกับความ

ต้องการ ท าให้อยากไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 3.61 1.04 มาก 
๒. ศรัทธาในนโยบายของพรรค และเชื่อว่าถ้าหากเป็น

พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก น่าจะด าเนินนโยบาย
ตามท่ีหาเสียงไว้ได้ 3.56 1.05 มาก 

๓. นโยบายของพรรคการเมืองสามารถแก้ปัญหาสังคม
และตรงความต้องการของคนส่วนใหญ่ 3.91 0.89 มาก 

๔. นโยบายของพรรคเป็นนโยบายใหม่ๆ เข้าถึงกลุ่มคนทุก
ชนชั้น  3.57 0.84 มาก 

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเสนอนโยบายใน

การน ามาเป็นแนวทางการท างานของพรรค 3.73 0.89 มาก 

๖. นโยบายสามารถปฏิบัติได้จริง  3.72 0.91 มาก 
โดยรวม 3.68 0.57 มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.6 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านนโยบาย อยู่ในระดับมาก (=3.68, S.D.=0.57) เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “นโยบายของพรรคการเมืองสามารถแก้ปัญหาสังคมและตรงความ
ต้องการของคนส่วนใหญ่” (=3.91, S.D.=0.89) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แก่ ข้อที่ว่า 
“การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเสนอนโยบายในการน ามาเป็นแนวทางการท างานของพรรค”  

(=3.73, S.D.=0.89) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “ศรัทธาใน
นโยบายของพรรค และเชื่อว่าถ้าหากเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก น่าจะด าเนินนโยบายตามท่ี
หาเสียงไว้ได้” (=3.56, S.D.=1.05) ตามล าดับ 
 
 



๑๑๓ 

ตารางท่ี ๔.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยที่มีผล
ต่อการตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านสื่อสารมวลชน 

(n=395) 

ด้านสื่อสารมวลชน 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. สื่อมวลชนมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การออกไป

ใช้สิทธิเลือกตั้ง 3.60 0.86 มาก 
๒. สื่อสารมวลชนตีแผ่คุณสมบัติของผู้ที่ลงสมัครรับ

เลือกตั้ง 3.63 0.81 มาก 

๓. สื่อมวลชนให้ข้อมูลเกี่ยวกับพรรคและสมาชิกต่อ
สาธารณะชน 3.57 0.80 มาก 

๔. สื่อสารมวลชนมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้สมัครลง
เลือกตั้ง 3.46 0.93 ปานกลาง 

๕. สื่อสารมวลชนมีการเจาะลึกศึกษาข้อมูลให้ประชาชน
ได้รับรู้ 3.49 0.96 ปานกลาง 

๖. สื่อสารมวลชนมีส่วนในให้ข่าวเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนตื่นตัวในการไปเลือกตั้ง 3.39 0.94 ปานกลาง 

โดยรวม 3.52 0.74 มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.7 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับมาก (=3.52, S.D.=0.74) เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “สื่อสารมวลชนตีแผ่คุณสมบัติของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง” (=3.63, S.D.=0.81) 
รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ข้อที่ว่า “สื่อมวลชนมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การ

ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” (=3.60, S.D.=0.86) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ข้อที่ว่า “สื่อสารมวลชนมีส่วนในให้ข่าวเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการไป
เลือกตั้ง” (=3.39, S.D.=0.93) ตามล าดับ 

 
 
 



๑๑๔ 

๔.๓  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ และสถานภาพการสมรสต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ในเรื่อง เพศ โดยการทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ในเรื่อง อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพการสมรส ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) ดังนี้ 

 
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง

การเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ใช้สถิติ t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 
0.05 และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนกตามเพศ โดยรวม 
(n=395) 

 

เพศ 
 ระดับการมีส่วนร่วม 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ชาย 271 3.45 0.60 ปานกลาง 
หญิง 124 3.35 0.54 ปานกลาง 

โดยรวม 395 3.42 0.58 ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.8 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ

ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวม จ าแนกตามเพศ อยู่ในระดับปานกลาง (=3.42, 
S.D.=๐.58)  

 
 



๑๑๕ 

ตารางท่ี ๔.9 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนกตามเพศ โดยรวม 

 (n = 395) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตื่นตัว 
ทางการเมืองของประชาชน 

n   SD. t Sig. 

๑. ด้านคุณลักษณะของ
ผู้สมัคร 

ชาย 271 3.26 0.88 1.177 0.240 
หญิง 124 3.15 0.84   

๒. ด้านการหาเสียงของ
ผู้สมัคร 

ชาย 271 3.44 0.91 2.243 0.025* 
หญิง 124 3.22 0.91   

๓. ด้านพรรคการเมือง ชาย 271 3.32 0.88 1.071 0.285 
หญิง 124 3.22 0.93   

๔. ด้านนโยบาย ชาย 271 3.69 0.61 0.299 0.765 
หญิง 124 3.67 0.48   

๕. ด้านสื่อสารมวลชน ชาย 271 3.54 0.74 0.834 0.405 
หญิง 124 3.48 0.73   

โดยรวม 
ชาย 271 3.45 0.60 1.652 0.099 
หญิง 124 3.35 0.54   
รวม 395 3.42 0.58   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
       

จากตารางที่ ๔.9 พบว่า ประชาชนที่มเีพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง
การเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.10  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนกตามอายุ โดยรวม 
(n=395) 

 

อายุ 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

๑๘ – ๒๘ ป ี 37 3.84 0.50 มาก 
29 – 38 ป ี 61 3.24 0.49 ปานกลาง 
3๙ – 4๘ ป ี 87 3.43 0.65 ปานกลาง 

๔๙ - ๕๘ ป ี 110 3.49 0.64 ปานกลาง 

๕๙ ปี ขึ้นไป 100 3.29 0.44 ปานกลาง 
โดยรวม 395 3.42 0.58 ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.10 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวม จ าแนกตามอายุอยู่ในระดับปานกลาง  
(=3.42, S.D.=๐.58)   

 

 

 

 

 



๑๑๗ 

ตารางท่ี ๔.11 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนกตามอาย ุ

 (n = 395) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การตื่นตัวทางการเมือง 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านคุณลักษณะ
ของผู้สมัคร 

ระหว่างกลุ่ม 27.296 4 6.824 9.812 0.001* 
ภายในกลุ่ม 271.237 390 0.695   
รวม 298.533 394    

๒. ด้ า น พ ร ร ค
การเมือง 

ระหว่างกลุ่ม 18.096 4 4.524 5.676 0.001* 
ภายในกลุ่ม 310.853 390 0.797   
รวม 328.949 394    

๓. ด้านพรรค
การเมือง 

ระหว่างกลุ่ม 46.648 4 11.662 16.922 0.001* 
ภายในกลุ่ม 268.771 390 0.689   
รวม 315.419 394    

๔. ด้านนโยบาย ระหว่างกลุ่ม 2.957 4 0.739 2.308 0.058 
ภายในกลุ่ม 124.950 390 0.320   
รวม 127.907 394    

๕. ด้าน
สื่อสารมวลชน 

ระหว่างกลุ่ม 1.806 4 0.452 0.831 0.506 
ภายในกลุ่ม 211.983 390 0.544   
รวม 213.789 394    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 10.632 4 2.658 8.405 0.001* 
ภายในกลุ่ม 123.336 390 0.316   
รวม 133.968 394    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
     

จากตารางที่ ๔.11 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร  โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

ดังนั้น จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 



๑๑๘ 

ตารางท่ี ๔.12 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามอายุ โดยรวม 

 
(n = 395) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.12 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 จ านวน 5 คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีอายุ ๑8 -๒8 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๒9 – ๓8 ปี, 
อายุ 3๙ – 4๘ ปี, อายุ ๔๙ - ๕๘ ปี และอายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีอายุ 29 -38 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ 3๙ – 4๘ ปี, 
อายุ ๔๙ - ๕๘ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5  

นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุ 
 ๑8-๒8 

ปี 
๒9–๓8 

ปี 
๓9–๔8 

ปี 
๓9–๔8 

ปี 
59 ปี ขึ้นไป 

  3.84 3.24 3.43 3.49 3.29 

๑๘ – ๒๘ ป ี 3.84 - -0.64* -0.41* -0.35* -0.55* 

29 – 38 ป ี 3.24  - 0.19* 0.25* 0.05 

3๙ – 4๘ ป ี 3.43   - 0.06 -0.14 

๔๙ - ๕๘ ป ี 3.49    - -0.20 

๕๙ ปี ขึ้นไป 3.29      



๑๑๙ 

ตารางท่ี ๔.13 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามอายุ ด้านคุณลักษณะ
ของผู้สมัคร 

(n = 395) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.13 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน 7 คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีอายุ ๑8 -๒8 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๒9 – ๓8 ปี, 
อายุ 3๙ – 4๘ ปี, อายุ ๔๙ - ๕๘ ปี และ อายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีอายุ 29 -38 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ 3๙ – 4๘ ปี, 
อายุ ๔๙ - ๕๘ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีอายุ 39-48 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ 4๙ – 5๘ ปี, 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีอายุ ๔๙-๕๘ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี อายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5  

นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 

อายุ 
 ๑8-๒8 

ปี 
๒9–๓8 

ปี 
๓9–๔8 

ปี 
๓9–๔8 

ปี 
59 ปี ขึ้นไป 

  3.91 2.94 3.11 3.36 3.09 

๑๘ – ๒๘ ป ี 3.91 - -0.97* -0.80* -0.55* -0.82* 

29 – 38 ป ี 2.94  - 0.17 0.42* 0.15 

3๙ – 4๘ ป ี 3.11   - 0.25* -0.02 

๔๙ - ๕๘ ป ี 3.36    - -0.27* 

๕๙ ปี ขึ้นไป 3.09     - 



๑๒๐ 

ตารางท่ี ๔.14 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามอายุ ด้านการหาเสียง
ของผู้สมัคร 

(n = 395) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.14 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน 7 คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีอายุ ๑8 -๒8 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๒9 – ๓8 ปี, 
อายุ 3๙ – 4๘ ปี, อายุ ๔๙ - ๕๘ ปี และ อายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีอายุ 29 -38 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ 3๙ – 4๘ ปี, 
อายุ ๔๙ - ๕๘ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีอายุ 39-48 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ 4๙ – 5๘ ปี, 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีอายุ ๔๙-๕๘ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี อายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5  

นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 

อายุ 
 ๑8-๒8 

ปี 
๒9–๓8 

ปี 
๓9–๔8 

ปี 
49–58 

ปี 
59 ปี ขึ้นไป 

  3.93 3.24 3.28 3.50 3.20 

๑๘ – ๒๘ ป ี 3.93 - -0.69* -0.63* -0.43* -0.73* 

29 – 38 ป ี 3.24  - 0.04 0.26* -0.04 

3๙ – 4๘ ป ี 3.28   - 0.22* -0.08 

๔๙ - ๕๘ ป ี 3.50    - -0.30* 

๕๙ ปี ขึ้นไป 3.20     - 



๑๒๑ 

ตารางท่ี ๔.15 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด LSD.  (Least Significant Difference) จ าแนกตามอายุ  ด้านพรรค
การเมือง 

(n = 395) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.15 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านพรรคการเมือง แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน 9 คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีอายุ ๑8 -๒8 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๒9 – ๓8 ปี, 
อายุ 3๙ – 4๘ ปี, อายุ ๔๙ - ๕๘ ปี และ อายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีอายุ 29 -38 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ 3๙ – 4๘ ปี, 
อายุ ๔๙ - ๕๘ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีอายุ 39-48 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ 4๙ – 5๘ ปี, 
และ อายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีอายุ ๔๙-๕๘ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5  

นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 

อายุ 
 ๑8-๒8 

ปี 
๒9–๓8 

ปี 
๓9–๔8 

ปี 
49–58 

ปี 
59 ปี ขึ้นไป 

  3.90 2.87 3.63 3.36 2.95 

๑๘ – ๒๘ ป ี 3.90 - -0.97* -0.27* -0.54* -0.95* 

29 – 38 ป ี 2.87  - 0.76* 0.49* 0.12 

3๙ – 4๘ ป ี 3.63   - -0.27* -0.68* 

๔๙ - ๕๘ ป ี 3.36    - -0.41* 

๕๙ ปี ขึ้นไป 2.95     - 



๑๒๒ 

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 3 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.16  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร  จ าแนกตามการศึกษา 
โดยรวม 

(n=395) 
 

การศึกษา 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 61 3.17 0.40 ปานกลาง 
ปวช. ปวส. อนุปริญญา 97 3.64 0.60 มาก 

ปริญญาตรี 169 3.35 0.62 ปานกลาง 

สูงกว่าปริญญาตรี 68 3.48 0.48 ปานกลาง 
โดยรวม 395 3.42 0.58 ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.16 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยต่อการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวม จ าแนกตามการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  
(=3.42, S.D.=๐.58)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

ตารางท่ี ๔.17 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนกตามการศึกษา 

 (n = 395) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การตื่นตัวทางการเมือง 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านคุณลักษณะ
ของผู้สมัคร 

ระหว่างกลุ่ม 16.200 3 5.400 7.478 0.000* 
ภายในกลุ่ม 282.333 391 0.722   
รวม 298.533 394    

๒. ด้านการหาเสียง
ของผู้สมัคร 

ระหว่างกลุ่ม 10.579 3 3.526 4.331 0.005* 
ภายในกลุ่ม 318.370 391 0.814   
รวม 328.949 394    

๓. ด้านพรรค
การเมือง 

ระหว่างกลุ่ม 35.584 3 11.861 16.573 0.000* 
ภายในกลุ่ม 279.836 391 0.716   
รวม 315.419 394    

๔. ด้านนโยบาย ระหว่างกลุ่ม 4.916 3 1.639 5.209 0.002* 
ภายในกลุ่ม 122.991 391 0.315   
รวม 127.907 394    

๕. ด้าน
สื่อสารมวลชน 

ระหว่างกลุ่ม 2.126 3 0.709 1.309 0.271 
ภายในกลุ่ม 211.663 391 0.541   
รวม 213.789 394    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 9.752 3 3.251 10.233 0.000* 
ภายในกลุ่ม 124.215 391 0.318   
รวม 133.968 394    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
     

จากตารางที่ ๔.17 พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

ดังนั้น จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
 



๑๒๔ 

ตารางท่ี ๔.18 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามการศึกษา โดยรวม 

(n = 395) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.18 พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีการศึกษาปวช. ปวส. อนุปริญญา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5  

นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา 
 ต่ ากว่า

มัธยมศึกษา 

ปวช. ปวส. 
อนุปริญญา ปริญญาตรี 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

  3.17 3.64 3.35 3.48 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 3.17 - 0.47* 0.18 0.31* 

ปวช. ปวส. อนุปริญญา 3.64  - -0.29* -0.16* 

ปริญญาตรี 3.35   - 0.13 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.48     



๑๒๕ 

ตารางท่ี ๔.19 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด LSD.  (Least Significant Difference) จ าแนกตามการศึกษา  ด้าน
คุณลักษณะของผู้สมัคร 

(n = 395) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.19 พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีการศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่
การศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5  

นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา 
 ต่ ากว่า

มัธยมศึกษา 

ปวช. ปวส. 
อนุปริญญา ปริญญาตรี 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

  2.84 3.47 3.18 3.33 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 2.84 - 0.63* 0.34* 0.49* 

ปวช. ปวส. อนุปริญญา 3.47  - -0.29* -0.14 

ปริญญาตรี 3.18   - 0.13 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.33     



๑๒๖ 

ตารางท่ี ๔.20 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามการศึกษา ด้านการหา
เสียงของผู้สมัคร 

(n = 395) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.20 พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน 5 คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีการศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่
การศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5  

นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา 
 ต่ ากว่า

มัธยมศึกษา 

ปวช. ปวส. 
อนุปริญญา ปริญญาตรี 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

  3.10 3.58 3.31 3.50 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 3.10 - 0.48* 0.21* 0.40* 

ปวช. ปวส. อนุปริญญา 3.58  - -0.27* -0.18 

ปริญญาตรี 3.31   - 0.19 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.50     



๑๒๗ 

ตารางท่ี ๔.21 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามการศึกษา ด้านพรรค
การเมือง 

(n = 395) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.21 พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านพรรคการเมือง แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน 5 คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่
การศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีการศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่
การศึกษาปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5  

นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 4 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 

การศึกษา 
 ต่ ากว่า

มัธยมศึกษา 

ปวช. ปวส. 
อนุปริญญา ปริญญาตรี 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

  2.96 3.73 3.07 3.49 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 2.96 - 0.48* 0.21* 0.40* 

ปวช. ปวส. อนุปริญญา 3.73  - -0.27* -0.18 

ปริญญาตรี 3.07   - 0.19 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.49     



๑๒๘ 

ตารางท่ี ๔.22  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนกตามอาชีพ โดยรวม 

(n=395) 
 

อาชีพ 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

นักศึกษา 111 3.47 0.57 ปานกลาง 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 51 3.63 0.66 มาก 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 86 3.29 0.55 ปานกลาง 
รับจ้างทั่วไป 48 3.38 0.46 ปานกลาง 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 62 3.25 0.56 ปานกลาง 
พนักงานบริษัท 26 3.51 0.59 มาก 
ท าสวน 11 3.86 0.65 มาก 

โดยรวม 395 3.42 0.58 มาก 

  
จากตารางที่ ๔.22 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ อยู่ ในระดับมาก  
(=3.42, S.D.=๐.58) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



๑๒๙ 

ตารางท่ี ๔.23 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนกตามอาชีพ 

 (n = 395) 

ปัจจัย 
การตื่นตัวทางการเมือง 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านคุณลักษณะ
ของผู้สมัคร 

ระหว่างกลุ่ม 11.139 7 1.857 3.336 0.003* 
ภายในกลุ่ม 218.139 387 0.556   
รวม 229.279 394    

๒. ด้านการหาเสียง
ของผู้สมัคร 

ระหว่างกลุ่ม .634 7 0.106 0.971 0.445 
ภายในกลุ่ม 42.690 387 0.109   
รวม 43.324 394    

๓. ด้านพรรค
การเมือง 

ระหว่างกลุ่ม 2.165 7 0.361 0.591 0.738 
ภายในกลุ่ม 239.373 387 0.611   
รวม 241.538 394    

๔. ด้านนโยบาย ระหว่างกลุ่ม 14.823 7 2.470 3.910 0.001* 
ภายในกลุ่ม 247.647 387 0.632   
รวม 262.470 394    

๕. ด้าน
สื่อสารมวลชน 

ระหว่างกลุ่ม 3.639 7 0.606 1.916 0.077 
ภายในกลุ่ม 124.092 387 0.317   
รวม 127.731 394    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม .411 7 0.069 0.694 0.655 
ภายในกลุ่ม 38.749 387 0.099   
รวม 39.160 394    

       
จากตารางที่ ๔.23 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว

ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  

 
 
 
 

 
 



๑๓๐ 

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 5 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.24  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนกตามรายได้ โดยรวม 
(n=395) 

 

รายได้ 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 86 3.54 0.63 มาก 
10,001-20,000 บาท 161 3.59 0.60 มาก 
20,001-30,000 บาท 49 3.31 0.34 ปานกลาง 
30,001 บาท ขึ้นไป 99 3.09 0.46 ปานกลาง 

โดยรวม 395 3.42 0.58 ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.24 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวม จ าแนกตามรายได้อยู่ในระดับมาก ( =3.42, 
S.D.=๐.58)   

 
 
 
 

 

 

 



๑๓๑ 

ตารางท่ี ๔.25 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จ าแนกตามรายได้ 

 (n = 395) 

ปัจจัย 
การตื่นตัวทางการเมือง 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้าน
คุณลักษณะของ
ผู้สมัคร 

ระหว่างกลุ่ม 39.854 3 13.285 20.080 0.001* 
ภายในกลุ่ม 258.679 391 0.662   
รวม 298.533 394    

๒. ด้านการหาเสียง
ของผู้สมัคร 

ระหว่างกลุ่ม 43.017 3 14.339 19.608 0.002* 
ภายในกลุ่ม 285.932 391 0.731   
รวม 328.949 394    

๓. ด้านพรรค
การเมือง 

ระหว่างกลุ่ม 45.154 3 15.051 21.775 0.001* 
ภายในกลุ่ม 270.265 391 0.691   
รวม 315.419 394    

๔. ด้านนโยบาย ระหว่างกลุ่ม 2.997 3 0.999 3.127 0.026* 
ภายในกลุ่ม 124.910 391 0.319   
รวม 127.907 394    

๕. ด้าน
สื่อสารมวลชน 

ระหว่างกลุ่ม .221 3 0.074 0.135 0.939 
ภายในกลุ่ม 213.568 391 0.546   
รวม 213.789 394    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 16.893 3 5.631 18.807 0.001* 
ภายในกลุ่ม 117.074 391 0.299   
รวม 133.968 394    

       
จากตารางที่ ๔.25 พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว

ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

ดังนั้น จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 
 



๑๓๒ 

ตารางท่ี ๔.26 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามรายได้ โดยรวม 

(n = 395) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.26 พบว่า ประชาชนที่มรีายไดต้่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 จ านวน 5 คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่ มี
รายได้ 20,001-30,000 บาท และรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐5 

ประชาชนที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี
รายได้ 20,001-30,000 บาท และรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐5 

ประชาชนที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี
รายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

 

 

 

รายได้ 
 ต่ ากว่า 

10,000 
บาท 

10,001-
20,000 

บาท 

20,001-
30,000 

บาท 

30,001 
บาท ขึ้นไป 

  3.54 3.59 3.31 3.09 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 3.54 - 0.05 -0.23* -0.45* 

10,001-20,000 บาท 3.59  - -0.28* -0.50* 

20,001-30,000 บาท 3.31   - 0.22* 

30,001 บาท ขึ้นไป 3.09     



๑๓๓ 

ตารางท่ี ๔.27 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญ
น้ อยที่ สุ ด  LSD.  (Least Significant Difference)  จ าแนกตามราย ได้  ด้ าน
คุณลักษณะของผู้สมัคร 

(n = 395) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.27 พบว่า ประชาชนที่มรีายไดต้่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านคุณลักษณะของผู้สมัครแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน 5 คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี
รายได้ 20,001-30,000 บาท และรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐5 

ประชาชนที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี
รายได้ 20,001-30,000 บาท และรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐5 

ประชาชนที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี
รายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

 
 

 

รายได้ 

 ต่ ากว่า 
10,000 

บาท 

10,001-
20,000 

บาท 

20,001-
30,000 

บาท 

30,001 
บาท ขึ้นไป 

  3.44 3.46 3.12 2.71 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 3.44 - 0.02 -0.32* -0.73* 

10,001-20,000 บาท 3.46  - -0.34* -0.75* 

20,001-30,000 บาท 3.12   - 0.41* 

30,001 บาท ขึ้นไป 2.71     



๑๓๔ 

ตารางท่ี ๔.28 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามรายได้ ด้านการหา
เสียงของผู้สมัคร 

(n = 395) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.28 พบว่า ประชาชนที่มรีายไดต้่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน 5 คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี
รายได้ 10,001-20,000 บาท และรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐5 

ประชาชนที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี
รายได้ 20,001-30,000 บาท และรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐5 

ประชาชนที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี
รายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 

รายได้ 
 ต่ ากว่า 

10,000 
บาท 

10,001-
20,000 

บาท 

20,001-
30,000 

บาท 

30,001 
บาท ขึ้นไป 

  3.38 3.69 3.38 2.85 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 3.38 - 0.31* 0.00 -0.53* 

10,001-20,000 บาท 3.69  - -0.31* -0.84* 

20,001-30,000 บาท 3.38   - 0.53* 

30,001 บาท ขึ้นไป 2.85     



๑๓๕ 

ตารางท่ี ๔.29 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามรายได้ ด้านพรรค
การเมือง 

(n = 395) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.29 พบว่า ประชาชนที่มรีายไดต้่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านพรรคการเมือง แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน 5 คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี
รายได้ 20,001-30,000 บาท และรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐5 

ประชาชนที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี
รายได้ 20,001-30,000 บาท และรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐5 

ประชาชนที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี
รายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 

รายได้ 
 ต่ ากว่า 

10,000 
บาท 

10,001-
20,000 

บาท 

20,001-
30,000 

บาท 

30,001 
บาท ขึ้นไป 

  3.61 3.51 3.04 2.78 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 3.61 - -0.10 -0.57* -0.83* 

10,001-20,000 บาท 3.51  - -0.47* -0.73* 

20,001-30,000 บาท 3.04   - 0.32* 

30,001 บาท ขึ้นไป 2.78     



๑๓๖ 

ตารางท่ี ๔.30 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามรายได้ ด้านนโยบาย 

(n = 395) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.30 พบว่า ประชาชนที่มรีายไดต้่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านนโยบาย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 จ านวน 4 คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี
รายได้ 20,001-30,000 บาท และรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐5 

ประชาชนที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี
รายได้ 10,001-20,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

ประชาชนที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี
รายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐5 

นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 

รายได้ 
 ต่ ากว่า 

10,000 
บาท 

10,001-
20,000 

บาท 

20,001-
30,000 

บาท 

30,001 
บาท ขึ้นไป 

  3.78 3.74 3.53 3.60 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 3.78 - -0.04 -0.25* -0.18* 

10,001-20,000 บาท 3.74  - -0.21* -0.14 

20,001-30,000 บาท 3.53   - 0.07* 

30,001 บาท ขึ้นไป 3.60     



๑๓๗ 

ตารางท่ี ๔.31  สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยจ าแนกปัจจัยส่วน
บุคคล  

 

สมมติฐาน
ที ่

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
t-test/ 
F-test 

ค่า Sig 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑ เพศ ความคิดเห็นต่อปัจจัย
การตื่นตัวทางการเมือง 

1.652 0.099 - / 

2 อายุ 
ความคิดเห็นต่อปัจจัย
การตื่นตัวทางการเมือง 

8.405 0.001* 
/ - 

3 การศึกษา 
ความคิดเห็นต่อปัจจัย
การตื่นตัวทางการเมือง 

10.233 0.000* 
/ - 

4 อาชีพ 
ความคิดเห็นต่อปัจจัย
การตื่นตัวทางการเมือง 

0.694 0.655 
- / 

5 รายได้ 
ความคิดเห็นต่อปัจจัย
การตื่นตัวทางการเมือง 

18.807 0.001* 
/ - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 จากตารางที่ ๔.31 พบว่า ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มี เพศ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 

  



๑๓๘ 

4.4  ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

จากผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด (Open-Ended) 
ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.32  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยการตื่นตัวทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร 

ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ แนวทางแก้ไข ความถี่ 
1. ผู้ ล ง ส มั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง ส่ ง

ตัวแทนลงพ้ืนที่  หัวคะแนน
บางคนมีพฤติกรรมที่ไม่ดี 11 

 

๑. ควรลงพ้ืนที่ด้วยตนเอง มีความ
นอบน้อมทุกโอกาส อบรม
ตั ว แ ท น ที่ ล ง พ้ื น ที่ ห รื อ
หัวคะแนน 7 

2. ผู้ลงสมัครยังมีพฤติกรรมเดิมๆ 
เบ่งบ้างบางโอกาส 6 

๒. ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เข้ากับสถานการณ์  7 

3. ไม่มีวิสัยทัศน์ที่ โดดเด่นเป็น
ตัวเอง จากการลงพ้ืนที่หาเสียง 

7 

๓. แสดงวิสัยทัศน์ให้ประชาชน
เห็นถึงความรู้ความสามารถ 
ในการจะแก้ ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นในอนาคต นึกถึงพ่ึงได้ 14 

 
จากตารางที่ 4.32 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา 

อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม 
จังหวัดชุมพร ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงล าดับตาม
ความส าคัญดังนี้คือ 1) ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส่งตัวแทนลงพ้ืนที่ หัวคะแนนบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่ดี 
จ านวน 11 คน 2) ไม่มีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นเป็นตัวเอง จากการลงพ้ืนที่หาเสียง จ านวน 7 คน 3) ผู้ลง
สมัครยังมีพฤติกรรมเดิมๆ เบ่งบางโอกาส จ านวน 6 คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) แสดงวิสัยทัศน์ให้
ประชาชนเห็นถึงความรู้ความสามารถ ในการจะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในอนาคต นึกถึงพ่ึงได้  
จ านวน 14 คน 2) ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ 3) ควรลงพ้ืนที่ด้วยตนเอง มี
ความนอบน้อมทุกโอกาส อบรมตัวแทนที่ลงพ้ืนที่หรือหัวคะแนน จ านวน 7 คน 

 

 



๑๓๙ 

ตารางท่ี ๔.33  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร 

ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ แนวทางแก้ไข ความถี่ 
1. วิ ธี ก า ร ห า เ สี ย ง เ ดิ ม ๆ 

โดยเฉพาะนักการเมืองรุ่นเก่าๆ 
การหาเสียงมีการใส่ร้ายป้ายสี 
อาจมีมูลหรือไม่มีมูล น้ าเน่าน่า
เบื่อ  

 
 
 
 

8 

๑. นักการเมืองต้องเปลี่ยนวิธีการ
ห า เ สี ย ง  ส ร้ า ง จุ ด เ ด่ น ใ ห้
ประชาชนเชื่อมั่นได้ 

 
10 

2. ประชาชนมีความเฉื่อยชากับ
การหาเสียงเลือกตั้ง 

 
5 

๒. ควรหาเสียงสิ่งที่เป็นประโยชน์
กับประชาชน และส่วนรวม 
ประเทศชาติ  

 
 
8 

 
จากตารางที่ 4.33 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา 

อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงล าดับตามความส าคัญดังนี้คือ 1) 
วิธีการหาเสียงเดิมๆ โดยเฉพาะนักการเมืองรุ่นเก่าๆ การหาเสียงมีการใส่ร้ายป้ายสี อาจมีมูลหรือไม่มี
มูล น้ าเน่าน่าเบื่อ จ านวน 8 คน 2) ประชาชนมีความเฉื่อยชากับการหาเสียงเลือกตั้ง จ านวน 5 คน 
และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) นักการเมืองต้องเปลี่ยนวิธีการหาเสียง สร้างจุดเด่นให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ 
จ านวน 10 คน 2) ควรหาเสียงสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชน และส่วนรวม ประเทศชาติ จ านวน 8 
คน 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 

ตารางท่ี ๔.34  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านพรรคการเมือง 

ปัญหา อุปสรรค ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ปัญหาพรรคการเมือง สร้างความ

น่าเบื่อหน่าย เมื่อเป็นรัฐบาลก็
เห็นแก่ประโยชน์ของตน ท าให้
รั ฐบาลของประเทศไทยไม่ มี
เสถียรภาพ  

 
 
 
 

20 

1. พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ค ว ร เ ห็ น
ประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง 
บริหารบ้านเมืองเพ่ือประโยชน์
ของประชาชน 

 
 
 

12 

2. เมื่อมีการประชุมสภาก็แสดงออก
ให้เห็นถึงความน่าเบื่อ 

 
5 

2. พรรคการเมืองต้องให้สมาชิก
พรรคสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ออกพบปะประชาชนบ้าง ไม่
จ า เ ป็ นต้ อ ง เ ข้ าห า เมื่ อ หน้ า
เลือกตั้ง 
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จากตารางที่ 4.34 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข 
การตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านพรรคการเมือง ดังนี้ ปัญหาคือ 1) ปัญหา
พรรคการเมือง สร้างความน่าเบื่อหน่าย เมื่อเป็นรัฐบาลก็เห็นแก่ประโยชน์ของตน ท าให้รัฐบาลของ
ประเทศไทยไม่มีเสถียรภาพ จ านวน 20 คน 2) เมื่อมีการประชุมสภาก็แสดงออกให้เห็นถึงความน่า
เบื่อ จ านวน 5 คน แนวทางแก้ไข 1) พรรคการเมืองควรเห็นประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง บริหาร
บ้านเมืองเพ่ือประโยชน์ของประชาชน จ านวน 12 คน 2) พรรคการเมืองต้องให้สมาชิกพรรค
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกพบปะประชาชนบ้าง ไม่จ าเป็นต้องเข้าหาเมื่อหน้าเลือกตั้ง จ านวน 11 
คน 

 

 

 

 

 

 



๑๔๑ 

ตารางท่ี ๔.35  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านนโยบาย 

ปัญหา อุปสรรค ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. นโยบายไม่ได้มาจากการส ารวจ

ความต้องการของประชาชน แต่
นโยบายพรรคการเมืองเป็นการ
ท าการตลาดจากพรรคการเมือง 
ที่มีคนออกความคิดเห็นให้ 
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1. ควรให้ความรู้แก่ประชาชน 
และส ารวจความต้องการ
จริง ควรเป็นนโยบายจาก
ล่างขึ้นบน 

 
 
 

9 

2. เมื่ อ เป็ นพรรครั ฐบาลท า ให้
นโยบายไม่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง บางครั้งนโยบายก็เว่อร์
เพ่ือสร้างกระแสจนเกินไป กี่ยุค
กี่สมัยก็ยังจนเหมือนเดิม 

 
 
 

12 

2. นโยบายควรเน้นหนักการ
แ ก้ ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ข อ ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น ทุ ก ร ะดั บ 
ป ร ะ ก า ศ ห ยุ ด วิ ก ฤ ต
เศรษฐกิจทุกชนชั้น โดย
เน้นหนักเรื่องของเศรษฐกิจ
ในทุกระดับตั้งแต่เกษตรกร 
ยันผู้ค้า และสามารถแก้ได้
จริง 
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จากตารางที่ 4.35 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ด้านนโยบาย ดังนี้ ปัญหาคือ 1) นโยบายไม่ได้มาจากการส ารวจความต้องการของประชาชน แต่
นโยบายพรรคการเมืองเป็นการท าการตลาดจากพรรคการเมือง ที่มีคนออกความคิดเห็นให้ จ านวน 
13 คน 2) เมื่อเป็นพรรครัฐบาลท าให้นโยบายไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง บางครั้งนโยบายก็เว่อร์
เพ่ือสร้างกระแสจนเกินไป กี่ยุคกี่สมัยก็ยังจนเหมือนเดิม จ านวน 12 คน ประชาชนเสนอแนวทางคือ 
1) นโยบายควรเน้นหนักการแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจในทุกระดับ ประกาศหยุดวิกฤตเศรษฐกิจทุก
ชนชั้น โดยเน้นหนักเรื่องของเศรษฐกิจในทุกระดับตั้งแต่เกษตรกร ยันผู้ค้า  และสามารถแก้ได้จริง 
จ านวน 10 คน 2) นโยบายควรเน้นหนักการแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจในทุกระดับ ประกาศหยุด
วิกฤตเศรษฐกิจทุกชนชั้น โดยเน้นหนักเรื่องของเศรษฐกิจในทุกระดับตั้งแต่เกษตรกร ยันผู้ค้า  และ
สามารถแก้ได้จริง จ านวน 9 คน  

 
 
 
 



๑๔๒ 

ตารางท่ี ๔.36  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านสื่อสารมวลชน 

ปัญหาและอุปสรรค ความถี่ แนวทาง ความถี่ 
1. สื่อมวลชนเชียร์คนที่เป็นพวก

ตั ว เ อ ง  บ า ง ค รั้ ง สื่ อ ก็ ไ ม่
น่าเชื่อถือ สร้างกระแส 
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๑. ควรชี้แจงสิ่งที่เป็นกลางสร้าง
ความเข้าใจในฐานะสื่อมวลชล 
ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จ ริ ง  ช่ ว ย
ประชาชนเป็นกระบอกเสียง 
ไม่ ใ ช่ เป็ นกระบอกเสี ย ง ให้
นักการเมือง 
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จากตารางที่ 4.36 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางเก่ียวกับแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยด้านสื่อมวลชน ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงล าดับ

ตามความส าคัญดังนี้คือ 1) สื่อมวลชนเชียร์คนที่เป็นพวกตัวเอง บางครั้งสื่อก็ไม่น่าเชื่อถือ สร้าง
กระแสจ านวน 8 คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ควรชี้แจงสิ่งที่เป็นกลางสร้างความเข้าใจในฐานะ
สื่อมวลชล ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ช่วยประชาชนเป็นกระบอกเสียง ไม่ใช่เป็ นกระบอกเสียงให้
นักการเมืองจ านวน 10 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

4.5  ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองใน
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 
จากผลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม 

จังหวัดชุมพร ดังนี้ 
หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง คุณธรรมที่ส าคัญ ส าหรับสัปปุริสชน หรือคนดี คุณสมบัติ ๗ 

ประการนั้น คือ  
ธัมมัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้ธรรม เป็นคนมีศีล มีธรรม รู้หลักการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย คือ ไม่ซื้อสิทธิ์ ไมข่ายเสียง 
อัตถัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จุดมุ่งหมายและรู้จักผลว่า ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการเป็นตัวแทนของตนเองเพ่ือเข้าไปบริหารประเทศ  
อัตตัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักตน ว่ามีรู้ว่าการเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญการปกครอง

แห่งราชอาณาจักรไทย มีสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน หนึ่งคนหนึ่งเสียง และเมื่อมี
การเลือกตั้งจะต้องท าหน้าที่  

มัตตัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักความพอดี การเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญและรู้ว่าสิทธิ
ที่พึงมี หน้าที่ที่พึงปฏิบัติ กฎจะต้องรักษา โดยการเคารพสิทธิของบุคคลอื่น 

กาลัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักเวลาอันเหมาะสม เช่น รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
เมื่อมีการเลือกตั้งก็ต้องท าหน้าที่ไปเลือกตั้ง และช่วยกันตรวจสอบ หลังเลือกตั้งก็ช่วยกันติดตามผล
การท างานของตัวแทนที่เลือกเข้าไปบริหารประเทศ  

ปริสัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคม และเข้าใจกฎเกณฑ์ กติกา 
กฎหมายของบ้านเมือง การปฏิบัติตนในชุมชนหรือสังคมนั้น  

ปุคคลปโรปรัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักบุคคล เช่น การเป็นผู้พิจารณาผู้ที่ลงสมัครรับ

เลือกตั้ง ทั้งส่วนตัว นโยบาย ก่อนเลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือผู้แทนราษฎร เข้าไปบริหาร

ประเทศชาติ  

๔.5.๑ ด้านคุณลักษณะผู้สมัคร  

คุณลักษณะของผู้สมัคร ควรน าหลักสัปปุริสธรรม ไปปฏิบัติตนอย่างไร จึงท าให้
ประชาชนเกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น  จากการสัมภาษณ์พบว่า 

1) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ควรปฏิบัติตนตามเจตนารมณ์ ที่ตั้งใจเข้ามารับใช้ประชาชน และมี
คุณสมบัติตนพร้อมทั้งความรู้ การเสียสละเพ่ือสังคมส่วนรวม มีจิตสาธารณะอาสาประชาชน 



๑๔๔ 

ขณะเดียวกันก็ต้องมีความนอบน้อมและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้สัมผัส 
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ประชาชนรับทราบและปฏิบัติตาม๑ 

2) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ควรมีความพร้อมทั้งบุคลิกลักษณะที่น่าไว้วางใจ เชื่อถือได้ มี
คุณสมบัติส่วนตัว ประวัติที่ดีมีเหตุ มีผล รู้จักเวลาความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ มีจิต
สาธารณะเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ช่วยปัดเป่าทุกข์ บ ารุงสุขแก่ประชาชนได้๒   

3) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้ที่มีเหตุผล มีความนอบน้อมรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ ใหญ่
คุณสมบัติพร้อมทั้งความรู้ มีความสามารถ กล้าอาสาประชาชน มีความรอบคอบรอบรู้ มองกว้างมอง
ไกล ใส่ใจประชาชน๓ 

4) เป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ มีเหตุผล รู้จักความเหมาะสม ความควรไม่ควร กล้า
ในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าที่จะเป็นผู้น าประชาชน๔ 

5) นักการเมืองต้องมีวิสัยทัศน์ รู้จักการน ากฎกติกาของสังคมมาใช้อย่างเหมาะสม รู้จัก
ตนพอสมควร๕ 

6) นักการเมืองต้องมีลักษณะที่มีจิตส านึกเห็นประโยชน์ของชาติมากกว่าส่วนตัว การ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นเครื่องมือที่จะน ามาซึ่งผลประโยชน์หรือเป้าหมายที่ประชาชนต้องการ 
ดังนั้น การตัดสินใจลงคะแนนเสียงของผู้ลงคะแนน จะพิจารณาจากผลประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง๖ 

7) นักการเมืองควรพฤติกรรมที่น่าเลื่อมใส มีสง่าราศี เข้าได้ดีกับทุกคน เข้าใจปัญหากล้า
เสนอตัว๗ 

8) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ควรมีคุณสมบัติพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม การ
เสียสละเพ่ือสังคม มีจิตสาธารณะ และต้องปฏิบัติกฎระเบียบข้อบังคับให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็น เพ่ือ
เป็นแบบอย่างให้ประชาชนรับทราบและปฏิบัติตาม ทุกอย่างจะประสบความส าเร็จของกิจกรรมทุก
กิจกรรมในท้องถิ่นได้รับรู้และประชาชนได้ไว้วางใจนักการเมือง๘ 

สรุป คุณสมบัติของนักการเมือง มีความแปลกใหม่ มีเหตุผลรู้จักความควรไม่ควร 
ประชาชนเห็นแล้วเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นว่า จริงใจพึ่งได้ นักการเมืองต้องมีลักษณะที่มีจิตส านึก
เห็นประโยชน์ของชาติมากกว่าส่วนตัว การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นเครื่องมือที่จะน ามาซึ่ง
ผลประโยชน์หรือเป้าหมายที่ประชาชนต้องการ มีคุณสมบัติพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม 
การเสียสละเพ่ือสังคม มีจิตสาธารณะ และต้องปฏิบัติกฎระเบียบข้อบังคับให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็น 
                                                           

๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 1, 1 กุมภาพันธ์ 2564. 
๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 2, 2 กุมภาพันธ์ 2564. 
๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 3, 2 กุมภาพันธ์ 2564. 
๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 4, 4 กุมภาพันธ์ 2564. 
๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ 5, 5 กุมภาพันธ์ 2564. 
๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 6, 6 กุมภาพันธ์ 2564. 
๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 7, 7 กุมภาพันธ์ 2564. 
๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ 8, 8 กุมภาพันธ์ 2564.  



๑๔๕ 

เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ประชาชนรับทราบและปฏิบัติตาม ทุกอย่างจะประสบความส าเร็จของกิจกรรม
ทุกกิจกรรมในท้องถิ่นได้รับรู้และประชาชนได้ไว้วางใจนักการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4.1 คุณลักษณะของผู้สมัครที่ท าให้ประชาชนสนใจและตื่นตัวทางการเมือง 

 
4.5.2 ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร  

การหาเสียงของผู้สมัคร ควรน าหลักสัปปุริสธรรม ไปปฏิบัติตนอย่างไร จึงท าให้
ประชาชนเกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น  จากการสัมภาษณ์พบว่า 

๑) การหาเสียงเป็นคนมีศีล มีธรรม หาเสียงด้วยการไม่เบียดเบียนผู้สมัครคนอ่ืน            
รู้หลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การหาเสียงไม่ใส่ร้ายป้ายสี สร้างความจริงใจ๙  

๒) หน่วยงานรัฐมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง รวมไปถึง
วิธีการเลือก ประชาสัมพันธ์ วัน และเวลา สถานที่เลือกตั้งและผู้สมัครในเขตการ๑๐   

๓) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ควรเชิญชวนประชาชนเข้ามีส่วนเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงการเลือกตั้ง โดยให้พิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเอง ซึ่ง
ตามปกติแล้วก็จะเลือกหรือลงคะแนนให้ผู้รับสมัครที่มีนโยบายใกล้เคียงกับความคิดตามที่เราต้องการ
มากที่สุด๑๑   

                                                           
๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 1, 1 กุมภาพันธ์ 2564. 
๑๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 2, 2 กุมภาพันธ์ 2564. 
๑๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 3, 2 กุมภาพันธ์ 2564. 

ประชาชน
สนใจ

การเมือง 

ด้านคุณลักษณะ
ผู้สมัคร 

พร้อมท้ังความรู้ 
ความสามารถ 

บุคลิกลักษณะ 

น่าไว้วางใจ 

มีวิสัยทัศน ์
ผู้รู้จักชุมชน 

 



๑๔๖ 

๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ต้องให้ประชาชนเข้าใจการอยู่ร่วมกันให้เป็นส่วนรวมอย่าคิดเห็น
แก่ตัว จะท าให้ไม่มีใครไว้ใจท าตามหน้าที่ ท าด้วยใจแค่นี้ก็เป็นธรรมแล้ว ส าเร็จทุกเรื่อง  อย่าท าให้
ประชาชนจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ๑๒  

๕) ควรมีนโยบายการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ให้ผู้ปกครองนักเรียนไปเลือกตั้งจากต้น
สังกัด แล้วน ามาด าเนินการกับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนไปจัดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนไป
เลือกตั้งใช้สิทธิ์ทางการเมือง ในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  จัดกิจกรรมจ าลอง สถานการณ์การเลือกตั้งให้
นักเรียนได้เรียนรู้ ตั้งกระบวนการขั้นตอนในการเลือกตั้ง และให้นักเรียนเชิญชวนผู้ปกครองไปใช้
สิทธิ์๑๓  

๖) การหาเสียงให้ประชาชนตรวจสอบได้ ต้องช่วยกันสอดส่องการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยง
ธรรมมีความคิดที่ดี คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัคร จึงมีความส าคัญมากกว่านโยบายของพรรค จึงได้
ปรากฎภาพว่าที่ผ่านมาหลายคราว ในการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครจะมุ่งชูคุณสมบัติส่วนตัวมากกว่าจะ
พูดถึงนโยบายของพรรคการเมืองที่เขาสังกัด หรือใช้ยุทธวิธีการโจมตีเรื่องส่วนตัวของคู่แข่งมากกว่าจะ
โจมตีหรือพูดถึงเรื่องนโยบายของพรรค และมักพูดแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเขาจะท าอะไรให้กับ
ชุมชนและประชาชนในเขตเลือกตั้งของเขาบ้างหากได้รับเลือก๑๔ 

๗) การเลือกผู้แทนเข้าไปท าหน้าที่บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) 
ประชาชนในท้องถิ่นจึงไม่ควรมีบทบาทเพียงแค่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น แต่ต้องมีบทบาท
ติดตามและตรวจสอบการท างานของตัวแทนและฝ่ายบริหารในระดับท้องถิ่น เ พ่ือให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็น
ประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนในท้องถิ่นโดยตรงเท่าท่ีจะเป็นไปได้๑๕  

๘) การหาเสียงต้องเป็นกลาง สร้างความไว้ใจจากประชาชน มีความคิดที่ดี คุณสมบัติ
ส่วนตัวของผู้สมัคร จึงมีความส าคัญมากกว่านโยบายของพรรค จึงได้ปรากฎภาพว่าที่ผ่านมาหลาย
คราว ในการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครจะมุ่งชูคุณสมบัติส่วนตัวมากกว่าจะพูดถึงนโยบายของพรรค
การเมืองที่เขาสังกัด หรือใช้ยุทธวิธีการโจมตีเรื่องส่วนตัวของคู่แข่งมากกว่าจะโจมตีหรือพูดถึงเรื่อง
นโยบายของพรรค และมักพูดแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเขาจะท าอะไรให้กับชุมชนและประชาชนใน
เขตเลือกตัง้ของเขาบ้างหากได้รับเลือก๑๖ 

สรุปได้ว่า พฤติกรรมการหาเสียงของนักการเมือง ทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งทั่วไปโดยส่วนใหญ่แล้วพบว่า กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง นักการเมือง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ไม่สามรถแยกออกจากกันได้แม้จะมีการแก้ไข้กฎหมายมาตราต่างๆ แล้วก็ตามนิสัยของนักการเมืองก็
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่ผ่านมายิ่ง
แต่จะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพ่ิมมากข้ึนและเห็น ได้ชัดในยุคปัจจุบันนี้ จึงท าให้การพัฒนาประเทศชาติ

                                                           
๑๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 4, 4 กุมภาพันธ์ 2564. 
๑๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 5, 5 กุมภาพันธ์ 2564. 
๑๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 6, 6 กุมภาพันธ์ 2564. 
๑๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 7, 7 กุมภาพันธ์ 2564. 
๑๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ 8, 8 กุมภาพันธ์ 2564. 



๑๔๗ 

ล่าช้าลงเกิดการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมืองประเทศชาติเสียหายเศรษฐกิจแย่ นักลงทุนไม่กล้าเข้า
มาร่วมลงทุนด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4.2 การหาเสียงของผู้สมัครที่ท าให้ประชาชนติดตามการเมือง 

 
4.5.3 ด้านพรรคการเมือง  

พรรคการเมือง ควรน าหลักสัปปุริสธรรม ไปปฏิบัติอย่างไร จึงท าให้ประชาชนเกิดการ
ตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น  จากการสัมภาษณ์พบว่า 

1. พรรคการเมืองต้องสร้างให้ประชาชนได้เห็นและเกิดความตื่นตัว ว่าสิทธิ 1 เสียงของ
ทุกคนส าคัญอย่างไร การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวประชาชน ต้องลงพ้ืนที่ให้ความรู้
ให้กับประชาชน ชาวบ้านได้รับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการเป็นสมาชิกมีสิทธิอย่างไรบ้าง๑๗  

2. พรรคการเมืองที่เข้าถึงประชาชน ชาวรากหญ้าก็จะได้ใจและประชาชนอยากไป
ลงคะแนนเสียงให้๑๘  

3. พรรคการเมือง ให้ประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงกลุ่มการเมือง ประชาชนยังขาดการมี
ส่วนร่วมเป็นกลุ่มการเมือง ซึ่งจะมีบางส่วนเท่านั้น ก็มีโอกาสเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง๑๙  

4. พรรคการเมืองต้องท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในท้องถิ่น เชิญชวน

                                                           
๑๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 1, 1 กุมภาพันธ์ 2564. 
๑๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 2, 2 กุมภาพันธ์ 2564. 
๑๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 3, 2 กุมภาพันธ์ 2564. 

ประชาชน
ติดตาม
การเมือง 

ด้านการหาเสียง 

สร้างความจริงใจ 

พูดจริง ท าจริง  

ปฏิบัติได ้

เข้าถึงทุกพื้นที่ 

ให้คนในพื้นมีส่วนร่วม 

 



๑๔๘ 

ประชาชนออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดการโปร่งใสและร่วมรณรงค์ให้ชาวบ้านไม่มีการซื้อ
สิทธิขายเสียง๒๐  

5. พรรคการเมืองต้องเป็นกระบอกเสียง รณรงค์ให้ประชาชนแต่ละคนรับทราบวัน การ
เป็นสมาชิกพรรคประชาชนสมัครพรรคการเมืองบ้างแต่ไม่มาก ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจการเมือง
ท้องถิ่นมากกว่าการเมืองระดับประเทศ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมเป็นกลุ่มการเมือง๒๑  

6. พรรคการเมืองต้องเชิญชวนประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้การเป็นสมาชิกพรรค
ประชาชนสมัครพรรคการเมืองบ้างแต่ไม่มาก ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจการเมืองท้องถิ่นมากกว่า
การเมืองระดับประเทศ๒๒  

7. พรรคการเมืองต้องสนับสนุนประชาชนให้การเป็นสมาชิกพรรคประชาชนสมัครพรรค
การเมืองบ้างแต่ไม่มาก เพ่ือการมีส่วนร่วมและหันมาสนใจใส่ใจต่อการเป็นส่วนหนึ่งของพรรค
การเมือง๒๓ 

8. พรรคการเมืองจะต้องรู้ท้องถิ่น เข้าใจคนในพ้ืนที่ดี๒๔  
สรุปได้ว่า พรรคการเมืองต้องเป็นกระบอกเสียง รณรงค์ให้ประชาชนแต่ละคนรับทราบ

นโยบาย กิจกรรมของพรรค ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยการติดแผ่น
ป้ายและการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ให้สนับสนุนพรรคการเมืองของตน และให้ประชาชนให้ตรวจสอบรายชื่อก่อนถึงวัน
เลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.3 พรรคการเมืองที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 
                                                           

๒๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 4, 4 กุมภาพันธ์ 2564. 
๒๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 5, 5 กุมภาพันธ์ 2564. 
๒๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 6, 6 กุมภาพันธ์ 2564. 
๒๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 7, 7 กุมภาพันธ์ 2564. 
๒๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 8, 8 กุมภาพันธ์ 2564.   

ประชาชน 
มีส่วนร่วม
การเมือง 

ด้านพรรค
การเมือง 

นโยบายเด่น 

สมาชิกด ี

เป็นกระบอกเสียง
แทนประชาชน 

 



๑๔๙ 

4.5.4 ด้านนโยบาย 

นโยบายของพรรคการเมืองในการหาเสียงของผู้สมัคร ควรน าหลักสัปปุริสธรรม ไป
ประยุกต์อย่างไร จึงท าให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมืองและสนใจมากขึ้น  จาก
การสัมภาษณ์พบว่า 

1. นักการเมืองท าตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน นโยบายต่างๆ ต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ นักการเมืองท้องถิ่นสามารถท าตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
จะต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างไรให้ตรงกับความต้องการของประชาชน๒๕  

2. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีนโยบายการท างานที่ชัดเจน ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล นโยบายต้องโปร่งใส ชัดเจน เพ่ือส่วนรวม ประชาชนจึงไว้วางใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น๒๖  

3. นักการเมืองต้องมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ทุกเครือข่าย กล่าวคือ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และนโยบายของ
นักการเมืองต้องเป็นนโยบายที่ตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ โดยการก าหนด
นโยบายต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย๒๗ 

4. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองระดับท้องถิ่น โดยการให้ประชาชนผู้มีส่วน
ได้เสีย ร่วมกันทบทวนและสร้างกรอบแผนแม่บทท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ให้มี
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความผาสุก โดยประชาชนสามารถเข้าร่วม
ด าเนินการและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนท าให้ประชาชนเกิดจิตส านึก เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วน
ร่วม รักและหวงแหน บ้านเกิด ภาคภูมิอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาค
พลเมือง ให้เกิดการขับเคลื่อนงานท้องถิ่น๒๘ 

5. นโยบายต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และ
นโยบายของนักการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นนโยบายที่ตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ ๒๙ 

6. นโยบายของนักการเมืองท้องถิ่นต้องสามารถปฏิบัติให้ประชาชนเห็นจริงได้ ภายใต้
กฎหมายและอ านาจหน้าที่ นโยบายที่สามารถแก้ปัญหาท้องถิ่นไม่ขัดกับความคิดเห็นของประชาชน๓๐ 

7. นักการเมืองที่ดี มีนโยบายที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ตามนโยบายถึงแม้อาจจะ
ท าได้ช้าบ้างก็ตาม และนโยบายนั้นก็ต้องตอบโจทย์แก้ปัญหาของชุมชนได้จริง ได้ดีและนโยบายที่ดี

                                                           
๒๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 1, 1 กุมภาพันธ์ 2564. 
๒๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 2, 2 กุมภาพันธ์ 2564. 
๒๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 3, 2 กุมภาพันธ์ 2564. 
๒๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 4, 4 กุมภาพันธ์ 2564. 
๒๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 5, 5 กุมภาพันธ์ 2564. 
๓๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 6, 6 กุมภาพันธ์ 2564. 



๑๕๐ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มุ่งสนองนโยบายให้กับประชาชนโดยรวม และจัดล าดับตามความส าคัญ
และความเป็นก่อนหลัง ในการน าไปใช้ประโยชน์ และยืดหยุ่นตามสถานการณ์๓๑ 

8. ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมด าเนินการและตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอนท าให้ประชาชนเกิดจิตส านึก เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม รักและหวงแหน บ้าน
เกดิ๓๒ 

สรุปได้ว่า นโยบายที่เป็นจริง ชัดเจน ท าให้ประชาชนอยากไปออกเสียงให้ และสามารถ
ปฏิบัติได้ตามนโยบายถึงแม้อาจจะท าได้ช้าบ้างก็ตาม และนโยบายนั้นก็ต้องตอบโจทย์แก้ปัญหาของ
ชุมชนได้จริง ได้ดีและนโยบายที่ดีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มุ่งสนองนโยบายให้กับประชาชนโดยรวม 
และจัดล าดับตามความส าคัญและความเป็นก่อนหลัง ในการน าไปใช้ประโยชน์ และยืดหยุ่นตาม
สถานการณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4.4 นโยบายพรรคการเมืองที่ท าให้ประชาชนสนใจการเมือง 
 

4.5.5 ด้านสื่อสารมวลชน 

สื่อสารมวลชน ควรน าหลักสัปปุริสธรรม ไปปรับใช้ในการสื่อสารข้อเท็จจริงทางการเมือง
อย่างไร จึงท าให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางการเมืองและสนใจมากขึ้น  จากการ
สัมภาษณ์พบว่า 

                                                           
๓๑สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 7, 7 กุมภาพันธ์ 2564. 
๓๒สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ 8, 8 กุมภาพันธ์ 2564. 

ประชาชน 
สนใจ

การเมือง 
ด้านนโยบาย 

ชัดเจน  
เพ่ือส่วนรวม 

ตอบโจทย์
แก้ปัญหาจริง 

จากความต้องการของ
ประชาชน 

 



๑๕๑ 

1. สื่อมวลชน สร้างกระแสให้กับพรรคการเมือง ประชาชนโดยทั่วๆ ไป สนใจการ
สนับสนุนพรรคการเมืองด้วยการให้เงินบริจาค ยกเว้นกลุ่มที่มีส่วนได้เสียกับนักการเมืองหรือพรรค
การเมือง นักการเมืองต่างก็หาผลประโยชน์จากการเลือกตั้ง ท าให้ประชาชนมองเห็นว่าไม่ควรให้เงิน
เพ่ือพรรคการเมืองหรือนักการเมือง๓๓  

2. การสื่อสารทางการเมือง ข่าวสารการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นที่ออกสู่ประชาชนในทางลบมากกว่าบวกหรือในทางที่ดีจะเป็นผลที่ดี ในภาคราชการ ภาค
ประชาชนระดับท้องถิ่น การสื่อสารมวลชนให้เป็นข่าวดีๆ ที่ออกสู่ประชาชน  โดยการสื่อสารต้อง
ร่วมกันรณรงค์ร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารดี เป็นผลดีต่อการเมืองท้องถิ่น เป็นผลต่อนักการเมืองท้องถิ่น
และประชาชนส่วนรวมของประเทศชาติ  นักการเมืองท้องถิ่นต้องพัฒนาด้วยภาพลักษณ์ที่ดีของ
ตนเอง๓๔  

3. การสื่อสารเป็นช่องทางสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ข่าวสารต่างๆ จึงเป็น
ช่องทางที่ส าคัญที่จะให้ประชาชนรับรู้การปฏิบัติภารกิจภายในหน่วยงานทุกขั้นตอน เพ่ือสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมในประโยชน์ของตน๓๕ 

4. การสื่อสารด้านการเมือง ต้องเป็นการสื่อสารที่เป็นสื่อสองทาง 1) การสื่อสารที่เป็น
ทางการ ในการประชุมต่างๆ ในเทศบาล 2) การสื่อสารไม่เป็นทางการ เช่น การออกหน่วยเคลื่อนที่
ของเทศบาล ต้องลงพ้ืนที่พูดคุยกับประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย คล่องตัว ด้วย
เทคโนโลยีที่ประชาชนมีอยู่ ทุกคนมีและน ามาเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น และประชาชน ก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ๓๖ 

5. สื่อมวลชนมักเป็นผู้ที่สนับสนุนพรรคการเมือง ให้เป็นผู้ที่มีอ านาจ มีอิทธิพล ที่อยู่
เบื้องหลังนักการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ พรรคที่ได้รับคะแนนเสียงหรือความนิยมในพรรคมีสัดส่วนที่
สูงได้แก่พรรคการเมืองเก่าแก่๓๗ 

6. สื่อมวลชน ต้องสื่อสารด้วยความโปร่งใส รับผดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  ไม่ใส่ไฟฝ่ายตรงข้าม ให้ประชาชนเห็นความเปลี่ยนแปลงและสร้างการสื่อสารแบบใหม่ที่มุ่ง
ประโยชน์ประชาชนไม่ใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามไม่งัดข้อเพื่อแสดงอ านาจ ให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน โดย
การเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และปัญหาจากประชาชน ให้มีหลากหลาย
ช่องทาง และน ามาปฏิบัติ ประชาชนจึงจะไว้วางใจและอยากมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน๓๘ 

                                                           
๓๓สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 1, 1 กุมภาพันธ์ 2564. 
๓๔สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 2, 2 กุมภาพันธ์ 2564. 
๓๕สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 3, 2 กุมภาพันธ์ 2564. 
๓๖สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 4, 4 กุมภาพันธ์ 2564. 
๓๗สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 5, 5 กุมภาพันธ์ 2564. 
๓๘สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 6, 6 กุมภาพันธ์ 2564. 
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7. นักการเมืองให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในจังหวัด เพ่ือแสดง
วิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนาจังหวัดอย่างไรที่เกิดประโยชน์กับทุกคน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน
ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนในจังหวัด๓๙  

8. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองที่ออกสู่ประชาชนมักใส่ร้ายกันมากกว่า 
ซึ่งการสื่อสารมวลชนควรเป็นข่าวดีๆ ที่ออกสู่ประชาชน  โดยการสื่อสารต้องร่วมกันรณรงค์ร่วมกัน
เผยแพร่ข่าวสารดี เป็นผลดีต่อการเมืองท้องถิ่น๔๐ 

สรุปได้ว่า สื่อมวลชน ให้การสนับสนุนด้วยการสื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
เพ่ือให้ประชาชนไว้วางใจและเกิดความความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองนั้นๆ หรือ
นักการเมือง การสนับสนุนพรรคการเมืองเป็นเรื่องของคนที่มีอิทธิพลหรือมีบทบาทในสังคมนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4.5 สื่อสารมวลชนที่ท าให้ประชาชนได้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองประกอบการตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๖ สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

                                                           
๓๙สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 7, 7 กุมภาพันธ์ 2564. 
๔๐สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ 8, 8 กุมภาพันธ์ 2564.  

ประชาชน 
มีความรู้ข่าว

การเมือง 

ด้านสื่อสาร 

มวลชน 

สร้างความรู้  
ความเข้าใจแก่

ประชาชน 

สื่อข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ทั้งสองฝา่ย 

เป็นกลาง 

มีจรรยาบรรณ 
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4.6.1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ (Body of knowledge) ที่ได้จากการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้จาก
สอบถามและจากการสัมภาษณ์ สามารถน ามาสรุปเพ่ือไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังแสดงในแผนภาพที่ 
๔.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4.6 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 

นโยบาย 
- แก้ปัญหาสังคมและตรง

ความต้องการ 
- เปิดโอกาสให้เข้าร่วมเสนอ

นโยบาย 
- สามารถปฏิบัตไิด้จริง 
- มีประเด็นตรงกับความ

ต้องการ 
- นโยบายใหม่ๆ  เข้าถึงคน

ทุกชนช้ัน 
 

สื่อสารมวลชน 

- ตีแผ่คุณสมบัติของผู้ที่ลง
สมัคร 

- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพรรคและ
สมาชิกต่อสาธารณะชน 

- มีการเจาะลึกศึกษาข้อมูล 
- ให้ข่าวที่ท าให้ตื่นตัวในการักษา

สิทธิ์ 

การหาเสียงของผู้สมัคร 

- น าเสนอทางเลือกใหม่ๆ 

- ล งพื้ นที่ ห า เ สี ย งอย่ า ง
ใกล้ชิดกับประชาชน 

- การน าเสนอที่เป็นกลาง 
- หาเสียงผ่านสื่อต่างๆ ที่

น่าสนใจ 

- ความสามารถในการตอบ
ค าถาม 

พรรคการเมือง 

- ความเกรงใจต่อบุคคลที่
เคารพนับถือในพรรค 

- ก า ร ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กิจกรรมพรรคการเมือง 

- พรรคเข้าถึงประชาชน 

- พรรคมีนโยบายดี 

คุณลักษณะของผู้สมัคร 

- ประสบการณ์ความส าเร็จ
ในอาชีพ 

- ความมีชื่อเสียง 
- วุฒิภาวะทางการเมือง 
- ความรู้ ความสามารถ 

- พื้นฐานครอบครัว 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมือง 
ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 



๑๕๔ 

จากการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม 
จังหวัดชุมพร” อธิบายได้ว่า การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ใน 4 
ประเด็น คือ ด้านนโยบาย ด้านสื่อสารมวลชน ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร ด้านพรรคการเมือง และ
ด้านคุณลักษณะผู้สมัคร ซึ่งสามารถพัฒนาทั้ง 5 ประเด็นนี้ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวอยากมีส่วน
ร่วมในการไปเลือกตั้ง อธิบายได้ดังนี้ 

ด้านนโยบาย  นโยบายสามารถสนอบตอบความต้องการของประชาชนได้และ
นักการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามนโยบายที่เคยก าหนดไว้ก่อนก่อนได้รับเลือกตั้ง มีความรับผิดชอบ
ต่อค ามั่นสัญญากับประชาชน ชุมชน พยายามให้นโยบายเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และหน่วยงานในท้องถิ่น โดยมีพ้ืนฐานการปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ 
คือ การที่นักการเมืองไม่ลืมตัวตัว มีเหตุมีผลถึงแม้ไม่สามารถท าตามนโยบายได้หมดประชาชนก็เข้าใจ 
นโยบายของพรรคการเมือง มีประเด็นตรงกับความต้องการ  มีเหตุผลเพียงพอท าให้อยากไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง และเชื่อว่าถ้าหากเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก น่าจะด าเนินนโยบายตามที่หาเสียงไว้
ได้ สามารถแก้ปัญหาสังคมและตรงความต้องการของคนส่วนใหญ่ เพราะการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้าร่วมเสนอนโยบายในการน ามาเป็นแนวทางการท างานของพรรค 

ด้านสื่อสารมวลชน การตื่นตัวของประชาชนเกิดจากข้อมูลข่าวสาร ที่มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของสื่อ ที่สามารถสื่อสารกับประชาชนได้หลากหลาย เพ่ือติดตามผลงานและ
ความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรม ตรวจสอบการท างาน การด าเนินกิจกรรมรักษาผลประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม โดยมีพ้ืนฐานการปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ เป็นที่ตั้งดังนี้ สื่อต้องมี
จรรยาบรรณในการน าเสนอข่าวสารที่ครอบคลุมไม่ล าเอียง มีความรับผิดชอบ ยึดหลักความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ สื่อสารมวลชนตีแผ่คุณสมบัติของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพรรค
และสมาชิกต่อสาธารณะชน มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้สมัครลงเลือกตั้ง เจาะลึกศึกษาข้อมูลให้
ประชาชนได้รับรู้ สื่อสารมวลชนมีส่วนในให้ข่าวเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการไป
เลือกตั้งและมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีวิธีการหาเสียงโดยการประชาสัมพันธ์
ผ่านแผ่นป้ายและสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม มีจิตอาสากล้าท า
กิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือ เมื่อหน้าสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งลงพ้ืนที่หาเสียงอย่างใกล้ชิดกับ
ประชาชน โดยน าเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้กับประชาชนอยากไปเลือกตั้ง โดยมีพ้ืนฐานการปฏิบัติตน
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ เป็นที่ตั้งดังนี้ นักการเมืองมีเหตุผลยอมรับและสามารถปฏิบัติได้
ตามกฎระเบียบ เงื่อนไขในท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้  ให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโส ผู้เป็นหลักคอยให้
ค าปรึกษาแนะน า ไม่ลุแก่อ านาจ ในบทบาทความเป็นนักการเมือง รักสันติภาพเพ่ือให้สังคม ชุมชน 



๑๕๕ 

อยู่ร่วมกันอย่างสงบ กิจกรรมใดที่ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือ เช่น การร่วมประชุมกับโรงเรียนในพ้ืนที่เพ่ือ
หาแนวทางและทางออกที่ดีให้กับคนในพ้ืนที่  การสนับสนุนคนดีนักการเมืองท้องถิ่นเสาะหาคนดีคน
เก่งมาสนับสนุนเด็กในพ้ืนที่ เช่น สนับสนุนส่งเสริมการมีครูเฉพาะทางมาสอนในโรงเรียน 

ด้านพรรคการเมือง พรรคการเมืองจะต้องมีจุดยืนในเจตนารมณ์ มีนโยบายที่โดดเด่น 
น่าสนใจสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ มีสมาชิกพรรคที่เป็นตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติท าให้สนใจไปเลือกตั้ง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง โดยมีพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ เป็นที่ตั้งดังนี้ พรรคการเมืองมีเจตนารมณ์ ประชาชน
มีความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อประชาชนศรัทธาแล้ว จะมีความเชื่อมั่น 
ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตย ประชาชนต้องออกมาปกป้องระบบการเมือง ที่ต้อง
รักษาเอาไว้คือระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นระบบการปกครองที่เสียหายน้อยที่สุด เพราะมี
หลักการ เคารพในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จิตส านึกและความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยจะ
มีต้องมีข้ึนในหมู่ประชาชนและผู้น าทางการเมือง จึงท าให้ระบอบประชาธิปไตยประสบความส าเร็จ 

ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้ง มีวิสัยทัศน์ในการหาเสียงและ
ลงพ้ืนที่พบปะประชาชนบ่อย ประสบความส าเร็จในหน้าที่และอาชีพ พ้ืนฐานครอบครัวของผู้สมัครที่
จะผลักดันการท าหน้าที่มีความพร้อม ครอบครัวเป็นตัวอย่างได้  น่าสนใจวุฒิภาวะทางการเมืองของ
ผู้สมัครเลือกตั้ง ท าให้น่าสนใจไปลงคะแนนให้และเคยรับรู้จากข่าวสารมาก่อน ความรู้ ความสามารถ
ของผู้สมัคร คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครน่าสนใจจะต้องมีจุดยืนในเจตนารมณ์ มีนโยบายที่โดดเด่น 
โดยมีพ้ืนฐานการปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ เป็นที่ตั้งดังนี้ จะต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผล
เพียงพอ รู้จักกาลเทศะ ท าความรู้จักกับพื้นท่ีที่เป็นฐานเสียง เข้าถึงประชาชน 
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4.6.2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ (Body of knowledge) ที่ได้จากการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้จาก
สอบถามและจากการสัมภาษณ์ สามารถน ามาสรุปเพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังแสดงในแผนภาพที่ 

 

 

แผนภาพที่ 4.7 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

 

จากการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม 
จังหวัดชุมพร” อธิบายได้ว่า การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็น
ตัวบ่งชี้ส าคัญในการวัดระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนในระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย ใน 4 ประเด็น คือ ด้านนโยบาย ด้านสื่อสารมวลชน ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร 
ด้านพรรคการเมือง และด้านคุณลักษณะผู้สมัคร ซึ่งสามารถพัฒนาทั้ง 5 ประเด็นนี้ให้ประชาชนเกิด
ความตื่นตัวอยากมีส่วนร่วมในการไปเลือกตั้ง อธิบายได้ดังนี้ 

ด้านนโยบาย  นโยบายสามารถสนอบตอบความต้องการของประชาชนไ ด้และ
นักการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามนโยบายที่เคยก าหนดไว้ก่อนก่อนได้รับเลือกตั้ง มีความรับผิดชอบ

สร้างการตื่นตัว
และสนใจ

ทางการเมือง

นโยบาย
ดี มีเหตุผล
แก้ปัญหาได้

สื่อมวลชน
ให้ข้อมูล
ตามกาล

การหาเสียง
เข้าถึงพ้ืนที่

เจอประชาชน

พรรค
การเมือง

ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม

ผู้สมัคร
มีความส าเร็จใน

อาชีพ
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ต่อค ามั่นสัญญากับประชาชน ชุมชน พยายามให้นโยบายเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และหน่วยงานในท้องถิ่น โดยมีพ้ืนฐานการปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ 
คือ การที่นักการเมืองไม่ลืมตัวตัว มีเหตุมีผลถึงแม้ไม่สามารถท าตามนโยบายได้หมดประชาชนก็เข้าใจ 
นโยบายของพรรคการเมือง มีประเด็นตรงกับความต้องการ  มีเหตุผลเพียงพอท าให้อยากไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง และเชื่อว่าถ้าหากเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก น่าจะด าเนินนโยบายตามที่หาเสียงไว้
ได้ สามารถแก้ปัญหาสังคมและตรงความต้องการของคนส่วนใหญ่ เพราะการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้าร่วมเสนอนโยบายในการน ามาเป็นแนวทางการท างานของพรรค 

ด้านสื่อสารมวลชน การตื่นตัวของประชาชนเกิดจากข้อมูลข่าวสาร ที่มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของสื่อ ที่สามารถสื่อสารกับประชาชนได้หลากหลาย เพ่ือติดตามผลงานและ
ความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรม ตรวจสอบการท างาน การด าเนินกิจกรรมรักษาผลประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม โดยมีพ้ืนฐานการปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ เป็นที่ตั้งดังนี้ สื่อต้องมี
จรรยาบรรณในการน าเสนอข่าวสารที่ครอบคลุมไม่ล าเอียง มีความรับผิดชอบ ยึดหลัก ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ สื่อสารมวลชนตีแผ่คุณสมบัติของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพรรค
และสมาชิกต่อสาธารณะชน มีการวิ เคราะห์เกี่ยวกับผู้สมัครลงเลือกตั้ง เจาะลึกศึกษาข้อมูลให้
ประชาชนได้รับรู้ สื่อสารมวลชนมีส่วนในให้ข่าวเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการไป
เลือกตั้งและมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้รับมีทักษะการฟังที่ดี ฟังเข้าใจ หรือสามารถอ่านข้อความที่ส่ง
มานั้นได้ มีความสามารถในการคิดและการใช้เหตุผล เป็นต้น เข้าใจขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต ค่านิยม 
ความเชื่อ ที่เป็นของตัวมนุษย์ในสังคมนั้น และเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญในการสื่อสารด้วย นักการเมือง
ต้องท าความเข้าใจและไม่สื่อสารในลักษณะที่ขัดแย้งกับความเชื่อ ค่านิยมของประชาชน 

ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีวิธีการหาเสียงโดยการประชาสัมพันธ์
ผ่านแผ่นป้ายและสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม มีจิตอาสากล้าท า
กิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือ เมื่อหน้าสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งลงพ้ืนที่หาเสียงอย่างใกล้ ชิดกับ
ประชาชน โดยน าเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้กับประชาชนอยากไปเลือกตั้ง โดยมีพ้ืนฐานการปฏิบัติตน
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ เป็นที่ตั้งดังนี้ นักการเมืองมีเหตุผลยอมรับและสามารถปฏิบัติได้
ตามกฎระเบียบ เงื่อนไขในท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้  ให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโส ผู้เป็นหลักคอยให้
ค าปรึกษาแนะน า ไม่ลุแก่อ านาจในบทบาทความเป็นนักการเมือง รักสันติภาพเพ่ือให้สังคม ชุมชน อยู่
ร่วมกันอย่างสงบ กิจกรรมใดที่ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือ ความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เมื่อประชาชนศรัทธาแล้ว จะมีความเชื่ อมั่น ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาชนต้องออกมาปกป้องระบบการเมือง ที่ต้องรักษาเอาไว้คือระบอบ
ประชาธิปไตยเพราะเป็นระบบการปกครองที่เสียหายน้อยที่สุด เพราะมีหลักการ เคารพในเรื่ อง
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จิตส านึกและความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยจะมีต้องมีขึ้นในหมู่
ประชาชนและผู้น าทางการเมืองจึงท าให้ระบอบประชาธิปไตยประสบความส าเร็จ 

ด้านพรรคการเมือง พรรคการเมืองจะต้องมีจุดยืนในเจตนารมณ์ มีนโยบายที่โดดเด่น 
น่าสนใจสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ มีสมาชิกพรรคที่เป็นตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติท าให้สนใจไปเลือกตั้ง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง โดยมีพ้ืนฐาน
การปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ เป็นที่ตั้งดังนี้ “ความตื่นตัวทางการเมือง” คือ จิต
วิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย เชื่อในความเสมอภาค และเคารพสิทธิของผู้อื่น พร้อมที่จะสู้เพ่ือ
สิทธิของตนเอง มีความยุติธรรม ไม่ขายสิทธิขายเสียง มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว จิตส านึกต่อ
ประชาชนและศรัทธาในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะศรัทธาจะน าไปสู่ความเชื่อมั่นว่า
แม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามระบบประชาธิปไตยก็จะเป็นระบบการเมือง ที่ต้องจรรโลงไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก
เป็นระบบการเมืองทีท่ างานได้ผลและก่อความเสียหายน้อยที่สุด 

ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้ง มีวิสัยทัศน์ในการหาเสียงและ
ลงพ้ืนที่พบปะประชาชนบ่อย ประสบความส าเร็จในหน้าที่และอาชีพ พ้ืนฐานครอบครัวของผู้สมัครที่
จะผลักดันการท าหน้าที่มีความพร้อม ครอบครัวเป็นตัวอย่างได้  น่าสนใจวุฒิภาวะทางการเมืองของ
ผู้สมัครเลือกตั้ง ท าให้น่าสนใจไปลงคะแนนให้และเคยรับรู้จากข่าวสารมาก่อน ความรู้ ความสามารถ
ของผู้สมัคร คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครน่าสนใจจะต้องมีจุดยืนในเจตนารมณ์ มีนโยบายที่โดดเด่น 
โดยมีพ้ืนฐานการปฏิบัติตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ เป็นที่ตั้งดังนี้ จะต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผล
เพียงพอ รู้จักกาลเทศะ ท าความรู้จักกับพ้ืนที่ที่เป็นฐานเสียง เข้าถึงประชาชน มีทักษะในการสื่อสาร 
มีความสามารถในการพูด การเขียน และความสามารถในการแสดงท่าทางประกอบค าพูด  

 

 

 

 

 

 

 



 
บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม 

จังหวัดชุมพร” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

โดยในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Methods) โดย
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 
จากผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร  จ านวน 395 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นทั้งปลายเปิด 
และปลายปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยหาค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบค่าที (t-Test) และค่าเอฟ (F-Test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) กับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เ พ่ือ
สนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ จ านวน 8 รูปหรือคน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๕.๑ สรุป 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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๕.๑ สรุป 
สรุปผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร” สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
๕.๑.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัว

ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ดังนี้ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 68.6 

และเพศชาย จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 มีอายุ ๔๙ - ๕๘ ปี จ านวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.8, การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8, ประกอบอาชีพ
เกษตรกร จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1, มีรายได้ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน 161 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ตามล าดับ 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัด
ชุมพร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.42, S.D.=0.58) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านนโยบาย ( =3.68, S.D.=0.57) อยู่ในระดับมาก ด้าน
สื่อสารมวลชน (=3.52, S.D.=0.74) ส่วนด้านการหาเสียงของผู้สมัคร (=3.38, S.D.=0.91) 
ด้านพรรคการเมือง ( =3.28, S.D.=0.89) และ ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ( =3.22, 
S.D.=0.87) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบดังนี้ 
ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับปานกลาง (=3.22, S.D.=0.87) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “ประสบการณ์ความส าเร็จในการท างานในอาชีพที่ประสบ
ความส าเร็จของผู้สมัคร” (=3.57, S.D.=1.04) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ความมีชื่อเสียงของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง” (=3.55, S.D.=1.09) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า “ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งมีวิสัยทัศน์ในการหาเสียงและลงพ้ืนที่พบปะประชาชนบ่อย” ( =2.75, S.D.=1.19) 
ตามล าดับ 

ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับปานกลาง (=3.38, S.D.=0.91) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ย



๑๖๑ 
 

อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “ผู้สมัครรับเลือกตั้งน าเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้กับประชาชนอยากไป
เลือกตั้ง” (=3.59, S.D.=1.23) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ข้อที่ว่า “ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งลงพ้ืนที่หาเสียงอย่างใกล้ชิดกับประชาชน” (=3.43, S.D.=1.12) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อที่ว่า “ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับ
นโยบายที่น าเสนอให้เกิดความกระจ่างแก่ประชาชนได้” (=3.16, S.D.=1.06) ตามล าดับ 

ด้านพรรคการเมือง พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับปานกลาง (=3.28, S.D.=0.89) เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศมีต าแหน่งใน

พรรคการเมือง” (=3.54, S.D.= 1.18) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “พรรค

การเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง” (=3.51, S.D.=1.20) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อที่ว่า “พรรคการเมืองมีสมาชิกพรรคที่ลง
สมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติท าให้สนใจไปเลือกตั้ง” (=3.10, S.D.=1.05) ตามล าดับ 

ด้านนโยบาย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับมาก (=3.68, S.D.=0.57) เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “นโยบายของพรรคการเมืองสามารถแก้ปัญหาสังคมและตรงความต้องการของคนส่วน
ใหญ”่ (=3.91, S.D.=0.89) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แก่ ข้อที่ว่า “การเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้าร่วมเสนอนโยบายในการน ามาเป็นแนวทางการท างานของพรรค” (=3.73, 

S.D.=0.89) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “ศรัทธาในนโยบายของ
พรรค และเชื่อว่าถ้าหากเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก น่าจะด าเนินนโยบายตามที่หาเสียงไว้ได้” 
(=3.56, S.D.=1.05) ตามล าดับ 

ด้านสื่อสารมวลชน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับมาก (=3.52, S.D.=0.74) เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “สื่อสารมวลชนตีแผ่คุณสมบัติของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง” (=3.63, S.D.=0.81) 
รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ข้อที่ว่า “สื่อมวลชนมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การ

ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” (=3.60, S.D.=0.86) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ข้อที่ว่า “สื่อสารมวลชนมีส่วนในให้ข่าวเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการไป
เลือกตั้ง” (=3.39, S.D.=0.93) ตามล าดับ 
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๕.๑.๓ สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร 

พบว่า ประชาชนทีมี่อายุ การศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มี เพศ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่การตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่การตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย 

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่การตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่การตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่การตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่การตื่นตัวทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่การตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่การตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่การตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่การตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
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5.1.๔ สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยที่การตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ดังนี้ 

ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน
ในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงล าดับตามความส าคัญดังนี้คือ 1) 
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส่งตัวแทนลงพ้ืนที่ หัวคะแนนบางคนมีพฤติกรรมที่ไม่ดี  จ านวน 11 คน 2) ไม่มี
วิสัยทัศน์ที่โดดเด่นเป็นตัวเอง จากการลงพ้ืนที่หาเสียง จ านวน 7 คน 3) ผู้ลงสมัครยังมีพฤติกรรม
เดิมๆ เบ่งบางโอกาส จ านวน 6 คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) แสดงวิสัยทัศน์ให้ประชาชนเห็นถึง
ความรู้ความสามารถ ในการจะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นในอนาคต นึกถึงพ่ึงได้ จ านวน 14 คน 2) ต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ 3) ควรลงพ้ืนที่ด้วยตนเอง มีความนอบน้อมทุกโอกาส 
อบรมตัวแทนที่ลงพ้ืนที่หรือหัวคะแนน จ านวน 7 คน  

ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม 

จังหวัดชุมพร ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงล าดับตามความส าคัญดังนี้คือ 1) วิธีการหาเสียง
เดิมๆ โดยเฉพาะนักการเมืองรุ่นเก่าๆ การหาเสียงมีการใส่ร้ายป้ายสี อาจมีมูลหรือไม่มีมูล น้ าเน่าน่า
เบื่อ จ านวน 8 คน 2) ประชาชนมีความเฉื่อยชากับการหาเสียงเลือกตั้ง จ านวน 5 คน และมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 1) นักการเมืองต้องเปลี่ยนวิธีการหาเสียง สร้างจุดเด่นให้ประชาชนเชื่อมั่นได้  
จ านวน 10 คน 2) ควรหาเสียงสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชน และส่วนรวม ประเทศชาติ จ านวน 8 
คน 

ด้านพรรคการเมือง พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอปัญหาและแนว
ทางแก้ไข การตื่นตัวทางการเมืองในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ดังนี้ ปัญหาคือ 1) ปัญหาพรรค
การเมือง สร้างความน่าเบื่อหน่าย เมื่อเป็นรัฐบาลก็เห็นแก่ประโยชน์ของตน ท าให้รัฐบาลของประเทศ
ไทยไม่มีเสถียรภาพ จ านวน 20 คน 2) เมื่อมีการประชุมสภาก็แสดงออกให้เห็นถึงความน่าเบื่อ 
จ านวน 5 คน แนวทางแก้ไข 1) พรรคการเมืองควรเห็นประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง บริหารบ้านเมือง
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน จ านวน 12 คน 2) พรรคการเมืองต้องให้สมาชิกพรรคสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันออกพบปะประชาชนบ้าง ไม่จ าเป็นต้องเข้าหาเมื่อหน้าเลือกตั้ง จ านวน 11 คน 

ด้านนโยบาย พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
ปัญหาคือ 1) นโยบายไม่ได้มาจากการส ารวจความต้องการของประชาชน แต่นโยบายพรรคการเมือง
เป็นการท าการตลาดจากพรรคการเมือง ที่มีคนออกความคิดเห็นให้ จ านวน 13 คน 2) เมื่อเป็นพรรค
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รัฐบาลท าให้นโยบายไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง บางครั้งนโยบายก็ เว่อร์เพ่ือสร้างกระแสจนเกินไป 
กี่ยุคกี่สมัยก็ยังจนเหมือนเดิม จ านวน 12 คน ประชาชนเสนอแนวทางคือ 1) นโยบายควรเน้นหนัก
การแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจในทุกระดับ ประกาศหยุดวิกฤตเศรษฐกิจทุกชนชั้น โดยเน้นหนักเรื่อง
ของเศรษฐกิจในทุกระดับตั้งแต่เกษตรกร ยันผู้ค้า และสามารถแก้ได้จริง จ านวน 10 คน 2) นโยบาย
ควรเน้นหนักการแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจในทุกระดับ ประกาศหยุดวิกฤตเศรษฐกิจทุกชนชั้น โดย
เน้นหนักเรื่องของเศรษฐกิจในทุกระดับตั้งแต่เกษตรกร ยันผู้ค้า และสามารถแก้ได้จริง จ านวน 9 คน  

ด้านสื่อมวลชน พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง

เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค เรียงล าดับตามความส าคัญดังนี้คือ 1) สื่อมวลชนเชียร์คนที่เป็นพวก

ตัวเอง บางครั้งสื่อก็ไม่น่าเชื่อถือ สร้างกระแสจ านวน 8 คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ควรชี้แจงสิ่ง
ที่เป็นกลางสร้างความเข้าใจในฐานะสื่อมวลชล ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ช่วยประชาชนเป็นกระบอกเสียง 
ไม่ใช่เป็นกระบอกเสียงให้นักการเมือง จ านวน 10 คน  

 
5.1.5 สรุปผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร สรุปได้ว่า คุณสมบัติของนักการเมือง มีความแปลกใหม่ มี

เหตุผลรู้จักความควรไม่ควร ประชาชนเห็นแล้วเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นว่า จริงใจพ่ึงได้ 
นักการเมืองต้องมีลักษณะที่มีจิตส านึกเห็นประโยชน์ของชาติมากกว่าส่วนตัว การลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเป็นเครื่องมือที่จะน ามาซึ่งผลประโยชน์หรือเป้าหมายที่ประชาชนต้องการ มีคุณสมบัติพร้อม
ทั้งความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม การเสียสละเพ่ือสังคม มีจิตสาธารณะ และต้องปฏิบัติกฎระเบียบ
ข้อบังคับให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็น เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ประชาชนรับทราบและปฏิบัติตาม ทุกอย่าง
จะประสบความส าเร็จของกิจกรรมทุกกิจกรรมในท้องถิ่นได้รับรู้และประชาชนได้ไว้วางใจนักการเมือง 

ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร สรุปได้ว่า พฤติกรรมการหาเสียงของนักการเมือง ทาง
การเมืองในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปโดยส่วนใหญ่แล้วพบว่า กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง 
นักการเมือง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามรถแยกออกจากกันได้แม้จะมีการแก้ไข้กฎหมายมาตราต่างๆ แล้ว
ก็ตามนิสัยของนักการเมืองก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการ
เลือกตั้งแต่ละครั้งที่ผ่านมายิ่งแต่จะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพ่ิมมากขึ้นและเห็น ได้ชัดในยุคปัจจุบันนี้ 
จึงท าให้การพัฒนาประเทศชาติล่าช้าลงเกิดการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมืองประเทศชาติเสียหาย
เศรษฐกิจแย่ นักลงทุนไม่กล้าเข้ามาร่วมลงทุนด้วย 

ด้านพรรคการเมือง สรุปได้ว่า พรรคการเมืองต้องเป็นกระบอกเสียง รณรงค์ให้
ประชาชนแต่ละคนรับทราบวัน การเป็นสมาชิกพรรคประชาชนสมัครพรรคการเมือง ลงพ้ืนที่ให้
ความรู้ ให้กับประชาชน ชาวบ้านได้รับรู้ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยการติดแผ่นป้ายและการ
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ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านเลิกการซื้อสิทธิขายเสียง สนับสนุนประชาชนให้ตรวจสอบรายชื่อ สิทธิการเลือกตั้ง ก่อนถึง
วันเลือกตั้ง 

ด้านนโยบาย สรุปได้ว่า นโยบายที่เป็นจริง ชัดเจน ท าให้ประชาชนอยากไปออกเสียงให้ 
และสามารถปฏิบัติได้ตามนโยบายถึงแม้อาจจะท าได้ช้าบ้างก็ตาม และนโยบายนั้นก็ต้องตอบโจทย์
แก้ปัญหาของชุมชนได้จริง ได้ดีและนโยบายที่ดีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มุ่งสนองนโยบายให้กับ
ประชาชนโดยรวม และจัดล าดับตามความส าคัญและความเป็นก่อนหลัง ในการน าไปใช้ประโยชน์ 
และยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 

ด้านสื่อสารมวลชน สรุปได้ว่า สื่อมวลชน ให้การสนับสนุนด้วยการสื่อข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพ่ือให้ประชาชนไว้วางใจและเกิดความความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อพรรค
การเมืองนั้นๆ หรือนักการเมือง การสนับสนุนพรรคการเมืองเป็นเรื่องของคนที่มีอิทธิพลหรือมี
บทบาทในสังคมนั้น  

 

๕.๒ อภิปรายผล 
5.2.1 จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ

ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

จากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ประชาชนสนใจที่นโยบายของพรรค
ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการแก้ปัญหาท้องถิ่นโดยรวมได้หรือไม่ ถ้านโยบายของพรรคการเมือง
สามารถแก้ปัญหาสังคมและตรงความต้องการของคนส่วนใหญ่  และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม

เสนอนโยบายในการน ามาเป็นแนวทางการท างานของพรรค และสื่อสารมวลชน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

พรรคและสมาชิกต่อสาธารณะชน ตีแผ่คุณสมบัติของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ผู้สมัครลงเลือกตั้ง สามารถสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดาวเรือง นาคสวัสดิ์  ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย ในห้วงเวลา ปี พ.ศ.2559” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก๑ 

 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

                                                           
๑ดาวเรือง นาคสวัสดิ์, “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย

ในห้วงเวลา ปี พ.ศ.2559”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2559). 
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ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ผู้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งที่ประสบการณ์ความส าเร็จในการท างานในอาชีพที่ประสบความส าเร็จของผู้สมัคร เป็น
บุคคลที่มีชื่อเสียง มีความรู้ ความสามารถของผู้สมัคร คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครน่าสนใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะรัตน์ สนแจ้ง ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณีประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562” ผลการศึกษา
พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้าน
นโยบาย ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านพรรคการเมือง และด้านวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง๒ 

ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า การหา
เสียงต้องสร้างความน่าสนใจ นโยบายมีความโดดเด่น เป็นจริง และจริงใจ ผู้สมัครรับเลือกตั้งน าเสนอ
ทางเลือกใหม่ๆ เป็นจุดขายให้กับประชาชนอยากไปเลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาวเรือง 
นาคสวัสดิ์ ไดว้ิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย 
ในห้วงเวลา ปี พ.ศ.2559” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก๓ 

ด้านพรรคการเมือง พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า พรรคการเมืองมี
บุคคลที่นับถือและมีความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศมีต าแหน่งในพรรค

การเมือง พรรคการเมืองมีสมาชิกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติท าให้สนใจไป
เลือกตั้ง และนโยบายที่โดดเด่นผลงานที่ผ่านมาท าจริง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกาญจน์  
เข็มนาค ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 
2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
วิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของพรรคการเมือง อยู่ในระดับมาก๔ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
                                                           

๒ปิยะรัตน์ สนแจ้ง, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: ศึกษากรณีประชาชน
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : 
มหาวิทยาลัยเกริก, 2561). 

๓ดาวเรือง นาคสวัสดิ์, “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย
ในห้วงเวลา ปี พ.ศ.2559”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2559). 

๔ณัฐกาญจน์  เข็มนาค, “พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 
2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563). 



๑๖๗ 
 

ของ ยงยุทธ พงษ์ศรี ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดปทุมธานี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี พ.ศ. 2562” ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร ด้านนโยบาย ด้านพรรคการเมือง ด้านการรณรงค์หา
เสียง และด้านสื่อบุคคล๕ 

ด้านนโยบาย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า นโยบายของพรรคการเมือง
สามารถแก้ปัญหาสังคมและตรงความต้องการของคนส่วนใหญ่ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเสนอ

นโยบายในการน ามาเป็นแนวทางการท างานของพรรค เป็นนโยบายที่โดดเด่น ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดนครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2559” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก อยู่ในระดับมาก ด้านคุณลักษณะของ
ผู้สมัครรองลงมาด้านสื่อบุคคล ด้านพรรคการเมือง ด้านนโยบาย และด้านการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง๖ 

ด้านสื่อสารมวลชน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันสื่อไวต่อการเผยแพร่
และกระจายข้อมูล สื่อสารมวลชนตีแผ่คุณสมบัติของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งมีการประชาสัมพันธ์

และรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีการวิเคราะห์ให้ข้อคิดและมุมมองที่หลากหลาย มีส่วนในให้
ข่าวเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการไปเลือกตั้ง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา  
ศิริเมธาวี ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี: 
ศึกษาในห้วงเวลา ปี พ.ศ. 2560” พบว่า การเปิดรับสื่อของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาในแต่ละสื่อพบว่า สื่อที่มีการเปิดรับมากสุด ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อ
หนังสือพิมพ์ และสื่อวิทยุ ตามล าดับ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

                                                           
๕ยงยุทธ  พงษ์ศรี, “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี : ศึกษาใน

ห้วงเวลาปี พ.ศ. 2562”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : 
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๑). 

๖พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2559, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2559). 



๑๖๘ 
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรีมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง๗ 

  
5.2.2 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
จากผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่การตื่นตัวทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ปัจจุบัน
เพศหญิงให้ความสนใจการเมือง ทั้งช่วงก่อนเลือกตั้งและช่วงเลือกตั้ง จะเห็นว่าในปัจจุบันการร่วม
ประท้วงหรือเรียกร้องทางการเมืองทั้งเพศหญิงเข้าร่วมทางการเมืองเช่นเดียวกับเพศชายต่างก็เข้าร่วม
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกาญจน์  เข็มนาค ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองใน
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทาง
การเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมไม่แตกต่างกัน๘ 

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่การตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่ช่วงอายุ  
๑๘ – ๒๘ ปี มีความตื่นตัวทางการเมืองอยู่ในระดับมาก และมีความตื่นตัวทางการเมืองมากกว่าช่วง
อายุ ๔๙ - ๕๘ ปี อายุ 3๙ – 4๘ ปี อายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป และอายุ 29 – 38 ปี ซึ่งเป็นวัยก าลังสร้างเนื้อ
สร้างตัวสร้างครอบครัว ซึ่งคล้องกับงานวิจัยของ พระจักรพงษ์  อนุตฺตโร (วงษ์โพธิ์) ได้วิจัยเรื่อง 
“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  อ าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

                                                           
๗ชุติมา ศิริเมธาวี, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี: ศึกษาใน

ห้วงเวลา ปี พ.ศ.2560”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : 
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๐). 

๘ณัฐกาญจน์  เข็มนาค, “พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 
2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563). 



๑๖๙ 
 

ระดับ ๐.๐๕๙ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2559” ผลการ
พิสูจน์สมมติฐาน พบว่า อายุ ของประชาชนชาวจังหวัดนครนายกมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก๑๐ 

ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ทีก่ารตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้
ว่า การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของทุกคน และเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของการเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
ที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การศึกษาส่งผลกับความสนใจทางการเมือง เช่น 
ประชาชนที่การศึกษาระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ซึ่งเป็นวัยรุ่นให้ความสนใจพรรคการเมือง 
ติดตามการหาเสียง มากกว่าประชาชนที่มีการศึกษาในระดับอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมชาย วุฒิพิมลวิทยา ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี เทศบาล
นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี 2558” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05๑๑ 

ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่การ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง จากสถิติการเลือกตั้งจะเห็นว่าประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
เพ่ิมขึ้น ทุกอาชีพก็หวังว่าเมื่อมีการเลือกตั้งทุกอย่างก็ดีขึ้น ประเทศไทยก็จะมีทางออกทางการเมือง
เร็วขึ้น และหวังให้นักการเมืองแก้ปัญหาเรื่องปากท้อง เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ยงยุทธ พงษ์ศรี ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดปทุมธานี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี พ.ศ. 2562”  ผลการศึกษา อาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์

                                                           
๙พระจักรพงษ์  อนุตฺตโร (วงษ์โพธิ์), “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563).   

๑๐พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2559, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2559). 

๑๑สมชาย วุ ฒิพิมลวิทยา, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี 2558”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัย
สื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2558), หน้า 1-2. 



๑๗๐ 
 

กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้๑๒ 

ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่การ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า 
อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง ประชาชนคาดหวังกับการเลือกตั้ง ที่
ต้องการนักการเมืองที่ดี ท างานโปร่งใส บริหารงบประมาณตรวจสอบได้โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มที่มี
รายได้ 10,001-20,000 บาท และรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท มีความคาดหวังต่อผลการเลือกตั้ง
มาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย วุฒิพิมลวิทยา ไดว้ิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกตั้ง นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี 2558” ผล
การศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาล
นครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05๑๓ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร” มีนโยบายเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร รัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับคุณสมบัติและความโปร่งใสของผู้สมัคร 

๒. ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร พรรคการเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีวิธีการหา
เสียงการรณรงคเ์พ่ือท าความเข้าใจกับประชาชน ถึงสิทธิประโยชน์ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  

๓. ด้านพรรคการเมือง รัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ การเป็นสมาชิก
พรรค การมีส่วนร่วมทางการเมืองให้ประชาชนเข้าใจ 

๔. ด้านนโยบาย พรรคการเมือง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อควรมีนโยบายก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายและให้โอกาสให้ประชาชนได้ร่วมวิพากษ์การด าเนินงานของพรรคการเมือง 

                                                           
๑๒ยงยุทธ  พงษ์ศรี, “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี : ศึกษา

ในห้วงเวลาปี พ.ศ. 2562”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : 
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๑), หน้า 1-2. 

๑๓สมชาย วุ ฒิพิมลวิทยา, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี : ศึกษาในห้วงเวลา ปี 2558”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัย
สื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2558), หน้า 1-2. 



๑๗๑ 
 

๕. ด้านสื่อมวลชน สื่อมวลชนประเภทต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามและมี
ความโปร่งใสในการน าเสนอข้อมูล  

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร” มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
๑. ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร รัฐ หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ควรมีกิจกรรมให้

ประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติและความโปร่งใสของผู้สมัคร 
๒. ด้านการหาเสียงของผู้สมัคร พรรคการเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัด

กิจกรรม เวทีปราศรัยให้ประชาชน สามารถซักถามท าความเข้าใจกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
๓. ด้านพรรคการเมือง รัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์ นโยบายและ

สอบถามความต้องการของประชาชน 
๔. ด้านนโยบาย พรรคการเมือง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการแจ้งผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายและให้โอกาสให้ประชาชนได้ร่วมวิพากษ์การด าเนินงานของพรรคการเมือง 
๕. ด้านสื่ อมวลชน สื่ อมวลชนประเภทต่างๆ มีจรรยาบรรณในการเผยแพร่  

ประชาสัมพันธ์ ไม่ฝักฝ่ายใด  
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
จากการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม 

จังหวัดชุมพร” พบว่าจะต้องวิจัยต่อในประเด็นดังนี้ 
1) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “วิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง” 
2) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ประสิทธิผลของนโยบายทางการเมืองของพรรคที่ได้รับชัย

ชนะการเลือกตั้ง” 
3) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและ

ฝ่ายค้าน” 
4) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ประสิทธิผลของการด าเนินนโยบายของรัฐบาล” 
5) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ประสิทธิผลของสื่อมวลชนต่อการเมืองไทย” 
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สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. การเมืองอังกฤษ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๔.  
สุจิต บุญบงการ. การพัฒนาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารสถาบันทางการเมือง 

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน . กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗.   



๑๗๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. การสื่อสารกับสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๓. 
เสน่ห์ จุ้ยโต. องค์การสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๒. นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๔๘. 
อุไรวรรณ ธนสถิตย์. การเมืองไทยในระบอบธนาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหอการค้า

ไทย, 2552. 
 
(2) บทความ: 

 
ฐานิตา เฉลิมช่วง. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในระดับเทศบาล 

จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารชุมชนวิจัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทราปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 
2559) : 82. 

นันทนา นันทวโรภาส. “การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 
2560 : ศึกษากรณีการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562”.  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
(เมษายน - มิถุนายน 2562) : 274-288. 

มานพ เข็มเมือง. “การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่น ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556): 108. 

ศันสนีย์ ตันติวิท. “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Eco-Tourism กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของ ชุมชนเกาะ
ล้านต่อท้องถิ่น”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม- 
เมษายน 2550): ๘๑-๘๘. 

สุรพล พรมกุล. “พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๗ ในจังหวัดขอนแก่น”. 
วารสารธรรมทรรศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (พฤศจิกายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559): 
103-118. 

อัญชุลี วงษ์บุญงาม และ ดารณี ธัญญสิริ. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล”. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร . ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
(กันยายน 2555): 99-112. 

เอมวดี กาฬภักดี. “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี: ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2557”. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มิถุนายน 2560): 117-122. 

 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/14686
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/14686


๑๗๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(3) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 
กิตติคม พศินนกแสง. “พฤติกรรมในการใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประชาชนผู้สิทธิ์

เลือกตั้ง กรณีศึกษา: เขตเลือกตั้งที่ 14 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร”, สารนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2556.  

เกรียงไกร พัฒนะโชติ. “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓. 

จ าลอง พรมสวัสดิ์. “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยของ
ไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลชวงพุทธศักราช 2551-2553”. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สื่อสารการเมือง. วิทยาลัยสื่อสารการเมือง: มหาวิทยาลัยเกริก, 2554.  

ชุติมา ศิริเมธาวี. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี : ศึกษาในห้วง
เวลา ปี พ.ศ. 2560”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง 
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก, 2560. 

ณัฐกาญจน์  เข็มนาค. “พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 
2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา”. สารนิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2563. 

ดาวเรือง นาคสวัสดิ์. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยใน
ห้วงเวลา ปี พ.ศ.2559”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสาร
การเมือง. วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2559. 

นภดล  สุคนธวิท. พรรคการเมืองไทยกับการเมืองท้องถิ่น : ผลประโยชน์และฐานอ านาจ , 
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วมหลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร : 
๕๙๘ Print, ๒๕๔๖. 

นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์. กลวิธี แนวทาง วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน, 
กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๔๓. 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับการปฏิรูปการเมือง. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๒. 
บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนเขต

เทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด”. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี , 
2556.   

 



๑๗๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
บุณฑริกา เจี่ยงเพ็ชร. “พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออินเตอร์เน็ต

และทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ของกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน. 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓.  

ปิ่นอนงค์ ทองบ่อ. “การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนใน เขต เทศบาลต าบลพระ อินทราชา  อ า เภอบางปะ อิน  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา”. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓. 

ปิยะรัตน์ สนแจ้ง. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: ศึกษากรณีประชาชน
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัย
สื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2561. 

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. “แบบแผนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของชาวกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ๒๕๒๖ และเลือกตั้งซ่อม พ.ศ. ๒๕๒๘”. งานวิจัย

เสนอต่อโครงการศึกษานโยบายสาธารณะ. สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 

๒๕๒๙.    

พระจักรพงษ์  อนุตฺตโร (วงษ์โพธิ์). “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563.   

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). ภาษาธรรม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๘.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). ภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดดิ้ง, ๒๕๔๖.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) . ภาวะผู้น าความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ . 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐.  
พระสร้อยทอง ปญฺญาวุโธ (ประทุมทอง). “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

เขตต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”. สารนิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓. 

 



๑๗๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พัชรา เพ็ชรจรูญ. “เหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีของประชาชน ในเขตเทศบาล

ต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. รายงานการศึกษา

อิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น. บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๓.   

พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2559”. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง 
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก, 2559. 

ยงยุทธ  พงษ์ศรี. “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี : ศึกษาใน
ห้วงเวลาปี พ.ศ. 2562”. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง. วิทยาลัย
สื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๑. 

รสลิน ศิริยะพันธุ์ และคณะ. “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย: 
ศึกษากรณีภาคเหนือ”. รายงานการวิจัย. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.  

รัตนา สารักษ์. “การส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองของประชาชนใน อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง”. 
สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๓. 

รัษฎา บันเทิงสุข. “พฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีอายุ ๑๘-๑๙ ปี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ศึกษากรณีอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐.    

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. “บทบาทและอ านาจหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัย พรรคการเมืองและ
การปฏิบัติหน าที่ในฐานะผู แทนปวงชน”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2554. 

วิจิตร  เกิดน้อย. “พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในต าบลไทยาวาส 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563. 

ศุภักษร ตระกูลศิริ. “พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชบ 
อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์”. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2553.  

 



๑๗๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
สนุก สิงห์มาตร. “พฤติกรรมทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองในจังหวัดร้อยเอ็ด”. ดุษฎี

นิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรบันฑิต. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม, 2556.   

สมชาย ติลังการณ์. “พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งกับจิตส านึกทางการเมืองของชาวเชียงใหม่ใน

การเลือกตั้งทั่วไป: กรณีศึกษาเขตอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๖๑.   

สมพันธ เตชะอธิก และคณะ. “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองในการออกเสียงประชามติ 
และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2550: จังหวัดขอนแกน”. รายงาน
การวิจัย. โดยการสนับสนุนของสถาบันพระปกเกลา. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร: 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2555.  

สุวัฒน์ ศรีพงษ์สุวรรณ. “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา: ศึกษากรณี
ประชาชนในเขตบางนา ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓”. วิทยานิพนธ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2545.  

 
(4) รายงานการวิจัย: 
กาญจนา พันธุ์เอ่ียม และคณะ. “ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรของผู้น าชุมชน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. รายงานการวิจัย. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ๒๕๕๖.  

สุจิต บุญบงการ และ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. “พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย”. รายงาน
การวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗.   

 
(5) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์:   
สุจิต บุญบงการ และ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย . 

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.   
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
2. ภาษาอังกฤษ 
(I) Books: 
Almond, Gabriel A.  and Verba.  Sidney.  The Civic Culture:  Political Attitude and 

Democracy in Five Nations. Boston: Little Brown and Company, 1980. 
Almond.  “Comparative Political Systems” .  The Journal of Politics Vol.  18, no.  3 

(1956): 391–409. 
Almond.  Gabriel A.  and Powell, G.  Bingham.  Comparative Politics:  A Development 

Approach. Boston: Little Brown and Company, 1966. 
Anthony Downs. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper & Row, 1957.   
Bryant and White.  Political AnalysisTechniqueand Practice.  Belmont Calif 

Wadsworth, 1982. 
Davis Keith.  Human Behavior of World-Man Relations and Organization Behavior. 

New York: Mc Graw –Hill Book Co, 1972. 
Erwin,  Participation Management :  Concept Theory and Implementation Participation 

Management :  Concept Theory and Implementation.  Atlanta:  Georgia State 
University, 1976. 

Gurevitch, Michael and Blumler, Jay G. “Linkages between the Mass Media and Politics: 
a model for the analysis of political communications systems” , in Mass 
Communication and Society.  Curran.  Gurevitch and Woollacott (eds. ) , 
London: Edward Arnold and Open University Press, 1977. 

Hansen, Educational Administration and Organizational Behavior. (4th ed.). (Boston: Ally 
and Bacon, 1975. 

Johnson Doyle Paul. Sociological Theory. New York: John Wiley & Son, 1981.   
Richard G.  Niemi.  and Herbert F.  Weisberg.  Controversies in Voting Behavior. 

Washington D.C.: Congressional Quarterly, 1984.    
V.O. Key. The Responsible Electorate: Rationality in Presidential Voting 1939-1960. 

Cambridge. Belkmap: pren of Harvard University Press, 1966.   

 



๑๗๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Verba. Sidney and Norman H. Nie. Participation in America: Political Democracy and 

Social Equality. New York: Harper & Row, 1972. 
Yamane. Taro. Statistics:  An Introductory Analysis. Third edition. New York: Harper 

and Row Publication, 1973. 
Huntington, S.P. & Nelson, M. No Easy Choice: Political Participation in Developing 

Countries. Cambridge: Harvard University Press, 1976. 
John M.  Cohen and Norman T.  Uphoff Cohen, Rural Development Participation:  Concept 

and Measures for Project Design Implementation and Evaluation, Rural 
Development. Committee Center for International Studies. Cornell University, 1981. 

MacKuen and Brown. Organizational Theory and Management: A Macro Approach. 
New York: John Wiley & Sons. 1987. 

March, J. G., & Olsen, J.P. Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of 
Politics. New York: The Free Press, 1989. 

Maslow A. H. Motivation and Personality. New York: Harper & Row Publishing, 1954. 
Nie, N. H.  and Verba, S. , Participation in America :  Political Democracy and Social 

Equality. New York: Harper & Row, 1975. 
Nie, Powell & Priwitt.  Political Participation:  in Handbook Political Sciences :  Non 

Government Politic Reading by Greentein, I.  Fred and Polsby.  W.  Nelson. 
Massachusett: Adison Wesley, 1969. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
____________________________________________________________________________ 
 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร" อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ระดับการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และ
พัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ข้อมูลที่ได้จะแปลผลการวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด" 

แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น ๓ ตอน 
ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่๒ ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม 

จังหวัดชุมพร 
ตอนที่ ๓  แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) ให้ผู้ตอบแบบสอบ 

 ถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการตื่นตัว
ทางการเมืองของประชาชน 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นอย่างดี            
จึงขออนุโมทนามา ณ โอกาส นี้ 

      พระมหาณัฐพจน์ 
               นิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                พุทธศักราช ๒๕๖๓ 



๑๘๓ 
 

ตอนที่ ๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ
ตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

๑. เพศ   ( )  ชาย    ( )  หญิง 

๒. อายุ    ( )  ต่ ากว่า ๓๐  ปี  ( )  อายุ ๓๑-๔๐ ปี 
( )  อายุ ๔๑-๕๐ ปี  ( )  อายุ ๕๑-60 ปี 
( )  อายุ 6๑ ปี ขึ้นไป  
  

๓. อาชีพ  ( )  เกษตรกรรม   ( )  รับจ้าง 
( )  รัฐวิสาหกิจ/รับราชการ ( )  พนักงานบริษัท 
( )  นักศึกษา   ( )  อ่ืน ๆ ..................... 
 

๔. ระดับการศึกษา  ( )  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ( )  ปริญญาตรี 
( )  สูงกว่าปริญญาตรี           

๕. รายได้ต่อเดือน  ( )  ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ( )  ๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 
( )  ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท  ( )  ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘๔ 
 

ตอนที่ ๒ ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย X ลงในช่องค าตอบที่ต้องการ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน 
ในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร      
1) พ้ืนฐานครอบครัวของผู้สมัคร น่าสนใจและเคยรับรู้จาก

ข่าวสารมาก่อน 
     

2) ประสบการณ์ความส าเร็จในการท างานในอาชีพที่
ประสบความส าเร็จของผู้สมัคร 

     

3) วุฒิภาวะทางการเมืองของผู้สมัครเลือกตั้ ง ท าให้
น่าสนใจไปลงคะแนนให้ 

     

4) ความรู้ ความสามารถของผู้สมัคร คุณสมบัติส่วนตัว
ของผู้สมัครน่าสนใจ 

     

5) ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีวิสัยทัศน์ในการหาเสียงและลง
พ้ืนที่  

     

6) ความมีชื่อเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง      
๒. ด้านการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร      

1) ผู้ ส มั ค ร รั บ เลื อ ก ตั้ งมี วิ ธี ก า รห า เสี ย ง โด ย ก า ร
ประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นป้ายและสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ 

     

2) ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีการรณรงคใ์นการหาเลือกตั้ง      

3) ผู้สมัครรับเลือกตั้งลงพ้ืนที่หาเสียงอย่างใกล้ชิดกับ
ประชาชน 

     

4) ผู้สมัครรับเลือกตั้ งน าเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้กับ
ประชาชนอยากไปเลือกตั้ง 

     

5) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถตอบค าถามเก่ียวกับนโยบาย
ที่น าเสนอให้เกิดความกระจ่างแก่ประชาชนได้ 

     



๑๘๕ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน 
ในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6) ผู้สมัครรับเลือกตั้งรณรงค์โดยการน าเสนอที่เป็นกลาง
ไม่พาดพิงบุคคลอื่น  

     

3. ด้านพรรคการเมือง      
1) พรรคการเมืองมีนโยบายที่โดดเด่น น่าสนใจสามารถ

แก้ปัญหาสังคมได้ 
     

2) พรรคการเมืองมีสมาชิกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติท าให้สนใจไปเลือกตั้ง 

     

3) พรรคการเมืองสนใจไต่ถามความคิดเห็นของประชาชน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของบ้านเมือง 

     

4) พรรคการเมืองส่งสมาชิกลงพ้ืนที่  เข้าถึงประชาชน 
อย่างสม่ าเสมอ 

     

5) พรรคการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
พรรคการเมือง 

     

6) ความเกรงใจที่ มี ต่ อบุ คคลที่ เคารพนับถือหรือมี

เกียรติยศมีต าแหน่งในพรรคการเมือง 

     

4. ด้านนโยบาย      
1) นโยบายของพรรคการเมือง มีประเด็นตรงกับความ

ต้องการ 
     

2) ศรัทธาในนโยบายของพรรค และเชื่อว่าถ้าหากเป็น
พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก น่าจะด าเนินนโยบาย
ตามท่ีหาเสียงไว้ได้ 

     

3) นโยบายของพรรคการเมืองสามารถแก้ปัญหาสังคม
และตรงความต้องการของคนส่วนใหญ่ 

     

4) นโยบายของพรรคเป็นนโยบายใหม่ๆ เข้าถึงกลุ่มคนทุก
ชนชั้น  

     



๑๘๖ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน 
ในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเสนอนโยบายใน

การน ามาเป็นแนวทางการท างานของพรรค 

     

5. ด้านสื่อสารมวลชน      
1) สื่อมวลชนมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การออกไป

ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

     

2) สื่อสารมวลชนตีแผ่คุณสมบัติของผู้ที่ ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง 

     

3) สื่อมวลชนให้ข้อมูลเกี่ยวกับพรรคและสมาชิกต่อ
สาธารณะชน 

     

4) สื่อสารมวลชนมีการวิ เคราะห์ เกี่ยวกับผู้สมัครลง
เลือกตั้ง 

     

5) สื่อสารมวลชนมีการเจาะลึกศึกษาข้อมูลให้ประชาชน
ได้รับรู้ 

     

6) สื่อสารมวลชนมีส่วนในให้ข่าวเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนตื่นตัวในการไปเลือกตั้ง 

     

 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด (Open) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับ

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 

๑.  ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร 
 ๑.๑ ปัญหาและอุปสรรค         

            
             



๑๘๗ 
 

 ๑.๒ ข้อเสนอแนะ          
            
             

๒.  ด้านการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร 
 ๒.๑ ปัญหาและอุปสรรค         

            
             

 ๒.๒ ข้อเสนอแนะ          
            
             

๓. ด้านพรรคการเมือง 
๓.๑ และอุปสรรค          
            
             

 ๓.๒ ข้อเสนอแนะ          
            
             

 

๔. ด้านนโยบาย 
๔.๑ และอุปสรรค          
            
             

 ๔.๒ ข้อเสนอแนะ          
            
             

๕. ด้านสื่อสารมวลชน 
๕.๑ และอุปสรรค          
            
             



๑๘๘ 
 

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ          
            
             

 

• ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ขอบพระคุณอย่างสูง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

********** 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์เจาะลึก (ln-depth interview) 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ…์……………………………………….….........ฉายา/นามสกุล................................................ 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน....................................................................................................... ..................... 
สถานที่สัมภาษณ์.................................................................................................................................... 
วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์..................................................................................................................... ...... 
 

ตอนที่ ๒ ค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
การตื่นตัวทางการเมือง หมายถึง กิริยา อาการที่แสดงออก ผ่านความคิดเห็นที่บุคคล

แสดงออกทางการเมือง ไดแก การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย 1) ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร 2) ด้านการหา
เสียงของผู้สมัคร 3) ด้านพรรคการเมือง 4) ด้านนโยบาย และ 5) ด้านสื่อสารมวลชน 

หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง คุณธรรมที่ส าคัญ ส าหรับสัปปุริสชน หรือคนดี คุณสมบัติ ๗ 
ประการนั้น คือ  

ธัมมัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้ธรรม เป็นคนมีศีล มีธรรม รู้หลักการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย คือ ไม่ซื้อสิทธิ์ ไมข่ายเสียง 

อัตถัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จุดมุ่งหมายและรู้จักผลว่า ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการเป็นตัวแทนของตนเองเพ่ือเข้าไปบริหารประเทศ  

อัตตัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักตน ว่ามีรู้ว่าการเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญการปกครองแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มีสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน หนึ่งคนหนึ่งเสียง และเมื่อมีการ
เลือกตั้งจะต้องท าหน้าที่  

มัตตัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักความพอดี การเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญและรู้ว่าสิทธิที่พึง
มี หน้าที่ท่ีพึงปฏิบัติ กฎจะต้องรักษา โดยการเคารพสิทธิของบุคคลอื่น 



๑๙๐ 
 

กาลัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักเวลาอันเหมาะสม เช่น รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง เมื่อมี
การเลือกตั้งก็ต้องท าหน้าที่ไปเลือกตั้ง และช่วยกันตรวจสอบ หลังเลือกตั้งก็ช่วยกันติดตามผลการท างาน
ของตัวแทนที่เลือกเข้าไปบริหารประเทศ  

ปริสัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคม และเข้าใจกฎเกณฑ์ กติกา 
กฎหมายของบ้านเมือง การปฏิบัติตนในชุมชนหรือสังคมนั้น  

ปุคคลปโรปรัญญุตา หมายถึง เป็นผู้รู้จักบุคคล เช่น การเป็นผู้พิจารณาผู้ที่ลงสมัครรับ

เลือกตั้ง ทั้งส่วนตัว นโยบาย ก่อนเลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือผู้แทนราษฎร เข้าไปบริหารประเทศชาติ  

 
ตอนที่ ๓ ข้อค าถามแบบสัมภาษณ์ 

๑. ท่านคิดว่า “คุณลักษณะของผู้สมัคร” ควรน าหลักสัปปุริสธรรม มาปรับใช้อย่างไรให้
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง  
................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................  

๒. ท่านคิดว่า “การหาเสียงของผู้สมัคร” ควรน าหลักสัปปุริสธรรม มาปรับใช้อย่างไรให้
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง  
................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................  

๓. ท่านคิดว่า “พรรคการเมือง” ควรน าหลักสัปปุริสธรรม มาปรับใช้อย่างไรให้ประชาชนมี
ความตื่นตัวทางการเมือง ไดอ้ย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................  

๔. ท่านคิดว่า “นโยบาย” ควรน าหลักสัปปุริสธรรม มาปรับใช้อย่างไรให้ประชาชนมีความ
ตื่นตัวทางการเมือง ไดอ้ย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................  

๕. ท่านคิดว่า “สื่อสารมวลชน” ควรน าหลักสัปปุริสธรรม มาปรับใช้อย่างไรให้ประชาชนมี
ความตื่นตัวทางการเมือง ไดอ้ย่างไร 
...........................................................................................................................................................  



๑๙๑ 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ และผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๒ 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 

 ๑) ศ.ดร.จ ำนงค์  อดิวัฒสิทธิ์   อำจำรย์ประจ ำวิชำ รัฐศำสตร์  คณะสังคมศำสตร์  

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 ๒) รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม  อำจำรย์ประจ ำวิชำรัฐศำสตร์  คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 ๓) รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์  

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 ๔) รศ.ดร.ธัชชนัน  อิศรเดช อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์  

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 ๕) อ.ดร.กำญจนำ  ด ำจุติ   อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์  

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๓ 
 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน 
ในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 
 

 

 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตื่นตัวทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า 

IOC 
แปล
ผล 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร         

๑) พ้ืนฐานครอบครัวของผู้สมัคร 
น่ าสนใจและเคยรั บรู้ จ าก
ข่าวสารมาก่อน 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๒) ประสบการณ์ความส าเร็จใน
การท างานในอาชีพที่ประสบ
ความส าเร็จของผู้สมัคร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓) วุฒิภาวะทางการเมืองของ
ผู้สมัครเลือกตั้ง ท าให้น่าสนใจ
ไปลงคะแนนให้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔) ความรู้  ความสามารถของ
ผู้สมัคร คุณสมบัติส่วนตัวของ
ผู้สมัครน่าสนใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๕) ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีวิสัยทัศน์
ในการหาเสียงและลงพ้ืนที่
พบปะประชาชนบ่อย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖) ความมีชื่อเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. ด้านการรณรงค์หาเสียงของ

ผู้สมัคร 

        



๑๙๔ 
 

๑) ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีวิธีการหา
เสียงโดยการประชาสัมพันธ์
ผ่านแผ่นป้ายและสื่อต่างๆ ที่
น่าสนใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒) ผู้สมัครรับเลือกตั้งลงพ้ืนที่หา
เ สี ย ง อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด กั บ
ประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถ
ตอบค าถามเกี่ยวกับนโยบาย
ที่ น า เ ส น อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
กระจ่างแก่ประชาชนได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งน าเสนอ
ท า ง เ ลื อ ก ใ ห ม่ ๆ  ใ ห้ กั บ
ประชาชนอยากไปเลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕) ผู้ สมั ครรั บ เลื อกตั้ ง มี ก า ร
รณรงคใ์นการหาเลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖) ผู้สมัครรับเลือกตั้ งรณรงค์
โดยการน าเสนอที่เป็นกลาง
ไม่พาดพิงบุคคลอื่น  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

3. ด้านพรรคการเมือง         

๑) พรรคการเมืองมีนโยบายที่
โดดเด่น น่าสนใจสามารถ
แก้ปัญหาสังคมได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒) พรรคการเมืองมีสมาชิก
พรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติท า ให้
สนใจไปเลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓) พรรคการเมืองสนใจไต่ถาม
ความคิดเห็นของประชาชน 
เ พ่ือ เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาของบ้านเมือง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๑๙๕ 
 

๔) พรรคการเมืองส่งสมาชิกลง
พ้ืนที่ เข้าถึงประชาชน อย่าง
สม่ าเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕) พรรคการเมืองให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
พรรคการเมือง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖) ควำมเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่

เ ค ำ ร พ นั บ ถื อ ห รื อ มี

เกียรติยศมีต ำแหน่งในพรรค

การเมือง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

4. ด้านนโยบาย         

๑) นโยบายของพรรคการเมือง 
มีประ เด็ นตร งกับ คว าม
ต้องการ  ท าให้อยากไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒) ศรัทธาในนโยบายของพรรค 
และเชื่อว่าถ้าหากเป็นพรรค
การเมืองที่มีเสียงข้างมาก 
น่าจะด าเนินนโยบายตามที่
หาเสียงไว้ได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓) นโยบายของพรรคการเมือง
สามารถแก้ปัญหาสังคมและ
ตรงความต้องการของคน
ส่วนใหญ่ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔) นโยบายของพรรค เป็ น
นโยบายใหม่ๆ เข้าถึงกลุ่ม
คนทุกชนชั้น  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕) กำรเปิดโอกาสให้ประชำชน

เข้ำร่วมเสนอนโยบำยในกำร
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๑๙๖ 
 

 

 

 

น ำมำ เป็ นแนวทำ งก ำ ร

ท ำงำนของพรรค 

๖) นโยบายสามารถปฏิบัติได้
จริง  

        

5. ด้านสื่อสารมวลชน         

๑) สื่ อ ม ว ล ช น มี ก ำ ร

ประชำสัมพันธ์และรณรงค์

การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒) สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น ตี แ ผ่
คุณสมบัติของผู้ที่ลงสมัคร
รับเลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓) สื่อมวลชนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
พ ร ร ค แ ล ะ ส ม า ชิ ก ต่ อ
สาธารณะชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔) สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น มี ก า ร
วิเคราะห์เกี่ยวกับผู้สมัครลง
เลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕) สื่อสารมวลชนมีการเจาะลึก
ศึกษาข้อมูลให้ประชาชน
ได้รับรู้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖) สื่อสารมวลชนมีส่วนในให้
ข่าวเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนตื่นตัวในการไป
เลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๑๙๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙๘ 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.880 30 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 101.33 174.299 .724 .869 

a2 100.67 182.161 .643 .873 

a3 100.83 181.247 .683 .872 

a4 101.10 174.024 .861 .867 

a5 101.50 186.534 .669 .880 

a6 100.70 180.562 .636 .871 

b1 100.60 181.490 .629 .873 

b2 100.53 183.154 .792 .874 

b3 100.67 188.851 .728 .879 

b4 100.17 186.282 .628 .880 

b5 101.03 178.792 .691 .870 

b6 100.90 177.679 .629 .873 

c1 101.03 178.999 .646 .873 

c2 101.13 177.085 .655 .870 

c3 101.37 174.033 .647 .873 

c4 100.67 176.920 .633 .870 

c5 100.70 175.114 .621 .870 

c6 100.60 179.076 .656 .872 

d1 100.57 181.978 .651 .874 

d2 100.53 184.464 .646 .875 



๑๙๙ 
 

d3 100.07 199.582 .616 .886 

d4 100.57 193.771 .610 .882 

d5 100.63 194.792 .648 .883 

d6 100.50 197.914 .608 .885 

e1 100.73 195.857 .685 .883 

e2 100.63 192.447 .615 .881 

e3 100.67 194.230 .610 .882 

e4 100.73 190.202 .730 .878 

e5 100.83 189.868 .730 .878 

e6 100.77 186.668 .742 .876 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

รายนาม ต าแหน่ง 
1. พระครูอินทโชติ  เจ้าคณะอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
2. พระครูปริยัติกิจวิธาน, ดร. เจ้าคณะต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
3. นายนพภา  อินทรักษ์ ปลัดอ าเภอ อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
4. นายวิบูลย์  เกลี้ยงสงฆ์ ปลัดอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
5. นายนันทภพ  เอื้ออารีย์ สมาชิกสภาจังหวัดเขตอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
6. นายแสงทอง ชนกเศรณีย์ นายกกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง  

อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
7. พันต ารวจเอกนิวัฒน์  ชื่นวิเศษ ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรละแม อ าเภอละแม  

จังหวัดชุมพร 
8. นายนรินทร์  พันธ์เจริญ ก านันต าบลละแม 

 
  



202 

 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 

 

พระครูสุวรรณอินทโชติ 
เจ้าคณะอ าเภอละแม 

สัมภาษณ์ ๑ กุมภาพันธ์ 256๔ 
 

 
 

พระครูปริยัติกิจวิธาน ดร. 
เจ้าคณะต าบลละแม 

สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ์ 256๔ 



203 

 

 
 

นายนันทภพ เอื้ออารี 
สมาชิกสภาจังหวัดเขตอ าเภอละแม 

สัมภาษณ์ ๒ กุมภาพันธ์ 256๔ 
 

 
 

นายนพภา อินรักษ์  
ผู้รักษาการแทนนายอ าเภอละแม 
สัมภาษณ์ ๔ กุมภาพันธ์ 256๔ 

 



204 

 

 
 

นายวิบูลย์ เกลี้ยงสงค์ 
ปลัดอ าเภอละแม 

สัมภาษณ์ ๕ กุมภาพันธ์ 256๔ 
 

 
 

พันต ารวจเอกนิวัฒน์ ชื่นวิเศษ 
ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรละแม 
สัมภาษณ์ ๖ กุมภาพันธ์ 256๔ 

 



205 

 

 
 

นายแสงทอง ชนกเศรณีต์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง 

สัมภาษณ์ ๗ กุมภาพันธ์ 256๔ 
 
 

 

 

นายนรินทร์ พันธ์เจริญ 

ก านันต าบลละแม 

สัมภาษณ์ ๘ กุมภาพันธ์ 256๔ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
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