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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. ศึกษาความรู้ความเข้าใจ ๒. เปรียบเทียบความรู้ความ
เข้าใจทางการเมือง และ ๓. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการวิจัย
เป็นแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ ๐.๙๔๙ ประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม จ านวน ๑๒๕ คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๘ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ 
ดังนี้ ด้านรัฐธรรมนูญ ด้านพรรคการเมือง ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง และด้านการเลือกตั้ง 
ตามล าดับ 

๒. นักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนนักเรียนที่มีเพศ สถานะภาพ ห้องเรียน 
และผู้สนับสนุน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองไม่แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับสมมุติฐานการวิจัย 

๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ด้านพรรคการเมือง คือ ต้องเปลี่ยน
อุดมการณ์ทางการเมืองให้คนรุนใหม่ ด้านรัฐธรรมนูญ การออกกฎหมายบางมาตราเอ้ืออ านวยพรรค
มากกว่าประชาชน ด้านการเลือกตั้งคือระบบการเลือกตั้ งที่ ไม่ เปิดเผยการนับคะแนนโดย
คณะกรรมการที่เป็นคนของพรรค กฎหมายควรรองรับให้องค์กรอิสระมีบทบาทในการเลือกตั้ง และ
ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง มีปัญหาสิทธิพ้ืนฐานในการแสดงออกความคิดเห็นของประชาชน 
วิธีแก้คือ การเปิดสิทธิบางอย่างให้ประชาชนและยอมรับเสียงประชาชนและภายตรงข้าม 
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Abstract 
 The objective of this Research is: 1. For Political Knowledge and Understanding 
of Secondary School Students in Pariyattidhamma School Travinh Province Vietnam 2. 
To compare Political Knowledge and Understanding of Secondary School Students in 
Pariyattidhamma School Travinh Province Vietnam 3.  To propose guidelines for 
promoting and developing Political Knowledge and Understanding of Secondary 
School Students in Pariyattidhamma School Travinh Province Vietnam. 
 Research is a mixed method.  It is a Mixed Method Research Consists of 
operational research Use questionnaires as a tool for data collection.  With the 
confidence value of the whole version equal to 0. 949 The population is the sixth 
secondary school students in Pariyattidhamma School Travinh Province Vietnam, 
number 125 people, academic year 2020-2021 From the formula of Taro Yamane 

Which uses the level of tolerance 0. 05 The statistics used for data analysis are: 
Frequency value Percentage value Mean And standard deviation Test the hypothesis 
by testing the values t- test and test values F- test The analysis of data from open-
ended questionnaires.  Analyzed by descriptive frequency distribution and table.  And 
qualitative research methods In-depth equations from eight key informants were used, 
data analysis people using descriptive content analysis techniques. 
  1.  Knowledgeable students political knowledge and understanding of 
secondary school students in Pariyattidhamma School Travinh Province Vietnam 

Overall was at a moderate level (= 3. 29, = 0. 92)  When classified by side in 
descending order of mean. As follows: the constitution (=3.22, =0.38) Political party 
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(=3.22, =0.34) Political rights and liberties (=3.22, =0.38)  and elections (=3.20, 

=0.35) respectively 
 2.  The comparison results showed that Students of different ages political 
knowledge and understanding of secondary school students in Pariyattidhamma 
School Travinh Province Overall different Significantly at the level 0. 05 Therefore 
accepted the hypothesis set Students with gender, class, picture, classroom and 
sponsor They have political knowledge and understanding of secondary school 
students in Phrapariyattidhamma School, Travinh Province, Vietnam, but not different, 
thus rejecting the research hypothesis. 
 3.  Suggestions about the desirable traits as follows:  problems, obstacles and 
guidance on political knowledge and understanding of secondary school students in 
Pariyattidhamma School Travinh Province VietnamThe party side is political control. 
The approach to solving the problem is very difficult because the political ideology 
has to be changed to a new radical In the constitution The problem is that certain 
legislation allows the party more than the people.  The solution to the problem is 
fairness practice, not using two standards.  Electoral problems and obstacles are an 
electoral system that does not disclose the vote count by a party committee.  The 
solution to this problem is legislation allowing independent organizations to play a 
role in elections And in terms of political rights and liberties, there is a problem of 
fundamental rights in the expression of public opinion The solution to this problem is 
to open certain rights for the people and accept the public's voice and under the rules. 



ฉ 
 

สารบัญ  
 

          เร่ือง  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ช 
สารบัญแผนภาพ ฎ 
  
บทที่ 1 บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๖ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๖ 
 1.4 ขอบเขตการวิจัย ๖ 
 ๑.5 ๑.๕ สมมติฐาน ๗ 
 ๑.6 นิยามศัพท์เฉพาะศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ๘ 
 ๑.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๐ 
   
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๑ 
 ๒.๑ แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ๑๑ 
 ๒.๒ แนวคิดการเมืองในระบอบสาธรณรัฐสังคมนิยมประเทศเวียดนาม ๓๓ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับกพรรคการเมือง ๕๗ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ ๖๒ 
 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวการเลือกตั้ง ๖๕ 
 ๒.๖ แนวคิดท่ีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการมือง ๖๙ 
 ๒.๗ แนวคิดเก่ียวกับอิทธิบาท ๔ ๗๔ 
 ๒.๘ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๗๙ 
 ๒.๙ แนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘๒ 
 ๒.๑๐ กรอบแนวคิดการวิจัย ๙๘ 
 
 
 

  

  สารบัญ (ตอ่)  
 



 
ช 

 เรื่อง หน้า 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย ๑๐๐ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๐ 
 ๓.๒ ประชากร และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๐๑ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๐๑ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๔ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๕ 
   
บทที่ ๔ ผลการวิจัย ๑๐๗ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๘ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน

ระดับ มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญ ประเทศ
เวียดนาม 

 
 

๑๐๙ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญ 
ประเทศเวียดนาม 

 
 

๑๑๕ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง

ของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตรา
วิญประเทศ เวียดนาม 

 
 

๑๒๓ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทาง

การเมืองของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม 

๑๒๗ 

 ๔.๖ องค์ความร  ้ ๑๓๘ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ ๑๔๒ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๔๓ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๑๔๘ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๕๓ 
 
 

  

 สารบัญ (ตอ่)  

 เรื่อง หน้า 
บรรณานุกรม ๑๔๒ 
ภาคผนวก ๑๕๑ 

ภาคผนวก ก แบบสอบถาม ๑๕๗ 
ภาคผนวก ข แบบสมภาษณ์ ๑๖๓ 



 
ซ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญตาราง 
 

ภาคผนวก ค ผลค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ๑๖๘ 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ ๑๗๐ 
ภาคผนวก จ หนังสือขออนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย   ๑๗๔ 
  

ประวัติผ ้วิจัย ๑๗๘ 

ตารางท่ี  หน้า 
๒.๑ สรุปแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ๓๐ 
๒.๒ สรุปแนวคิดการเมืองในระบอบสาธรณรัฐสังคมนิยมประเทศเวียดนาม ๕๖ 
๒.๓ สรุปแนวคิดพรรคการเมืองในประเทศเวียดนาม ๖๑ 
๒.3 สรุปแนวคิดด้านรัฐธรรมนูญ ๖๔ 
๒.4 สรุปแนวคิดเก่ียวกับการเลืองตั้ง ๖๘ 
๒.5 สรุปแนวคิดท่ีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการมือง 7๓ 
๒.6 แสดงการสงเคราะห์ความหมายและองค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ 7๘ 
๒.7 แสดงการสงเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๙๑ 
4.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๐๘ 



 
ฌ 

4.๒ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการความรู้
ความเข้าใจทาง การเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม โดยรวม 

 
 

๑๑๐ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ความเข้าใจทาง

การเมืองของนัก เรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม ด้านพรรคการเมือง 

 
 

๑๑๑ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ความเข้าใจทาง

การเมืองของนัก เรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม ด้านรัฐ ธรรมนูญ 

 
 

๑๑๒ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ความเข้าใจทาง

การเมืองของ นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตรา
วิญประเทศเวียดนาม ด้าน การเลือกตั้ง 

 
 

๑๑๓ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อความรู้ความ

เข้าใจทาง การเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดตราวิญประเทศ เวียดนาม ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

 
 

๑๑๔ 
๔.๗ แสดงการเปรียบเทียบระดับ ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญ
ประเทศเวียดนามจ าแนกตามเพศ 

 
 

๑๑๕ 
 
 

  

 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๘ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับ ความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม จ าแนกตามอายุ 

 
 

๑๑๖ 
๔.๙ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจ

ทางการเมือง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดตราวิญประเทศ เวียดนาม เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตาม
อายุโดยรวม 

 
 
 
 

๑๑๗ 
๔.๑๐ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญ
ประเทศเวียดนามเป็นรายตัวด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามอายุ ด้านรัฐธรรมนูญ 

 
 
 

๑๑๘ 



 
ญ 

 
 
 

๔.๑๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญ
ประเทศเวียดนาม เป็นรายตัว ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามอายุ ด้านการเลือกตั้ง 

 
 
 
 

๑๑๙ 
๔.๑๒ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญ
ประเทศเวียดนาม จ าแนกตามสถานะภาพ 

 
 

๑๒๐ 
๔.๑๓ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญ
ประเทศเวียดนาม จ าแนกตามห้องเรียน 

 
 

๑๒๑ 
๔.๑๔ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง

ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญ
ประเทศเวียดนาม จ าแนกตามผู้สนับสนุน 

 
 

๑๒๒ 
 
 

สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๕ สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจ

ทางการเมือง ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดตราวิญ ประเทศ เวียดนาม โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

๑๒๓ 
๔.๑๖ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญ
ประเทศเวียดนาม ด้านพรรค การเมือง 

 
 

๑๒๔ 
๔.๑๗ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญ
ประเทศเวียดนาม ด้าน รัฐธรรมนูญ 

 
 

๑๒๕ 
๔.๑๘ ปัญหา อุปสรรค และแนว ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน

ระดับ มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญประเทศ
เวียดนาม ด้านการ เลือกตั้ง 

 
 

๑๒๖ 
๔.๑๙ ปัญหา อุปสรรค และแนว ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน

ระดับ มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญประเทศ
เวียดนาม ด้านสิทธิ และเสรีภาพทางการเมือง 

 
 

๑๒๗ 



 
ฎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญแผนภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  หน้า 
๒.๑ สังคมนิยมสมบูรณแบบตามแนวอุดมคติ (Utopian Socialism) ๓๙ 
๒.๒ สังคมนิยมแบบประชาธิปไตย(Socialism Democratic) ๔๑ 
๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๙ 
๔.๑ ด้านพรรคการเมือง ๑๓๐ 
๔.๒ ด้านรัฐธรรมนูญ ๑๓๓ 
๔.๓ ด้านการเลือกตั้ง ๑๓๕ 
๔.๔ ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ๑๓๗ 
๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๓๘ 
๔.๖ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ๑๔๐ 
   
   



 
ฏ 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
๑. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

อักษรย่อในงานวิจัยเล่มนี้ ใช้พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๓๔ เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาไทย จะระบุเล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษร
ย่อชื่อคัมภีร์ เช่น วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๘/๒๓.หมายความว่า ระบุถึง วอนัยปิฎก มหาวิภังค์ 
ฉบับภาษาไทยพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑ ข้อที่ ๑๘ หน้าที่ ๒๓ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยใช้ระบบค าย่อ 
ดังต่อไปนี้ 
 



 
บทท่ี๑ 

 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

๑.๑.๑ ควำมเป็นมำของปัญหำ 
นับตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงยุคปัจจุบัน สังคมโลกได้ผ่านการพัฒนาระบอบการเมืองการ

ปกครองมาอย่างหลากหลายรูปแบบ หากย้อนหลังไปดูการเมืองการปกครองในสมัยก่อน จะเห็นว่ามี
ระบอบการปกครองหนึ่งที่เด่นที่สุด นั้นคือระบอบราชานิยมหรือเรียกว่าระบอบพระมหากษัตริย์ผู้เป็น
เจ้าของดินแดน มีประชาชนอยู่ภายใต้การดูแลของพระมหากษัตริย์ ระบอบนี้ได้รับการชอบนิยมใช้นาน 
เป็นระบอบการเมืองที่ใด้รับการนิยมใช้ตั้งแต่อดีตสมัยก่อนประวัติศาสตร์๑ จนมาถึงยุคทศวรรษที่ ๑๙ 
มาถึงยุคปัจจุบันมีระบอบการปกครองใหม่มาอีก ๒ ระบอบการปกครอง ใหญ่ด้วยกัน คือ ระบบเผด็จการ
สังคมนิยมและระบบเสรีนิยมประชาธิปไตย นับว่าเป็นระบอบการปกครองที่ประชากรโลกส่วนใหญ่นิยม
น าไปใช้กันมากท่ีสุด เพราะเป็นระบอบการปกครองที่ให้สิทธิ์เสรีภาพของประชาชน พลเมือง มีความเสมอ
ภาคกัน หรือเรียกว่าเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน และอ านาจอธิปไตย
เป็นของปวงชนนั่นเอง๒  

ในส่วนของการปกครองประเทศเวียดนาม ก็มีรูปแบบดังกล่าวข้างต้นมาในอดีตด้วยเช่นกัน 
แต่เมื่อจะกล่าวถึงความเป็นมาแล้ว เวียดนามมีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้าน
ตะวันออกสุดของคาบสมุทร  อินโดจีน ใน ค.ศ. ๒๐๑๘ มีประชากรประมาณ ๙๖.๒๐๘.๙๘๔ ล้านคน 
เป็นประเทศมีประชากรอันดับ ๑๕ ของโลกและเป็นอันดับ ๙ ของเอเชีย มีพรมแดนติดกับประเทศจีน 
ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเก๋ีย ทะเลจีนใต้ อ่าวไทย ทาง
ทิศตะวันออกและใต้ มีเมืองหลวงชื่อฮานอยตั้งแต่เวียดนามเหนือและใต้รวมกัน ใน  ค.ศ. ๑๙๗๕ เมือง
ใหญ่สุดในประเทศคือนครโฮจิมินห์ ภาคเหนือของเวียดนามเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิจีนกว่าพันปี 
หลังจากเวียดนามชนะจีน(มองโกล) ในแม่น้ าบักดั่ง รัฐแรกเริ่มของเวียดนามก่อตั้งขึ้นเมื่อใน ค.ศ.๙๓๙ 
เวียดนามก็เจริญรุ่งเรืองและ เริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนกระทั่งตกเป็นอินโด

                                                           
๑ วัชระ สินธุประมา, “พัฒนาการของมโนทัศน์เรื่องประวัติศาสตร์โลกในโลกตะวันตก”, ประวัติศำสตร์

ธรรมศำสตร์ ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๘๐. 
๒

 ชัยกฤต รัตนากร, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของนักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอ ารุงและ

โรงเรียนชลกันยานุกูล ในการเมืองแบบประชาธิปไตย”, วิทยำนิพนธ์รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต   กลุ่มวิชำกำร
จัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘), หน้า ๑.  



๒ 
 

จีนของฝรั่งเศสในช่วงกลางคริสต์ศักราชที่ ๑๙๓ โดยเวียดนามได้สู้รบกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนใน
วันที่ ๒ กันยายน น าโดยโฮจิมินห์และประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ในปี ค.ศ. 
๑๙๕๔ เวียดนามชนะฝรั่งเศสอย่างเด็ดขาดในยุทธการที่เดียนเบียนฟู และท าให้เวียดนามแยกเป็นสอง
ประเทศคือเวียดนามเหนือ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม) และ เวียดนามใต้ (สาธารณรัฐเวียดนาม) 
ต่อมาความขัดแย้งระหว่าง ๒ ประเทศทวีความรุนแรงจนกลายเป็นสงครามเวียดนามตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๕๕–
๑๙๗๕๔ 

วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๑๙๗๕ หลังจากระบอบเวียดนามก๋งหว่าถูกลมสลายไปอย่างสินเชิง        
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ประกาศชัยชัยชนะในการต่อสู่เพ่ือรวบรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียว แล้วได้ตั้ง
เชื่อประเทศใหม่ว่า “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” โดยถือเอาระบอบสังคมนิยมในแนวคิดอุดมการณ์
คอมมิวนิตย์ของขาลมาค์ (KARLMAX) เลนิน (LE NIN) และสติอารมณ์โฮจีมิน (HO CHI MINH)  นับตั้งแต่
นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามได้ถือเอาการเมืองการปกครองในระบอบสังคมนิยมโดยมีพรรค
คอมมิวนิต์มาเป็นผู้น าเป็นฝ่ายเดียวในประเทศเท่านั้น  

ในค.ศ.๑๙๘๖ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเริ่มต้นบูรณะเศรษฐกิจและการเมือง ท าให้
เวียดนามเริ่มเข้าร่วมกับเศรษฐกิจโลก ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ได้สร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับทุกประเทศ 
และตั้งแต่ค.ศ.๒๐๐๐ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการ
เติบโตสูงสุดในโลก การบูรณะเศรษฐกิจประสบความส าเร็จท าให้เข้าร่วมกับองค์การการค้าโลกใน ค.ศ. 
๒๐๐๗ นอกจากนี้เวียดนามยังเป็นสมาชิกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิกและองค์การ
ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสด้วย นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันเวียดนามได้
พยายามฟ้ืนฟู ทั้งหลายด้านทั้งในทางการเมืองการปกครองทั้งในความม่ันคงและทั้งในด้านเศรษฐกิจ๕ 

๑.๑.๒ ควำมส ำคัญของปัญหำ 
ด้านการการศึกษาของเวียดนามนับตั้งแต่รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนาม (ค.ศ. ๑๙๗๖ ถึง

ปัจจุบัน) ได้มีพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามและเป็นส่วนหนึ่งของมรดก
ของการศึกษาของสาธารณรัฐเวียดนาม เมื่อภาคใต้และภาคเหนือรวมกันในปี ค.ศ. ๑๙๗๖ รูปแบบ
การศึกษาในภาคเหนือเข้าหาระบบการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัก สูตร
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษามี ๑๐ ปีในภาคเหนือจะต้องตรงกับหลักสูตร ๑๒ ปีในภาคใต้ ใน ค.ศ. 
๑๙๘๑ ได้ก าหนุดให้ใช้ระบบ ๑๒ปี ทั่วประเทศ 

                                                           
๓ ส านักข่าวสารนเิทศ-กระทรวงการต่างประเทศ, ข้อมูลพ้ืนฐำนบำงอย่ำง สำธำรณรัฐสังคมนิยม

เวียดนำม, (Hà Nội: Số 1, phố Tôn Thất Đàm, Ba Đình), p25 
๔ สารานุกรมเสรี: เวียดนำม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: ViệtNamhttps://vi.wikipedia.org/wiki/VI%E1 

%BB%87t_Nam [๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓]. 
๕ William, Vietnam's new-look economy, [ออน ไ ล น์ ], แ ห ล่ ง ที่ ม า : http://news.Bbc.co.u 

k/2/hi/asia-pacific/3752682.stm [๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๔]. 

http://news/
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หากย้อนหลังประวัติศาสตร์ไปในปี ค.ศ. ๑๙๕๕-๑๙๗๕ สมัยรัฐบาล เวียดนาม ก๋งหว่า น า
โดย ประธานาธิบดี โง ดิน เดียม (Ngô Đình Diệm) ได้รับการสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกา ท่านโงดินเดียม
(Ngo Dinh Diem) ได้ประกาศยุบเลิกระบอบราชานิยมของพระมหากษัตร์ บาวดาย (Bảo Đại) โดยการ
ท าประชามติ ๘ ปีต่อมา คือใน ค.ศ. ๑๙๖๓ ระบอบการปกครองของโงดินเดียม (Ngo Dinh Diem) ได้รับ
การสนับสนุนจากสหรัฐในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้ แม้ว่าสหรัฐอเมริกาและโงดินเดียม (Ngo 
Dinh Diem) โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับรัฐบาลที่รวมถึงเสรีภาพในความเชื่อและศาสนาความคิดเห็น
สาธารณะชี้ให้เห็นว่าระบอบการปกครองของโงดินเดียม (Ngo Dinh Diem) แสดงถึงนโยบายสนับสนุน
ศาสนาคริสต์และการเลือกปฏิบัติกดขี่  ก าจัดศาสนาพุทธ อย่างเช่นใน ตามค าส่ง ของท าเนียบ
ประธานาธิบดี แจงว่า“สมาคมทางศาสนาวัฒนธรรมและทางกายภาพทั้งหมดยกเว้นคาทอลิกไม่มีสิทธิ์ซื้อ 
อสังหาริมทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท าเนียบประธานาธิบดี” ไม่ให้ยกธงพระพุทธศาสนาตามสถานที่
สาธารณะเนืองในวันวิสาขบูชา ศาสนาอ่ืนต้องอยู่ภายใต้ศาสนาคริสต์ และ ไม่ให้ไว้พระพุทธรูปในบ้านเป็น
ต้น นับเป็นการเริมการด าเนินนโยบายเพ่ือกดขี่ศาสนาพุทธ เพราะเข้าเห็นว่าทางเดียวที่ไม่ให้ “พวก
คอมมิวนิสต์ไต้”ขยายแนวคิดเข้าไปประชาชนคือการชุมนุมทางศาสนา แล้วศาสนาพุทธเป็นสนามที่พวก
คอมมิวนิสต์เอามาเป็นเครื่องมือในการท าสงครามกับรัฐบาลของเข้า จนท าให้มีการเคลื่อนไหวของชาว
พุทธ น าโดยพระสงฆ์ หรือเราเรียกว่า“เหตุการณ์ทางพุทธศาสนา” ค.ศ. ๑๙๖๓ มีการแพร่กระจายไปทั่ว
ทั้งเวียดนามใต้คือความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่าย ด้านหนึ่งคือพระพุทธศาสนาในเวียดนามใต้และอีกด้าน
หนึ่งคือรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเวียดนาม น าโดยประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เหตุการณ์ใน ค.ศ. ๑๙๖๓ เป็น
เพียงปัญหาน้ าตาทางสังคมและการเมืองที่ผ่านมาซึ่งสามารถพูดได้ก่อนที่โงดินห์เดียม (Ngo Dinh Diem) 
ก่อตั้งสาธารณรัฐเวียดนาม วิกฤตครั้งนี้ท าให้รัฐบาลโงดินห์เดียม(Ngo Dinh Diem) เสียความเชื่อถือทั้งใน
และต่างประเทศและเป็นสาเหตุหลายประการที่ท าให้ระบอบการปกครองของ โงดินห์เดียม (Ngo Dinh 
Diem) ถูกล่มสลายในที่สุดในค.ศ. ๑๙๖๓๖  

สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือความขัดแย้งทางศาสนา ตามประวัติศาสตร์เห็นชัดว่า
พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามไม่ใช่มีเพียงแต่ท าหน้าที่ยึดแนวความสุขสงบภายในจิตใจเท่านั้น แต่
เมื่อไร่ประเทศชาติต้องการความช่วยเหลือเกื้อกูล เมื่อไรประชาชนเดือดร้อน เมื่อไรประชาชนถูกกดขี่ 
เมือ่ไรประชาชนต้องการความสามัคคี ล้วนแต่มีพระสงฆ์เข้าไปในที่นั้นน าหน้าตลอด ที่เห็นชัดเจนจากประ
วัดติศาสตร์ กว่าจะได้มาทุกวันชีวิตของพระสงฆ์ และชาวพุทธนับร้อย 

ค.ศ. ๑๙๗๕ หลังจากการรวบรวมประเทศ รัฐบาลได้ยุบสถาบันการศึกษาเอกชนทั้งหมดที่
ด าเนินการในเวียดนามใต้ ภายใต้ระบอบการปกครองของสาธารณรัฐเวียดนาม การศึกษาภาคเอกชน
ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการอีกครั้งในช่วงที่ใช้นโยบาย “เปลี่ยนใหม่”(Đổi mới) ตามรูปแบบนโยบายนี้  
โรงเรียนทั่วประเทศที่ไม่ได้เป็นของรัฐบาลไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดทั้งหมด ไม่มีการเรียนการสอนได้อีกแล้ว
ไม่ว่าในวัดว่าอารามหรือในโรงเรียนต่าง ๆ ไม่ว่าการสอนนักธรรมหรือการเรียนบาลี โรงเรียนพระปริยัติ

                                                           
๖ Việt Nam Cộnghòa: สารานุกรม เสรี  [ออนไลน์ ], แหล่ งที่ มา : https://vi.wikipedia.org/wIkI 

/VI%E1% BB%87t _ Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a[๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓]. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3o_%C4%90%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wIkI%20/VI%E1%25%20BB%258
https://vi.wikipedia.org/wIkI%20/VI%E1%25%20BB%258
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ธรรมที่เคยสืบทอดการเรียนแบบอย่างของฝรั่งเศส ผสมกับทางพระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบอย่าง
รา้ยแรงผ่ายใต้นโยบาย“เปลี่ยนใหม่”(ดอยม่อย) ของรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

โรงเรียนมัธยมศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ในสมัยนั้นไม่ว่าพูดโดยทางอ้อมหรือ
ทางตรงล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้อง เบื้องหลังในการเรียนการสอนชาวพุทธในสมัยนั้นได้รับความนิยมอย่าง
กว้างขวาง จนมาถึงการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองใน ค.ศ. ๑๙๗๕ หนึ่งปีต่อมาใน ค.ศ. 
๑๙๗๖ พรรคคอมมิวนิสต์ที่ยึดแนวคิดเผด็จการได้ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจผลผลิตรวนหรือเรียกว่า “สมัย
รายงานด่วน” ( bao cấp) จนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญคนไหนสามารถตีความหมายของค านี้ให้
ถูกต้องได้ และยังไม่ทราบถึงที่มาของค านี้ มีแต่สมมติเป็นภาษาอังกฤษคร่าว ๆ ว่า (subsidy) การสั่งปิด
ทุกโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนของรัฐ ท าให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมของพระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบ
โดยตรง รัฐมีค าสั่งให้ปิด ไม่ให้มีการเรียนการสอนวิชาต่างๆ แม้แต่หนังสือธรรมะก็ ไม่ให้ประชาชนเก็บ
รักษาหนังสือ ต้องถูกเผ่าทิ้งหมด แม้แต่โรงเรียนของรัฐก็ถูกตรวจสอบอย่างเข็มงวดนักศึกษาที่อยากที่จะ
เข้าไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยก็ต้องตรวจสิบประวัติความเป็นมา ท าให้น ามาสู่การต่อสู่ของพระสงฆ์น า
โดยพระกนธรรมโม กีมตุกเจีง ประมุขคณะสงฆ์และมีพระอีกหลายองค์ที่เป็นผู้เจ้าอาวาส นักศึกษา ใน
จังหวัดตร่าวิญได้สนับสนุนให้มีการเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมมาใหม่ แต่ท่านถูกรัฐบาลกล่าวโทษเป็น
การก่อกบฏ ต่อต้านรัฐบาล ท่านถูกพิจารณาโทษจนท่านมรณภาพในเรือนจ าใน ค.ศ.๑๙๗๖ ในปีเดียวกัน
รัฐบาลได้เอารูปแบบสังคมนิยม มาใช้อย่างเป็นทางการ โดยมติจากรัฐสภาครั้งที่ ๖ ของพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม จึงมรีัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ต่อมาใน ค.ศ. ๑๙๙๒ มาตราที่ ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้
ระบุว่า "รัฐเป็นเอกภาพในการจัดการระบบการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โปรแกรมเนื้อหา
แผนการศึกษามาตรฐานครูและระเบียบข้อบังคับ รัฐได้พัฒนาระบบการศึกษาใหม่ การศึกษาก่อนวัยเรียน 
การศึกษาทั่วไป การศึกษาสายอาชีพ การศึกษาระดับอุดมศึกษาและสูงกว่า การศึกษาระดับประถมศึกษา
สากล การจัดการไม่รู้หนังสือพัฒนารูปแบบของโรงเรียนระดับชาติและระดับประชาชนและรูปแบบ
การศึกษาอ่ืน ๆ รัฐจัดล าดับความส าคัญการลงทุนด้านการศึกษาและสนับสนุนแหล่งการลงทุนอ่ืน ๆ สร้าง
ความมั่นใจในการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขาพ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยและในพ้ืนที่ที่
ยากล าบากอย่างยิ่ง องค์กรของประชาชนเป็นครั้งแรกในสหภาพยุวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ , องค์กรทาง
สังคมและกลุ่มต่าง ๆ องค์กรทางเศรษฐกิจครอบครัวและโรงเรียนมีหน้าที่ให้ความรู้แก่เยาวชนวัยรุ่นและ
เด็ก”๗ ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการเรียนรู้ ความเชื่อ 
ลัทธิ ศาสนา ดังนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรมจึงได้สถาปนาขึ้นอีกครั้งและด าเนินการจนถึงปัจจุบัน   ในการ
เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมของจังหวัดตร่าวิญนั้นพยายามพัฒนาคุณภาพและความเชื่อเถือตัวเองมากข้ึน
มีนักเรียนจบทั้งในและนอกประเทศมากขึ้นต่อปีจากความนิยมของชาวพุทธมากขึ้นเรืองที่แปลกไม่เคย

                                                           
๗ กระทรวงศึกษา เวียดนาม, สารานุกรมเสรี: รัฐธรรมนูญ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ๑๙๙-มำตรำ  

๓๖ [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https: //vi.wikipe dia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1% BB%A5 c_Vi%E 1% BB%87t 
_Nam, [๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%20Gi%25%20C3%20%25A%201o_%20d%25%20E1%25%20BB%A5c%20_Vi%E1%20%BB%87%20t_Nam
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๕ 
 

เห็นมานั้นคือเด็ก ๆ เยาวชน ในจังหวัดตราวิญ น่าสนใจมาก เรื่องที่น่าสนใจคือเด็ก ๆ ผู้หญิง หลายปีมานี้
นิยมเรียนมากจนที่น่าสนใจอย่างมากเลยที่เดียว 

จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างบน การพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองให้แก่เด็กนักเรียน ไม่
ว่าจะเป็นไปตามแนวทางระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ซาโล (zalo) 
ไลน์ (line) เป็นต้น หรือในสถานที่สาธารณะ ต่าง ๆ ไม่ว่าในชุนชน วัดวาอาราม สวนสาธารณะ เป็นต้น 
นอกจากนั้น สิ่งส าคัญที่มีการวิพากษ์กันถึงบทบาทของ “พระสงฆ์กับการเมือง” อาจจะเป็นเพราะ
พระสงฆ์ผู้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชนอยู่แล้ว จึงมีการสนับสนุนให้พระสงฆ์มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทางการเมืองการปกครอง โดยเห็นว่าพระสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนานมาแล้ว แม้แต่
ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้เข้าไปยุ่ งเกี่ยวกับการเมืองหลายครั้ง เพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสให้
พระสงฆ์ได้เรียนรู้วิชาการเมืองจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและต้องสนับสนุนให้พระสงฆ์มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่อง
การเมืองการปกครอง อีกทั้งเพ่ือเป็นการป้องกันพระสงฆ์มิให้ตกเป็นเครื่องมือของทางนโยบายและในการ
แสวงหาอ านาจทางการเมืองของบุคคลต่างๆ แต่ถ้าพระสงฆ์มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองก็จะ
ปลอดภัยไม่ถูกล่อลวง 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ เปรียบเทียบศึกษาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนามจ าแนกตามปัจจัยบริบทส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง 

๑.๒.๓ แนวทางส่งเสริมและพัฒนาศึกษาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม ควรเป็นอย่างไร 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือหาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 

๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 

๑.๓.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

เพ่ือให้การด าเนินงานศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงก าหนดขอบเขต
ของการวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดด้านเนื้อหา โดยแบ่งการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับด้านความรู้

ความเข้าใจทางการเมืองส าหรับของนักเรียนมธัยมศึกษาในโรงเรียนปริยัติธรรมออกเป็น ๔ ด้านดังต่อไปนี้ 



๖ 
 

 
 
 
๑. ด้านพรรคการเมือง๘ 
๒. ด้านรัฐธรรมนูญ๙ 
๓. ด้านการเลือกตั้ง๑๐  
๔. ด้านการมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง๑๑ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  นักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาชั้นปีที ๖ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม จ านวน ๑๒๕ คน  
      ๑.๔.๓ ด้ำนระยะเวลำ 

ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าวิจัยประมาณ ๑๐ เดือน นับตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑.๕ สมมติฐำน 

๑.๕.๑ นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองต่างกันอย่างไร 
๑.๕.๒ นักเรียนที่มีอายุต่างกันท่ี มีความรู้ความเข้าทางการเมืองแต่กต่างกันอย่างไร 
๑.๕.๓ นักเรียนที่มีระดับการศึกษาเท่ากันแต่ มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองตรงกันหรือ

ต่างกันอย่างไร 
๑.๕.๔ นักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกัน ที่มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแต่กต่างกันอย่างไร 

                                                           
๘ เหงียน ธี ฮ่อง เมียง (NGUYỄN THỊ HỒNG MIÊN),  “พรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามผู้น าส าหรับวัตกรรม

และวิธีการด าเนินงานของสมาคมสตรีตั้งแต่ปี ๑๙๙๖ ถึง ๒๐๑๖”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำเอกเฉพำะ สำขำประวัติของ
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนำม (HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HA NOI 2019), p.148-150. 

๙ ตริน เฟือง ถาว (Trịnh Phương Thảo), “การสร้างกลไกของรัฐในการปกป้องรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม”, วิทยำนิพนธ์กฎหมำย และรัฐธรรมนูญเวียดนำม สำขำกำรวิเครำะห์  ประวัติศำสตร์และ
รัฐธรรมนูญ (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยโฮจิมินท์, ๒๐๑๑), หน้า ๑๓. 

๑๐ ฟ่าง วัง งุก “ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งของสมัชชาแห่งชาติประเทศของเรา ในปัจจุบัน” วิทยำนิพนธ์
นิติศำสตร์ สำขำกฎหมำยรัฐธรรมนูญและกฎหมำยปกครอง,  (VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 
HỌC: VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI, 2018), pp. 147-180. 

๑๑ หวาง ดึก ญา, “สิทธิเสรีภาพผ่านระบบสื่อสารทางสังคมในเวียดนามปัจจุบัน”, วิทยำนิพนธ์นิติศำสตร์
นิติศำสตร์บัณฑิต สำขำสิทธิมนุษยชน, (NHÃ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM : HỌC VIỆN KHOA 
HỌC XÃ HỘI, 2016), p.68-70. 
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๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

เพ่ือให้มคีวามเข้าใจตรงกันผู้วิจัยได้ก าหนดค านิยามศัพท์ที่ใช้เฉพาะดังต่อไปนี้ 
๑.๖.๑ ความรูท้างการเมืองคือ รู้ปัญหาของบ้านเมืองที่ก าลังจะเกิดขึ้นและวิธีแก้ไข้ปัญหานั้น

โดยใช้ปัญญา เทคนิค ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ความรู้เกิดจากจากการเรียนในหนังสื่อ 
การฟังการบรรยายของนักการเมือง การท ากิจกรรมรวมกัน และความรู้ เกิดจากการพูด การคุย การ
สนทนา เรื่องนโยบาย หรือเกิดจากประสบการณ์และการศึกษาเรียนรู้ถึงนโยบายโดยมีกระบวนการและ
วิธีการ ที่จะน านักเรียนไปสู่การตัดสินใจของตน กลุ่มและพรรคพวก ซึ่งมุ่งหวังให้มีความรู้ทางการเมือง
การปกครองเพ่ือพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ค านี้สวนใหญ่มักจะถูกน าไปประยุกต์ใช้กับรัฐบาล แต่ความ
จึงแล้วการเรียนให้มีความรู้ถึงการเมืองเป็นความจ าเป็นจรึงของประชาชนไม่ใช้เฉพาะภายใดทั้งนั้น
กิจกรรมทางการเมืองสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปในทุกกลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งรวมไปถึงในบรรษัท แวด
วงวิชาการ และในวงการศาสนาด้วย  

ความเข้าใจทางการเมืองหมายถึงการรู้ในใจความในสื่อนั้น ๆ เช่นการเข้าใจในบทความทาง
การเมือง การกระท าของนักการเมือง หรือพฤติกรรมของนักนโยบายที่แสดงออกไปแล้วสามารถ
ตีความหมายว่าเหตุการณ์นี้เกิดอย่างนี้อย่างโนนเป็นตันความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ที่กระท าเป็นทางการ
เมืองของพรรคการเมือง ความสามารถในการตีความเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ความเขใจถึงระบบการเลือกตั้ง เช่น การเลือกตั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นและการ
เข้าใจเรื่องสิทธิและเสรีภาพของตนเองว่ามีสิทธิและเสรีภาพอย่างไรบ้าง  

๑.๖.๒ พรรคการเมืองหมายถึง องค์กรทางการเมืองและสังคมของผู้ที่มีความคิดเห็นคล้ายกัน
หรือผู้ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองตรุงกัน เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือพยายามให้พวกเขาได้รับเลือก
และด าเนินการตามวาระของพรรค 

๑.๖.๓ รัฐธรรมนูญหมายถึง รัฐธรรมนูญเป็นระบบกฎหมายสูงสุดที่ระบุหลักการพื้นฐานทาง
การเมืองและก าหนดขั้นตอนอ านาจและความรับผิดชอบของรัฐบาล 

๑.๖.๔ การเลือกตั้งหมายถึง การเลือกตั้งเป็นวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือท าหน้าที่แทนในนาม
ของการใช้อ านาจรัฐในสังคมประชาธิปไตยบนหลักการที่ว่าอ านาจรัฐทั้งหมดเป็นของประชาชน 

๑.๖.๕ สิทธิและเสรีภาพหมายถึง สิทธิทางและเสรีภาพการเมืองคืออ านาจในการตัดสินใจ
และตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการทางการเมืององค์กรและกิจกรรมที่ส าคัญเพ่ือให้แน่ใจว่าอ านาจในการใช้
อ านาจของชนชั้นพรรคการเมืองและสถาบันทางสังคมเพ่ือให้ได้รับการตัดสินใจในการบริหารจัดการของ
รัฐและควบคุมสังคม 

๑.๖.๖ นักเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ล าดับการศึกษาขั้นที่  ๓ 
รองจากระดับ ประถมศึกษา และแบ่งเป็น ๒ ชั้น คือ ชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปฐมภูมิ (ตอนต้น) และ
ชั้นมัธยมศึกษาทุติยภูมิ (ตอนปลาย) การศึกษาตั้งแต่ปีที่ ๖ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๙ เรียกว่ามัธยมศึกษาปฐม
ภูมิ (ตอนต้น) เทียบเท่ากับ grade ๑-๔ และช่วงมัธยมศึกษาปีที่ ๑๐ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๑๒ เรียกว่า



๘ 
 

มัธยมศึกษาทุติยภูมิ(ตอนปลาย) เทียบเท่ากับ grade ๕-๗ การศึกษาในขั้นนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้เหมาะสมกับวัย ความต้องการ ความสนใจ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
และรู้จักเลือกอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม การศึกษาระดับนี้ใช้เวลาเรียนสามปี โดยผู้เรียน
จะมีอายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปีขึ้นไป โดยผู้เรียนจบในระดับมัธยมศึกษานี้สามารถไปประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับวัยและความสามารถ หรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เรียน
เลือกเรียนกลุ่มวิชาการหรือวิชาชีพตามความถนัดของตนเอง ในระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายผู้เรียน
สามารถเรียนกลุ่มวิชาที่ผู้เรียนชื่นชอบเพื่อยึดเป็นอาชีพได้ 

๑.๖.๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ชื่อเป็นทางการว่า “สาลาพุทธิกวิทยาลัยมัธยมศึกษา” เป็น
สถานที่ส าหรับการเรียนของนักเรียนระดับปฐมภูมิและมัธยมศึกษาทุติยภูมิ ชั้นปฐมภูมิเรียกว่า “สาลา
พุทธิกวิทยาลัย” มี ๔ ปีคือสาลาพุทธิกวิทยาลัยชั้นปีที่ ๖ ชั้นปีที ๗ ชั้นปีที ๘ และชั้นปีที่ ๙ ถ้าเป็นชั้น
ทุติยภูมิเรียกว่า “สาลาพุทธิกวิทยาลัยมัธยมศึกษาทุติยภูมิ” มี ๓ ปีคือสาลาพุทธิกวิทยาลัยมัธยมศึกษา
ทุติยภูมิชั้นปีที ๑๐ ชั้นปีที ๑๑ และชั้นปี ๑๒ รวมมาทั้งสองชั้นมีการเรียนทั้งหมุด ๗ ปีการศึกษา โรงเรียน
พระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญประเทศเวียดนาม เป็นศาสนาศึกษาแผนกสามัญศึกษา อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักศึกษาธิการพระพุทธศาสนาคณะมหานิกายเขมรจังหวัดตร่าวิญ ด าเนินการจัด
การศึกษาทางวิชาการพระพุทธศาสนา แผนกนักธรรม-ภาษาบาลี กับวิชาทางโลก และหลักสูตรการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับมัธยมศึกษาปฐมภูมิ(ตอนต้น)มี  ๔ปี ตั้งแต่ปีที่ ๖ ถึงปีที่ ๙ และระดับ
มัธยมศึกษาทุติตภูมิ (ตอนปลาย) มี ๓ ปีตั้งแต่ปีที่ ๑๐ ถึงปีที่ ๑๒ ให้แก่นักเรียนที่เป็นพระสงฆ์และ
ฆราวาสทั้งชายหญิง 

๑.๖.๘ หลักอิทธิบาท ๔ หมายถึงแนวทางส าหรับการใช้ชีวิตให้ประสบความส าเร็จ 
โดยเฉพาะในการเรียนรู้ผลส าเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือม อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ ๔ ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ 
จิตตะ วิมังสา 
 
 
๑.๗ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริญัตติธรรม จังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม ผู้วิจัยหวังว่า
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้ 

๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 

๑.๗.๒ ท าให้ทราบถึงผลของการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นทางการเมืองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 



๙ 
 

๑.๗.๓ ท าให้สามารถน าข้อมูลเสนอแนะแนวทางความรู้ เสริมสร้ างความเข้าใจใน 
การปกครองในระบอบสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 

๑.๗.๔ ผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการ
ปกครองกับนักเรียนและขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้ามาส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบสาธารณะรัฐ
สังคมนิยมของนักเรียนมระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
 



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมที่จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือ
น าเสนอล าดับดังต่อไปนี้ 

๒.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
๒.2 แนวคิดการเมืองในระบอบสาธารณรัฐสังคมนิยมประเทศเวียดนาม 
๒.3 แนวคิดเก่ียวกับพรรคการเมือง 
๒.4 แนวคิดเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ 
๒.5 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
๒.6 แนวคิดเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
๒.7 แนวคิดเก่ียวกับอิทธิบาท ๔  
๒.8 ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.9 แนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
๒.๑๐ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
๒.1 แนวคิดที่เกี่ยวของกบัความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 

๒.1.๑ ความหมายของค าว่าความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเป็นการรู้ถึงประเด็นความหมายโดยการใช้สติปัญญา

ไตร่ตรอง การเรียน การอ่าน การฟัง การพูดคุย สนทนา เกี่ยวกับการเมืองผสมผสานกับความรู้ในแขนง
วิชาต่าง ๆ เช่น วิชาในการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศว่ามีระบอบการเมืองการปกครองแบบไหน  
มีระบบเหมือนและแตกต่างกันอย่างไง มีภูมิฐานความเป็นมาอย่างไรบ้าง และการเข้าใจเกี่ยวกับการออก
นโยบายของประเทศชาตินั้น ๆ อันเชื่อมโยงวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเป็น
อย่างไร โดยความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่เกิดจากการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์และทัศนะคติ
ประกอบกับการรับรู้พฤติกรรมและการเคลื่อนไหวของนักการเมือง ทั้งจากที่เคยได้เรียนมาเกี่ยวกับ
ลักษณะของความรู้ ความจ าเป็นระดับหนึ่งของพฤติกรรมด้านรัฐศาสตร์ ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมด้านความรู้
ความจ าความคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนการเรียนรู้จากข้ันต่ าไปสู่ขั้นสูงรวม ๖ ขั้นดังนี้ 



๑๒ 
 

 
 

ขั้นที่ ๑. ความรู้ (Knowledge) เป็นพฤติกรรมขั้นตอนซึ่งนักการเมืองแสดงออกมาที่เราต้อง
จ าได้ อาจจะโดยการนึกได้หรือโดยการมองเห็นได้ยินก็จากการสื่อสารต่าง ๆ ของฝ่ายตรงข้ามที่แสดง
ออกมา  

ขั้นที่ ๒. ความเข้าใจ (Comprehension) การท าความเข้าใจกับสถานการณ์การเมือง  
เมือ่นักการเมืองได้มีประสบการณ์กับข่าวสาร และการสื่อสาร อาจจะโดยการได้ฟัง ได้อ่าน ไดเ้ขียน เป็นที่
เข้าใจและคิดว่าสถานการณ์นั้นจะท าความเข้าใจกับการสื่อสารนั้น ๆ อย่างไร ความเข้าใจนี้อาจจะ
แสดงออกในรูปแบบของทักษะการแสดงความคิดเห็นหรือความสามารถในการแปลการให้ความหมาย 

ขั้นที่ ๓. การประยุกต์หรือการน าความรู้ไปใช้ (Application) การใช้ประโยชน์ โดยปรับใช้
อย่างเหมาะสมกับสภาวะที่เฉพาะเจาะจง "การเมือง" ที่น ามาใช้ประโยชน์นั้น อาจเป็นทฤษฎี หลักการ 
แนวคิด ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องการเมือง และน ามาใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ โดยปรับให้เข้ากับ
บริบทแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

ขั้นที่ ๔. วิเคราะห์ (Analysis) หมายถึงความสามารถในการน าเอาส่วนประกอบรายละเอียด 
ย่อย ๆ หลายๆ ของสื่อทางการเมือง ที่เราได้รับมาแล้วน าไปวิเคราะห์เพ่ือแยกออกว่านักการเมืองพูดแล้ว
มีความน่าเชื่อเถือขนาดไหนเป็นต้น  

ขั้นที่ ๕. การสังเคราะห์ (Synthesis) การแยกแยะข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือสังเคราะห์ให้
เข้ากับสถานการณ์การเมืองที่ก าลังเกิดข้ึน  

ขั้นที่ ๖. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงมีความสามารถในการตัดสินหรือตีค่าหรือ
ประเมินค่าของสิ่งที่พบเห็นว่าถูกต้องและดีงามหรือไม่๑๑ 

อย่างไรก็ตามความหมายของความรู้ คือสิ่งที่สะสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือ
ประสบการณ์รวมไปถึงความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจที่ได้รับมาจากประสบการณ์จากการ
ได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ยากที่จะก าหนดขอบเขตของ
ความหมาย แต่ถ้าเราเริ่มจากค าว่า "ข้อมูล" หรือ "ข้อเท็จจริง" สิ่งที่ได้คือความจริงต่าง ๆ ที่ปรากฏเกิดขึ้น 
การด าเนินการต่าง ๆ ท าให้เกิดข้อมูล เช่น การกระท าเกี่ยวกับเรืองนโยบาย ก็มีการจดบันทึกหลักฐาน 
เช่น การออกการแถลงการณ์ของนักการเมือง ค าสั่งของรัฐบาล เอกสารก ากับกระทรวง รายการของ
รัฐสภา การด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เรียกว่าข้อมูล ข้อมูลจึงเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง
ที่เกิดจากการกระท าของนักการเมืองเกิดจากปรากฏการณ์ทางการเมือง ที่ต้องด าเนินการทั้งในระดับ
                                                           

๑๑ วิชัย บุญอุดมพร, “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ผู้มีอายุ ๑๘-๑๙ ปี ในเขต อ าเภอสาระภี จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๗), หน้า ๑๒. 



๑๓ 
 

 
 

ส่วนตัว ระดับการท างานร่วมกัน และระดับกลุ่ม ระดับพรรค ระดับองค์กรทางการเมือง ตลอดจนระดับ
สังคม และสถาบัน และความรู้นั้นก็มีอยู่ ๒ ชนิดคือ  

๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) อาจเรียกง่ายๆ ว่า ความรู้ในตัวคน ได้แก่ 
ความรู้ที่เป็นทักษะ ประสบการณ์ทางการเมือง ความคิดริเริ่ม หรือสัญชาติญาณของบุคคลในการท าความ
เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง  

๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาจเรียกว่าความรู้นอกตัวคน เป็นความรู้ที่
สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่นการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหนังสือ ต ารา
เอกสาร กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน เป็นต้น   

ความรู้เป็นข้อเท็จจริงข้อมูลและทักษะที่บุคคลได้รับจากประสบการณ์ทางการเมืองหรือ
การศึกษาความเข้าใจทางทฤษฎีหรือการปฏิบัติของเรื่องนโยบาย การรับรู้หรือความคุ้นเคยที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ของข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ ความรู้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือใหญ่ๆ ได้แก่ 

๑. ความรู้ที่มีอยู่ในตัวตนของเรา หรือความรู้ที่อยู่รูปแบบสื่อหรือเอกสาร ความรู้ที่มีอยู่ในตัว
คน ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ หรือเกิดจากความสามารถในการรับรู้ของบุคคลที่เกิดจากการท าความเข้าใจ
ในสิ่งต่าง ๆ ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดได้  

๒. ความรู้ที่อยู่ในรูปแบบสื่อหรือเอกสาร เป็นความรู้ที่ชัดเจนสามารถรวบรวมหรือถ่ายทอด
ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกเทป หรือวิธีการอ่ืน ๆ ความรู้เป็น
เรื่องที่เข้าใจยาก แต่หากศึกษาประเภทและความหมายของความรู้ที่มีผู้ให้ค านิยามไว้อย่างกว้างขวางและ
มีความหลากหลาย ก็สามารถท าความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ไม่ยาก๑๒ 

ดังนั้นความหมายที่มีผู้วิจัยได้รวบรวมจากผู้ให้ค านิยามไว้หลายประเด็น สรุปหมายถึง 
สารสนเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติ เป็นเนื้อหาข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หลักการ 
รูปแบบ กรอบความคิด หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะรวมไปถึงความสามารถในการน าสิ่งนั้นไปใช้ เพ่ือ
เป้าหมายทางการเมือง ความเข้าใจคือการรู้อกรู้ใจถึงปัญหา เนื้อหา สาระสนเทศการเข้าใจในข้อมูล
ข่าวสาร  

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความเข้าใจถือว่ากระบวนการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซึ่งท าให้บุคคลสามารถครุ่นคิดถึง และสามารถใช้มโนทัศน์ (concept) เพ่ือจัดกับกับสิ่งนั้นได้อย่าง

                                                           
๑๒ มานัส ปันหล้า, สารานุกรมเสรี: ความรู้ หมายถึง (knowledge), [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://w 

ww.gotoknow.org/posts/396638 [๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓].    

file:///C:/Users/Admin/Downloads/%20มานัส%20ปันหล้า
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เพียงพอ สิ่งที่กล่าวถึงนี้อาจจะมีลักษณะเป็นนามธรรม หรือเป็นสิ่งทางกายภาพก็ได้ เช่น บุคคล 
สถานการณ์ และสาร มี ๓ ความหมายประการดังนี้๑๓   

๑. ความสามารถในการเข้าใจและท าความเข้าใจกับการเมือง 
๒. เห็นอกเห็นใจถึงความรู้สึกของนักการเมืองใจกว้างและให้อภัย 
๓. มีวิจารณญาณหรือวิจารณญาณที่ดีในการท าความเข้าใจกับการเมือง๑๔ 
ความเข้าใจ เป็นพฤติกรรมของมนุษย์หรือสัตว์ ที่สื่อสารกันตรงตามวัตถุประสงค์ หรือ ความ

เข้าใจก็คือ รู้นั่นเองความเข้าใจแบ่งออกเป็น ๓ ระดับคือ 
๑. ระดับสูงสุด คือ รู้แจ้งหรือการตรัสรู้หรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง อาการที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง

ความเข้าใจต่าง ๆ เกิดจากการใคร่ครวญด้วยตนเอง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
๒. ระดับต่ า ลงมาก็คือ รู้รอบ ก็คือรู้แยกแยะองค์ประกอบภายนอก ภายในของสิ่งที่ถูกรู้ หรือ

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความเข้าใจในระดับนี้ เกิดจากความใคร่ครวญด้วยตนเองเช่นกัน แต่ไม่มีผล
ทางด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

๓. ระดับต่ า ลงมา คือ รู้บ้าง ไม่รู้บ้าง คือ เข้าใจไม่ตลอด รู้เป็นบางส่วนเหมือนตาบอดคล า
ช้างหรือรู้ไม่จริง  รู้ไม่ชัด อันอาจรับรู้ข้อมูล แต่ไม่สามารถใคร่ครวญด้วยตนเองระดับต่ าที่สุด คือ รู้ แต่ไม่
เข้าใจในสิ่งที่ถูกรู้ หรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกรู้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดด้านประสาทสัมผัส และไม่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเข้าใจหมายถึง  ความสามารถในการสื่อความหมายของสิ่งที่เรียนรู้โดยไม่
จ าเป็นต้องน ามาสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืน ๆ ได้แก่ 

 ๓.๑. การแปลความ (Translation) สามารถสื่อความหมายของสิ่งที่เรียนรู้แล้วโดยวิธสีื่อ
ความหมายแบบอ่ืนเข้าใจความหมายของความรู้ที่ปรากฏในการสื่อความหมายแบบต่าง ๆ  
  ๓.๒. การตีความ (Interpretation) สามารถอธิบายหรือสรุปความเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้
นั้นได ้

                                                           
๑๓ จากสารานุกรมเสรี: ความเข้าใจ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://th.Wikipedia.org/ wiki/ [๒๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 
๑๔ ติดโพย , แปลศัพท์ : ความเข้าใจ , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา: https://dict.longdo.com/searc 

h/understand [๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 

https://th.wikipedia.org/%20wiki/,
https://dict.lon/
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 ๓.๓. การขยาย (Extrapolation) สามารถพิจารณาถึงสิ่งที่นอกเหนือไปจากเรืองที่เรียนรู้
ทั้งในด้านโอกาสที่จะน าไปใช้ ผลที่เกิดขึ้น แนวโน้มในโอกาสต่อไป๑๕ 

สรุป ความเข้าใจ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้โดยเจตนาและตั้งใจ กระบวนการทั้งหมดความ
เข้าใจ เริ่มจาก ผู้รู้ รู้สิ่งที่ถูกรู้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจ น่าจะได้แก่ ความสามารถ ประสาท
สัมผัส การตี ความหมาย ความสัมพันธ์ กาละ เทศะ 

๒.1.๒ ความหมายค าว่าการเมือง  
ค าว่าการเมืองมีความหมายที่กว้างมาก เมื่อมนุษย์เกิดมาก็ต้องดิ้นรนเพ่ือให้การด ารงชีพ

เป็นไปอย่างปกติสุข และเพ่ือความอยู่รอดและปกป้องตนเองจากภัยพิบัติต่าง ๆ มนุษย์ต้องอาศัยอยู่กับ
สังคม พวกเขาจึงจ าเป็นต้องมาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ เป็นกลุ่ม เพ่ือปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง
และพรรคพวก การที่พวกเขาเข้ามานั้น จ าเป็นมีคนที่เป็นหัวหน้ามาเป็นผู้น า ส่วนผู้น าก็จะต้องมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามความต้องการในแต่ละกาละเทสะการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติบ้าน เมืองในแต่ละยุค
สมัย ผู้น าในยุคโบราณและผู้น าในสมัยปัจจุบันอาจใช้ชื่อแตกต่างกัน อย่างเช่นสมัยโบราณผู้น าประเทศถูก
เรียกว่ากษัตริย์ยุคปัจจุบันเรียกว่า ประธานาธิบดี (President) หรือนายกรัฐมนตรี (Prime minister ) 
ส่วนบทบาทและหน้าที่เหมือนกันไปแค่จุดประสงค์ในยุคโบราณกษัตริย์หนักแน่นในการท าสงคราม
มากกว่ายุคปัจจุบัน ทั้งกษัตริย์ที่เป็นผู้น าในระบบราชานิยมทั้งประมุขของรัฐที่เป็นหัวหน้าการปกครองใน
ระบอบสังคมนิยมหรือทั้งประธานาธิบดีหรือทั้งนายกรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนในระบอบประชาธิปไตยเมื่อถูก
เลือกขึ้นมาด ารงต าแหน่งรับภาระหน้าที่เป็นผู้น าหรือประมุขของรัฐแล้วเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่
ประเทศแล้วพวกเขาต้องเลือกทีมงาน พวกกลุ่มคนของตนเองขึ้นมาเพ่ือช่วยด าเนินการงานการปกครอง 
เพราะคนเดียวไม่สามารถดูแลครบถ้วนทุกด้านได้  ตอนที่ได้คนมาช่วยแล้วพวกเขามักจะใช้กลไกวิธีการ
ต่าง ๆ เพ่ือรักษาความเป็นอยู่ของหมู่คนที่อยู่ภายในสังคม การใช้กลไกในที่นี่เราเรียกว่าการเมือง จะเห็น
ได้ว่าการเมืองก็คือการแสวงหาอ านาจการปกครอง เพ่ือหาผลประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมือง เพราะ
การเมืองคือกลไกอย่างหนึ่งที่ถูกผู้น า น ามาใช้ในสังคมเพ่ือรักษาผลประโยชน์ ค าว่าการเมืองนี้ได้ถูกใช้ครั้ง
แรกในหนังสือ governing and governments๑๖ (รัฐบาลกับการปกครอง) ของนักปราชญ์ชาวกรีกชื่อว่า 

                                                           
๑๕ วิชัย บุญอุดมพร, “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ผู้มีอายุ ๑๘-๑๙ ปี ในเขต อ าเภอสาระภี จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๗), หน้า ๑๓. 

๑๖ Creative Commons Attribution-ShareAlike License:  การเมื อง , [ออนไลน์ ] , แหล่ งที่ ม า : 
https://km. wikipe dia.org/wiki/ %E1%9E%93%E1% 9E%99%E1% 9F%84 %E1%9E %94%E1% 9E%B6% 
E1%9E%99 [๒๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔]. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Aristoteles (๓๘๔ – ๓๒๒ TCN) ภาษาไทยเรียกว่าอริสโตเติล แต่ในความเป็นจริงแล้ว ค าว่าการเมืองนี้ได้
ถูกน ามาใช้นานแสนนานมาแล้วคือมีตั้งแต่มีมนุษย์เข้ามาอยู่รวมกันเป็นพวกเป็นหมู่เป็นกลุ่มแล้วใช้กลไก
ต่าง ๆ นานา เพ่ือปกป้องตนเองหรือผลประโยชน์กลุ่มคนชาติวงศ์ของตนเอง จากความหมายของค าว่า
การเมือง (Politics) ได้มีนักรัฐศาสตร์ให้ค านิยามหรือความหมายไว้แตกต่างกันตามลักษณะของแต่ละ
ท่านเพราะค าว่าการเมืองมีความหมายกว้างมากและนักรัฐศาสตร์ต่างก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปซึ่งขอ
ยกตัวอย่างกล่าวอ้างถึงไว้เช่นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ได้ให้ค านิยามว่าการเมืองหมายถึงการต่อสู้
เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจเพ่ือแบ่งสรรอ านาจหน้าที่ระหว่างบุคคลหรือกรมบุคคลหรือระหว่างส่วนย่อย ๆ 
ภายในรัฐ๑๗ เมื่อการเมืองเป็นการศึกษาว่าใครจะได้อะไร เมื่อไหร่และอย่างไร เขาเน้นถึงประโยชน์ที่
บุคคลจะได้รับ ตลอดถึงเวลาและวิธีการที่ได้มาซึ่งประโยชน์นั้นด้วยเหตุผลที่ว่าทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากัด
มักจะไม่สามารถสนองความต้องการของมนุษย์ได้ทุกคนทุกกลุ่มยางทั่วถึงพร้อม ๆ กันการก าหนดวิธีการที่
จะให้บุคคลรายได้มาซ่ึงทรัพยากรต่าง ๆอันจ ากัดนั้นจึงเป็นเรื่องของการเมือง๑๘ 

ส่วนนิยามค าว่าการเมืองก็เป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับอ านาจปกครอง เน้นที่
อ านาจและการปกครองโดยมิได้ค านึงว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในสภาพเช่นไรถ้ามีองค์กรมีอ านาจบังคับบัญชา   
มีกฎระเบียบในการด าเนินงานอย่างมีระบบก็จัดเป็นระบบการเมืองเท่านั้น องค์กรการทางศาสนา สภาพ
แรงงานและกิจการของเอกชนเปรมการเมืองด้วย๑๙ เพราะฉะนั้นการเมืองคือความสัมพันธ์ของมนุษย์ใน
เรื่อง การบังคับบัญชาและถูกบังคับบัญชา การควบคุมและถูกควบคุม การเป็นผู้ปกครองและผู้ถูก
ปกครอง๒๐ โดยปกติแล้วการเมืองมีลักษณะส าคัญ ๓ ประการคือ 

๑. การเมืองเป็นกิจกรรมที่แสวงหาผลประโยชน์ด้วยการแข่งขันกันระดับบุคคลต่อบุคคล 
กลุ่มต่อกลุ่มและสังคมต่อสังคม 

๒. การเมืองเป็นกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นในสภาพที่
ค่อนข้างขาดแคลน 

                                                           
๑๗ Max Weber, จากสารานุกรุมเสรี: การเมือง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://wikipedIa.org/w 

Iki/Max_Weber [๒๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔]. 
๑๘ Harold Lasswell, สารานุกรมเสรี: การเมือง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org 

/wiki/Harold_Lasswell [๒๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓]. 
๑๙ Robert A. Dahl, จากสารานุกรมเสรี : การเมือง, [ออนไลน์] , แหล่งที่มา: https//vI.WIkIpedI 

a.org/wIkI /Robert_A._Dahl [๒๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓]. 
๒๐ V.O.KeyJr, จากสารานุกรมเสรี: การเมือง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https ://en.wikipedia.org/wiki/ 

V._O._Key_Jr. [๒๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/V._O._Key_Jr
https://en.wikipedia.org/wiki/V._O._Key_Jr
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๓. การเมืองเป็นกิจกรรมซึ่งเก่ียวกับการแสวงหาผลประโยชน์อันมีผลสะท้อนต่อคนหมู่มาก๒๑ 
ในทางทฤษฎีรัฐศาสตร์ มีหลากหลายมุมมองที่ใช้พิจารณาการเมือง หรือพูดเป็นศัพท์ทาง

วิชาการก็คือ แนวการศึกษาวิเคราะห์การเมือง (Approach to Political Analysis) ก็ย่อมแตกต่างกัน
ออกไปบ้างตามแต่ใครจะเห็นว่าแนวการมองการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงต่อการอธิบายความเป็น
การเมืองได้มากที่สุด โดยค าว่า “การเมือง” นี้นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันไป
บ้าง ในรายละเอียด ตามแต่จะใช้ตัวแบบใด ในการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง และด้วยตัว
แบบที่เป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์นี้ จะยังผลให้กรอบการมองค าว่ าการเมืองต่างกันไป ในขณะที่
ส าคัญของค าจ ากัดความเป็นไปในท านองเดียวกันกล่าวคือเป็นเรื่องของการใช้อ านาจแบบสองทางระหว่าง
ฝ่ายผู้ปกครอง (Rulers) และฝ่ายผู้ถูกปกครอง (Ruled) ส าหรับผู้วิจัยการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของค าว่าการเมืองนั้น จึงดูจะเป็นเรื่องที่สร้างความสับสนอยู่มิใช่น้อย จึงแบ่งการเมือง
ออกเป็น ๖ กลุ่มดังต่อไปนี้ 

กลุ่มแรก การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ โดยเป็นการต่อสู้กันเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจและ
อิทธิพลในการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยค านิยามของการเมืองในเชิงอ านาจที่น่าสนใจอันหนึ่ง ที่ได้ให้
ค าอธิบายที่ชัดเจนมากได้แก่นิยาม การเมือง หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เก่ียวกับอ านาจ สถาบันและองค์กร
ในสังคม ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีอ านาจเด็ดขาดครอบคลุมสังคมนั้น ในการสถาปนาและท านุรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม มีอ านาจในการท าให้จุดประสงค์ร่วมกันของสมาชิกในสังคมได้บังเกิดผล
ขึ้นมา และมีอ านาจในการประนีประนอมความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนในสังคม อีกหนึ่งค านิยาม
การเมืองที่ถือได้ว่าครอบคลุมและช่วยให้เห็นภาพความเกี่ยวพันของการเมืองกับบุคคลในสังคม การเมือง
เป็นการต่อสู้ช่วงชิง การรักษาไว้และการใช้อ านาจทางการเมือง โดยที่อ านาจทางการเมืองหมายถึง 
อ านาจในการที่จะวางนโยบายในการบริหารประเทศหรือสังคม อ านาจที่จะแต่งตั้งบุคคลเพ่ือช่วยในการ
น านโยบายไปปฏิบัติ และอ านาจที่จะใช้ข้าราชการงบประมาณหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ แนวการมองการเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ  (Power Approach) ดังที่ได้ยกตัวอย่างไปนี้เป็น
แนวทางการศึกษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมชมชอบในหมู่นักรัฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์ทั่วไป ที่เห็นว่า
การเมืองเป็นเรื่องมีบริบทเกี่ยวกับการใช้อ านาจเพ่ือการปกครองประชาชน ก็มักให้ค านิยามของการเมือง
ว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ในเชิงการใช้อ านาจของรัฐาธิปัตย์ ต่อผู้อยู่ใต้อ านาจซึ่งก็คือประชาชนนั่นเอง โดยค า
นิยามเช่นนี้ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ออกมาจากสถาบันทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ท าหน้าที่ในการ

                                                           
๒๑ บุญอุดมพร, “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนผู้มี

อายุ ๑๘-๑๙ ปี ในเขต อ าเภอสาระภี จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๗), หน้า ๑๓. 
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ตรากฎหมายต่าง ๆ เพ่ือบังคับใช้มาจากรัฐบาลในรูปของนโยบายสาธารณะ (Public Policies) โครงการ
พัฒนา (development program) และงานต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นหรือด าเนินไปโดยภาคราชการร่วมไปถึง
การตัดสินคดีความหรือข้อพิพากษ์ที่เกิดข้ึนระหว่างบุคคลต่อบุคคล และบุคคลกับรัฐ จึงล้วนแต่เป็นเรื่องที่
การเมืองส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

โดยบริบทดังกล่าวการศึกษาเรื่องการเมืองและการปกครองของประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ถูกบรรจุ
อยู่ในแทบทุกสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษาให้นักศึกษาได้ร่ าเรียน ท าความรู้ความเข้าใจในฐานะที่อย่าง
น้อยก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคม และเป็นความรู้หนึ่งที่ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย
สมควรสั่งสมให้แก่พลเมืองของรัฐ เพ่ือประโยชน์เป็นพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย นักรัฐศาสตร์บางท่านมองว่า แท้จริงนั้น การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการต่ อสู่
แย่งชิงกันของกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) ที่ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ในอันที่จะแย่งชิง
กันเข้าสู่อ านาจการบริหารประเทศ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้ผลผลิตจากระบบการเมือง ( Political 
Outputs-ผลผลิตของระบบการเมืองและแนวคิดทฤษฎีการเมืองเชิงระบบ (the Systems Theory) อัน
ได้แก่ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ โครงการหรือแผนงานพัฒนาของภาครัฐและภาคราชการ ซึ่ง
ผลในทางที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของตนมากที่สุด เราเรียกการวิเคราะห์การเมืองแนวทางนี้ว่าเป็น การ
วิเคราะห์เชิงกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งดูไปก็เป็นส่วนส าคัญหนึ่งของแนวการมองการเมืองเชิงอ านาจที่จะ
กล่าวถึงต่อไป ความหมายของการเมืองในมุมมองนี้ จึงเป็นว่าการเมืองการเมืองคือการที่บุคคลใดหรือกลุ่ม
ใดในสังคม ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือขัดกันก็ตาม หรือมีความเห็นเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็
ตาม ก็มาน ามาสู่การต่อสู้เพ่ือสรรหาบุคคลมาท าหน้าที่ในการปกครองและเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจที่จะให้
เขาสามารถตัดสินใจในเรื่องของส่วนรวมได้โดยชอบธรรม ซึ่งจัดเป็นแนวที่นักรัฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม
การเมือง (Political Scientist) นิยมกัน 

สรุป คนกลุ่มการเมืองที่มีความคิดเห็นว่าการเมืองว่าเป็นเรื่องของอ านาจ หมายถึงอ านาจใน
การปกครอง ก่อนได้อ านาจมานั้น พวกเขาท าทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือจะได้อ านาจนั้นมา การเมืองในรูปแบบนี้
ประชาชนอาจจะเป็นเครื่องมือของพวกนักการเมืองเพราะพวกนี้จุดมุ่งหมายของพวกเขาคืออ านาจ แล้ว
ท าทุกวิธีการเพ่ือให้ไดอ้ านาจนั้นมา ทั้งในทางทีถู่กกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตาม  

กลุ่มที่สอง มองว่า การเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรของรัฐหรือสิ่งที่มีคุณค่าทาง
สังคม ดังเช่น การเมือง เป็นการใช้อ านาจหน้าที่ในการจัดสรรแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าต่าง ๆ ให้กับสังคม
อย่างชอบธรรม (The authoritative allocation of values to society) ความหมายของการเมืองดังที่
ยกตัวอย่างมานี้ เป็นนิยามที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากส านักพหุนิยม (Pluralism) เราจะใช้ความหมาย
การเมืองดังกล่าวนี้ได้ก็ต่อเมื่อ ในสังคมนั้น ๆ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบจากทั้ง
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ทางตรงและทางอ้อม มีความเห็นพ้องต้องกันและยอมรับในกติกาท่ีก าหนดการใช้อ านาจเพ่ือแบ่งปันสิ่งที่มี
คุณค่าเท่านั้น ส่วนในสังคมที่ยังไม่มีความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับกติกาการก าหนดสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม 
ชัยอนันต์ อธิบายว่า การเมืองยังคงเป็นเรื่องของการแข่งขันกันเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งปันคุณค่า
ที่ให้ประโยชน์แก่ฝ่ายตนมากที่สุด เท่าที่จะเป็นได้ หรือ  “The competition for the authority to 
determine the authoritative allocation of values to society” โดยนัยเช่นนี้ การเมืองจึงมีสอง
ระดับ ระดับแรก การเมืองอยู่ภายใต้การแข่งขัน ขัดแย้งของฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจทาง
การเมืองที่ทุก ๆ ฝ่ายยอมรับได้ ในขณะที่การเมืองในความหมายอย่างแรกดังทัศนะของนักคิดกลุ่มพหุ
นิยมที่ได้กล่าวไปแล้ว ดูจะยอมรับในจุดเน้นว่ารัฐ เป็นการรวมกันหรือประกอบกันของกลุ่มหลากหลายใน
สังคม และรัฐมิได้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร โดยที่มิได้เป็นตัวกระท าทางการเมือง (actors) ที่จะชี้น า
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่รัฐเป็นเพียงรัฐบาล (State as government) ที่ท าหน้าที่
เพียงเอ้ืออ านวยความสะดวกในการแข่งขันกันของกลุ่มหลากหลายเท่านั้น๒๒จากนั้นค าว่าการเมืองยังเป็น
เรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลและผู้มีอิทธิพล และการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่า ใคร ท าอะไร 
เมื่อไร และอย่างไร (Politics is, who gets “What”, “When” and “How”)๒๓ 

สรุป การเมืองในมุ่มมองของกลุ่มที่สองเป็นการจัดหาอ านาจที่ได้มาให้กับประชาชน รูปแบบ
นี้มีผลดีคืออ านาจของผู้น าขจายไปถึงประชาชนโดยการแบ่งของผู้น าและอ านาจของผู้น าเองมันคงยิ่งขึ้น
โดยการสนับสนุนจากประชาชนส่วนผลเสียคือ อ านาจของผู้น าถูกจ ากัดไปท าไห้ผลงานออกมาไม่สมบูรณ์
เนื่องจากมีข้ันตอนในการตรวจสอบ 

กลุ่มที่สาม มองว่า การเมืองเป็นเรื่องของความขัดแย้ง ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรของชาติที่มี
อยู่อย่างจ ากัด ขณะที่ผู้คนซึ่งต้องการใช้ทรัพยากรนั้นมีอยู่มากและความต้องการใช้ไม่มีขีดจ ากัด การเมือง
จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่คนในสังคมไม่อาจตกลงกันได้หรือเกิดมีความขัดแย้งขึ้น อย่างไรก็ดี การ
มองการเมืองในลักษณะนี้มีข้อโต้แย้งอยู่มากว่า หากไม่อาจยุติข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ บ้านเมืองย่อมตกอยู่
ในสภาวะยุ่งยากวุ่นวาย ต่อมาจึงมีผู้ให้มุมมองการเมืองใหม่ว่าเป็นเรื่องของการประนีประนอมความ
ขัดแย้งมากว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้ง 

สรุป การเมืองของกลุ่มนี้มองว่า เป็นการขัดแย้งอ านาจในการปกครอง เกิดจากผลประโยชน์
และมุ่มมองความคิดเห็นทางการเนืองต่างกันท าไห้เกิดความขัดแย้งน าไปสู่การต่อสู่โดยวิธีต่าง ๆ เช่นการ

                                                           
๒๒ ชัยอนันต์ สมุทวณิช, จากสารานุกรมเสรี: การเมือง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://th.wikipedi 

a.Org/wiki/ [๒๑ กันยายน ๑๒๖๓]. 
๒๓ ฮาโรลด์ ลาสเวลล์, จากสารานุกรมเสรี: การเมือง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.or 

g/wiki/ [๒๑ กันยายน ๑๕๖๓]. 
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ประท้วง การท าปฏิวัติ รัฐประหาร ในที่สุดก็ว่าได้ ส่วนผลดีคือ การเมืองรูปแบบนี้เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ถ้าเมื่อใดนักการเมืองมีอุดมการณ์ตรงกันโดยเอาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นใหญ่ ก็สามารถพัฒนาประเทศไดเ้ร็วและเจริญรุ่งเรือง 

กลุ่มที่สี่ มองว่าการเมืองเป็นเรื่องของการประนีประนอมผลประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้เกิด
ความขัดแย้งจากการด าเนินงานทางการเมืองที่ไม่มีทางออก 

สรุป กลุ่มนี่มีการประนีประนอมไม่คอยชอบความขัดแย้ง คนในกลุ่มมักจะอ่อนโยนซึ่งกัน
และกัน มีผลเสียคือเกิดคอรับชั้นสูงเนื่องจากนักการเมืองปกป้องกันเอง ท าไห้ระบบการเมืองเสียเพราะ
หมดความน่าเชื่อถือ 

กลุ่มที่ห้า ถือว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐและการบริหารประเทศในกิจกรรมหลัก ๓ 
ด้านคือ งานที่เกี่ยวกับรัฐ การบริหารประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย และการอ านวยการบริหาร
ราชการแผ่นดินซึ่งเป็นการควบคุมให้มีการด าเนินงานตามนโยบาย ซึ่งหากพิจารณาให้ละเอียดแล้ว 
การเมืองโดยนัยยะความหมายประการนี้ เป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกับการเมืองในความหมายเชิงอ านาจ ซึ่งก็
เป็นเพราะอ านาจทางการเมืองนั้น ได้ถูกน าไปใช้ผ่านกระบวนการนโยบายและการแต่งตั้งคัดสรรผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ในรูปของอ านาจและการปฏิบัติงานทางการปกครอง 
และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหารหรือการปกครองที่ยากจะแยกออกจาก
กันได้ 

สรุป เป็นความคิดเห็นแน่นในเรืองของการวางแผนงานการจัดหน้าที่ การแยกกระทรวง ให้
ชัดเจนจากกันแล้วท า ผลดีท าไห้มีคุณภาพในการปกครองยิ่งขึ้น แต่ผลเสียตามมาคือท าไห้มีจุดอ่อนเนือง
จากแนน่แต่ในการบริหารเกินไป 

กลุ่มที่หก การเมืองเป็นเรื่องของการก าหนดนโยบายของรัฐ กล่าวคือ การเมืองคือกิจกรรม
ใดใดที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย หน่วยงานและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการก าหนดนโยบาย โดยนัย
หนึ่ง การเมืองก็คือกระบวนการก าหนดนโยบายของรัฐนั่นเอง๒๔ 

นอกจากนี้นักปรัชญาการเมืองของกรีกได้ให้แนวคิดว่า การเมือง หมายถึง การอ านวยความ
ยุติธรรมแก่คนทั้งปวง อันหมายถึง การช่วยให้แต่ละคนภายในรัฐได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ตาม

                                                           
๒๔ ชัยอนันต์ สมุทวณิช , ความคิดอิสระ : รวมบทความทางการเมืองระหว่างปี 2511-2516, 

(กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ 25๕7), หน้า ๒๗. 
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ความสามารถและความถนัดตามธรรมชาติของตนไม่ก้าวก่ายงานของคนอ่ืน๒๕ ทฤษฎีนี้มีความตรงขามกับ
แนวคิดของนักสังคมวิทยาว่า การเมือง (Politics) ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากระบบทุนนิยม สร้างระบบ
การเมืองใหม่ เน้นเริ่มจัดระบบการผลิตใหม่ โดยให้สังคมหรือรัฐกรรมาชีพเป็นเจ้าของการผลิต ที่เรียกว่า
ระบบสังคมนิยมหรือระบบคอมมิวนิสต์ หลักใหญ่เป็นแนวคิดของแนวคิดของมาร์กซ์ คือคาดหวังและวาง
ระบบทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองสังคมและการเคลื่อนไหวทางการเมือง ภายใต้ข้อก าหนดความเป็น
เจ้าของร่วมกัน ปฏิวัติล้มล้างระบบทุนนิยม และการน าเสรีภาพมาสู่ชนชั้นกรรมาชีพ มุ่งจุดประสงค์ให้
สังคมไร้ชนชั้น ทุกคนมีฐานะทางสังคม เท่าเทียมกันแทนที่การเน้นก าไร ผลผลิตที่ได้มาจะกลายเป็นของ
ส่วนรวม ไม่มีการข่มเหง หรือเอาเปรียบต่อกัน ซึ่งจะท าให้เสรีภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นมาได้ มนุษย์จะได้รับ
ความพึงพอใจในงานที่ตัวเองท า ได้รับผลตอบแทนอย่างสมน้ าสมเนื้อและเต็มเม็ดเต็มหน่วย และด ารงชีวิต
อย่างผาสุกในความสมถะเรียบง่าย ดังค ากล่าวว่า “การปฏิวัติบริหารจัดการของชนชั้นกรรมาชีพ เป็นการ
ก่อรูปของกรรมาชีพให้เป็นชนชั้นที่ล้มล้างอ านาจสูงสุดของอ านาจรัฐเก่า และเข้าควบคุมอ านาจทางการ
เมืองโดยชนชั้นกรรมาชีพ” 

ผู้วิจัยเห็นว่าลักษณะเด่นของมาร์กซ์ คือ การปลุกกระแสสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นคน
เหมือนกัน ชี้ชวนถ่ายทอดสู่ชนชั้นแรงงานระดับล่าง เป็นการจี้ถูกจุดของคนที่ทุกข์ยากล าบาก ถูกเอา
เปรียบ ไม่ได้รับความยุติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในทุก ๆ สังคม อีกท้ังคนที่ทุกข์ยากล าบากยังเป็นชนชั้น
ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศอีกด้วย จึงเป็นเหตุให้แนวคิดทฤษฎีของมาร์กซ์ กลายเป็นความหวังของ
คนจนที่จะน าตนให้พ้นทุกข์ อยากมีโอกาสส าเร็จเหมือนอย่างนายทุนบ้าง หรืออย่างน้อยถ้าไม่ส าเร็จ
หรือไม่มีความสุขก็ยังดีที่ได้เห็นเหล่านายทุนฉิบหายหรือทุกข์ยากล าบากเสมอเหมือนกับตนเอง นอกจากนี้ 
ปัญหาศาสนากับคอมมิวนิสต์นั้น มาร์กซ์น่าจะมุ่งเอาเฉพาะศาสนาที่เป็นเทวนิยม หรือไม่ก็ต่อต้านค าสอน
ทางศาสนาที่เน้นให้ศรัทธาอ้อนวอนดลบันดาล เดรัจฉานวิชา เพราะนั้นเป็นการไม่เคารพตนเอง และเป็น
การละทิ้งสติปัญญาความสามารถของตน ไม่พัฒนาตนเองเพ่ือการด ารงอยู่บนโลกของความเป็นจริง ถ้า
การต่อต้านศาสนาของมาร์กซ์เป็นไปในทิศทางนี้๒๖ 

                                                           
๒๕ Namhomjunnasri, จากสารานุกรมเสรี: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

https: //sItes .Google\.com/sIte/namhomkloy/home/khwam- ru-thawpi-keiyw-kab-karmeuxng-1 [๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๓]. 

๒๖ พระมหาดวงเด่น ฐิต าโณ (ตุนิน), “สันติภาพบนพื้นฐานความยุติธรรม วิเคราะห์แนวคิดปรัชญา
การเมืองของคาร์ล มาร์กซ์”, สันติศึกษาปริทรรศน์ ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑: ๓๖-๓๗ 

https://sites/
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การเมือง คืองานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดิน ที่ว่าด้วยเรื่องของรัฐ การจัดการรัฐ และการ
ด าเนินการแห่งรัฐที่ต้องมีระบบเพ่ือจัดระเบียบ เพราะฉนั้นนักรัฐศาสตร์ได้จัดการแย่กแยะที่เราเรียกว่า
ระบบการเมืองดั้งต่อไปนี้ 

๒.1.๓ ระบบการเมือง (Political system)   
การก าหนุดยุทธศาสตร์ ระบบกฎเกณฑ์ จุดประเด็น การวางแผนให้มาเป็นระบบๆ เพ่ือ

สะดวกในการเข้าตรวจสอบ และการบริหารอ านาจ ท าไห้ความชัดเจนมากขึ้นในแต่ละด้าน  ระบบ
การเมืองแบ่งออกเป็น ๓ ระบบคือ 

๑) ประชาคมการเมือง (Political community) หมายถึง คนที่มาอยู่ร่วมกันโดยยอมรับ
ว่าเป็น พวกเดียวกัน มีแนวโน้มที่จะร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาอันเกิดจากความต้องการต่าง ๆ กันด้วย
วิธีการสันติหรือการใช้ก าลังเพ่ือรักษาความในชาติ หรือประเทศจึงเป็นประชาคมการเมืองชนิดหนึ่ง ซึ่ง
หากการอยู่รวมกันเป็นชาติของคนที่อาจต่างกันในด้าน ศาสนา ชาติพันธุ์นั้นไม่มีจิตใจเอ้ือต่อการร่วมมือ
กันจัดการกับปัญหาความต้องการของแต่ละคนแต่ละกลุ่มโดยวิธีสันติแล้วก็ยากท่ีระบบการเมืองจะอยู่รอด
ได้ สรุปได้ว่า ระบบประชาคมการเมืองเป็นระบบที่ใช้อุดดมการณ์ร่วมกันมีแนวโนมในการสามัคคีและ
ความรับผิดชอบโดยยอมรับกฎหมายร่วมกัน  

๒) ระบอบการเมืองการปกครอง (Political regime) หมายถึง รูปแบบและกติกาในการ
จัดการกับ ความต้องการให้ออกมาเป็นการตัดสินใจของระบบการเมือง และเป็นตัวก าหนดว่าการกระท า
ใดของสมาชิก ประชาคมการเมือง เป็นการกระท าที่มีความชอบธรรม การกระท าของใครเป็นการกระท า
ที่มีอ านาจของสังคมรองรับตัวอย่างของระบอบการเมืองการปกครอง เช่น ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
ระบอบเผด็จการ และระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น ระบอบการเมืองการปกครองจะมีเสถียรภาพได้ด้วย
การสนับสนุนจากคนในประชาคมการเมือง อย่างไรก็ตาม อาจเกิดกรณีที่คนในประเทศหรือสมาชิกของ
ประชาคมการเมืองให้การสนับสนุนต่อระบอบการเมืองการปกครอง แต่ไม่สนับสนุนต่อประชาคม
การเมืองเนื่องจากตนเป็นชนกลุ่มน้อยผู้เสียเปรียบ กรณีนี้จึงเป็นที่มาของความคิดจะแยกตัวออกไปเพ่ือ
ปกครองตนเอง กล่าวคือ รู้สึกว่าการเป็น สมาชิกของประชาคมการเมืองนั้น ๆ ไม่เอ้ืออ านวยประโยชน์ใน
แง่สิทธิเสรีภาพ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมในทางการเมือง ความยุติธรรมและการปฏิบัติที่
ค านึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรี สรุป ระบอบการเมืองการปกครองคือการปกครองที่ให้สิทธิ เสรีภาพ และการ
ท าน่าหากินความเป็นอยู่ของประชาชน รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงระบบมากยิ่งขึ้น 

๓) ผู้มีสิทธิอ านาจทางการเมือง (Political authorities) คือบุคคลหรือคณะบุคคลที่เข้า
มาบริหาร ประเทศ เช่น รัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้พิพากษา โดยผู้มีสิทธิอ านาจทางการเมืองที่
เด่นชัดที่สุดคือ ฝ่ายบริหารซึ่งได้แก่ รัฐบาลที่มีประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ ดังนั้น 



๒๓ 
 

 
 

กรณีท่ีผู้มีสิทธิอ านาจ ทางการเมืองมีผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ แก้ปัญหาที่สังคมก าลังเผชิญอยู่ภายใต้ระบบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยก็คงต้องใช้วิธีการรอให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อจะได้เลือกสมาชิกของพรรค
อ่ืนมาท าหน้าที่แทน ชุดเดิม กรณีนี้ประชาชนหรือคนในสังคมยังให้การสนับสนุนประชาคมการเมือง 
สนับสนุนระบอบการเมือง การปกครอง แต่ไม่สนับสนุนผู้มีสิทธิอ านาจทางการเมือง แต่เมื่อใดก็ตามที่
ประชาชนเริ่มไม่ให้การสนับสนุนผู้มี สิทธิอ านาจทางการเมืองและไม่สนับสนุนระบอบการเมืองการ
ปกครอง ก็ต้องมีการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบ การปกครอง ซึ่งกรณีหลังนี้ประชาชนในสังคมยังสนับสนุนต่อ
ประชาคมการเมืองอยู่ กล่าวคือ ต้องการเป็นคน ของประเทศหรือประชาคมการเมืองเดิมอยู่ และเมื่อใดก็
ตามที่คนในสังคมเลือกที่จะไม่สนับสนุนประชาคม การเมืองและมีพลังพอที่จะแยกตัวออกไปก็จะ
กลายเป็นวิกฤตทางการเมืองที่รุนแรงได้  ระบบการเมืองจึงเป็นระบบสังคมอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นหลักในการ
จัดระเบียบการแข่งขันเพ่ืออ านาจ เป็นเวทีแห่งการแข่งขัน เป็นผู้วางตัวบุคคลเข้าสู่บทบาทเชิงอ านาจต่าง 
ๆ ระบบการเมืองของแต่ละประเทศ จึงเป็นเครื่องมือในการจัดการให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุขของสังคม
ส่วนรวมเป็นการเฉพาะ การกระท าทาง การเมืองหรือกิจกรรมที่อยู่ในระบบการเมืองจึงได้แก่ กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าเพ่ือสังคม โดยมีอ านาจบังคับให้มีการปฏิบัติตามการจัดสรรนั้น 
ตัวอย่างเช่น การร้องเรียนต่อกรมแรงงานว่าค่าจ้างที่ตน ได้รับนั้นมีอัตราจ้างต่างกว่าที่กฎหมายแรงงาน
ก าหนดขอให้มาใช้อ านาจของรัฐบังคับนายจ้างให้เพ่ิมค่าจ้างให้ตาม กฎหมาย ดังนั้น เมื่อใดมีการกระท า
เกี่ยวข้องกับผู้มีอ านาจตัดสินใจแทนสังคมส่วนรวมก็ถือได้ว่าเป็นส่วนของ ระบบการเมืองแล้ว๒๗ 

สรุปได้ว่า การเมืองคือการแสวงหาอ านาจ และการได้มาซึ่งอ านาจเพ่ือจัดการผลประโยชน์
ของคนหมู่มากให้บรรลุเป้าหมายแห่งการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมทุกระดับ เพ่ือให้เกิดผลดีที่สุด โดยใช้
อ านาจในรูปแบบของการปกครอง การบริหารทั้งในระดับกลุ่ม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

๒.๑.๔ รูปแบบของแนวคิดทางการเมือง 
รูปแบบของแนวคิดการปกครองเป็นแนวคิดในการปกครองของการใช้อ านาจของบุคคลสอง

กลุ่มคือกลุ่มของผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้การปกครอง สวนการปกครองไม่ว่าในรูปแบบในการปกครองรัฐเดียว
หรือรัฐรวมในท่ีสุดมักจะอยู่ในกรอบของการปกครอง ๒ แบบดังต่อไปนี้  

๑) แนวคิดทางการเมืองแบบเผด็จการ เป็นรูปแบบในการปกครองใช้อ านาจตัดสินทุกอย่าง
เกี่ยวกับการปกครองประเทศให้กับบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มเดียวโดยไม่ม่ีฝ่ายที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล อ านาจ
ของเผด็จการได้มาจากการท าปฏิวัติเพ่ือลมสลายอีกระบอบหนึ่งผ่านการใช้อ านาจทหาร แล้วตนเอง หรือ 
สนับสนุนกลุ่มคนขึ้นมาเป็นผู้ปกครองสูงสุด รูปแบบในการปกครองแบบเผด็จการแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ
                                                           

๒๗ จันทมร สีหาบุญลี, “ระบบการเมือง”, วิทยากรช านาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ส านัก
วิชาการ (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสติ กรุงเทพ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘), หน้า ๑. 



๒๔ 
 

 
 

คือ ๑. การเมืองเผด็จการแบบอ านาจนิยม เป็นเรืองของการแย่งชิงอ านาจและผลประโยชน์มหาสารของ
ประเทศเป็นลักษณะการเมืองแบบผู้ปกครองเอาเปรียบประชาชนทุกเรือง แม้แต่สิทธิและเสรีภาพพ้ืนฐาน
ของประชาชนก็จะถูกลิดรอนเป็นรูปแบบอ านาจได้มาจากระบอกปืน ผู้น าคอบครองอ านาจทั้งหมดและใช้
มั่นผ่านเสียงข้างมาก การเมืองในรูปแบบนี้รัฐบาลหรือผู้น าส่วนใหญ่เน้นในการเมืองการปกครอง ความ
มั่นคง และทหาร ส่วนด้านอ่ืน ๆ เช่นเศษฐกิจพวกเข้ามักจะคอย ๆ ปล่อยไปบ้าง ๒. การเมืองเผด็จการ
แบบเบ็ดเสร็จ เป็นระบบการเมืองที่รัฐถืออ านาจเบ็ดเสร็จเหนือสังคมและมุ่งควบคุมทุกแง่มุมของชีวิต
สาธารณะและชีวิตส่วนตัวตามท่ีเห็นจ าเป็นซึ่งมีอยู่ ๒ ขั้วคือ ๑. การเมืองเผด็จการแบบขวา การเมืองแบบ
นี้แน่นในเรืองชาตินิยมและต่อต้านต่างชาติเป็นหลัก ๒. การเมืองเผด็จการแบบซ้าย แน่นความส าคัญชัย
ชนะของชนชั้นกรรมากรเป็นหลัก เป็นการเมืองในรูปแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ เป็นการเมืองแบบยึดอ านาจ
ทั้งมวลทั้งป้องรวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ที่เป็นมนุษย์ควรได้รับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พวกเข้าเรียกว่าอุดมการณ์
ประชาชนต้องพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่าง โดยไม่มีใครกล้าออกความคิดเห็นหรือคัดค้านต่อมโยบายของรัฐ 

๒) แนวคิดการเมืองแบบประชาธิปไตย แนวคิดนี้ได้เกิดข้ึนครั้งแรกในยุคของกริกบุราณโดย 

อริสโตเติล ( Aristotle๒๘) ซึ่งเขาได้เขียนลงไว้ในหนังสือชื่อว่า รัฐบุรุษ (governing and governments)  
เป็นการปกครองที่ยึดอ านาจอธิปไตยให้แก่ประชาชน ประชาชนจะต้องมี่สวนร่วมในการบริหารปกครอง
ประเทศโดยทางตรงหรือทางอ้อม การเมืองในระบอบนี้มุ่งความส าคัญไห้แก่ประชาชน ทั้งในทางสิทธิและ
เสรีภาพ ความเท่าเทียมกันในเรื่องศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ ความเป็นอยู่ท าหน้าหากิน การท าเศรษฐกิจ 
การเข้ารวมทางการเมือง การเลือกสมาชิกผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือประธานาธิบดี  ไม่ว่าเป็นหญิงหรือ
ชาย จนหรือรวย โดยการรับการคมครองไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างชัดเจน 

แนวคิดการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบนี้แบงออกเป็น ๒ แบบคือ  ๑. ประชาธิปไตย
ทางตรงและ ๒. ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน๒๙  

๑. ประชาธิปไตยทางตรง เป็นระบบการเมืองแบบประชาชนเลือกผู้น าโดยตรงและสามารถ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้งายโดยผ่านการท าประชามติ รวมถึงการออกกฎหมาย การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ และการวางยุทธศาสตร์นโยบายต่าง ๆ ส่วนดีในระบบนี้คือท าไห้ผู้น าท างานซื่อสัจสุจริต
เพราะประชาชนสามารถตรวจสอบได้แต่ผลเสียคือท าไห้ประเทศด้อยพัฒนาเพราะถูกเปลี่ยนต าแหน่งบ่อย
เพ่ือป้องกันการค้อรับชั้น ประชาธิปไตยทางตรง เป็นรูปแบบการปกครองโดยที่พลเมืองสามารถมีส่วน
ร่วมกับการตัดสินใจใด ๆ ได้โดยตรง โดยไม่ต้องอาศัยคนกลางหรือผู้ท าหน้าที่แทนตน ผู้สนับสนุน
                                                           

๒๘อ้างแล้วหน้า, ๑๒. 
๒๙

 วีระ ถาจ, “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาการเมืองของโฮจิมินห์”, วิทยานิพันธ์พุทธศาสนามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๗. 



๒๕ 
 

 
 

ประชาธิปไตยทางตรงได้โต้แย้งว่าประชาธิปไตยในปัจจุบันนั้น ควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่า
ระเบียบการพ้ืนฐานอย่างการเลือกตั้งเท่านั้น ประชาธิปไตยทางตรงนับจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเพียงรูปแบบที่
ไม่ค่อยแพร่หลายนัก เนื่องจากรูปแบบการปกครองดังกล่าวสามารถใช้ได้กับชุมชนที่มีกลุ่มคนขนาดเล็ก
เท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นนครรัฐ อย่างไรก็ตาม ประชาธิปไตยทางตรงสามารถพบเห็นได้ใน
สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนกว่าห้าล้านคนสามารถลงประชามติ ประมาณสองถึงสี่ครั้งต่อปี การ
ปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงยังสามารถใช้ได้กับการปกครองที่มีขอบเขตเป็นจังหวัด ใน
ระดับประเทศ ส่วนที่เป็นประชาธิปไตยทางตรงมีการลงประชามติ การริเริ่มออกกฎหมายและการถอด
ถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง  

๒. ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน เป็นการมืองแบบมีการปกครองโดยเลือกผ่านผู้แทนกลุ่ม หรือ
พรรคเข้ามาเป็นผู้รับสมคแล้วเมือพรรคไหนมีประชาชนลงคะแนนมากกว่าพรรคนั้นมีสิทธิจัดรัฐบาลได้ 
ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน เกี่ยวข้องกับการเลือกเจ้าหน้าที่รัฐบาลโดยผู้ที่ประชาชนเลือกไปท าหน้าที่แทน
ตน หากประมุขแห่งรัฐถูกเลือกตั้งตามครรลองประชาธิปไตยเช่นกัน ประเทศนั้ นจะเรียกว่า สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย กลไกลที่พบมากที่สุดเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ลงสมัครด้วยเสียงข้างมากหรือคะแนนเสียง
เหนือกว่า ผู้แทนอาจได้รับเลือกตั้งหรือเป็นผู้แทนทางทูตโดยเขตหรือเขตเลือกตั้งเฉพาะ หรือเป็นผู้แทนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดโดยสัดส่วนในระบบสัดส่วน หรืออาจใช้สองรูปแบบผสมกัน  คุณลักษณะของ
ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน คือ ขณะที่ประชาชนเลือกผู้แทนไปท าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่
ผู้แทนเหล่านี้ก็มีเสรีภาพในการตัดสินใจขอด้วยตนเอง และเลือกวิธีการด าเนินการต่าง ๆ ได้เอง ใน
การเมืองระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนแบ่งออกเป็น ๓ ระบบใหญ่ ๆคือ ๑.ระบบรัฐสภา ๒.ระบบ
ประธานาธิบดี ๓. ระบบกึ่งประธานาธิบดี ๑. ระบบรัฐสภา ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเป็นประชาธิปไตย
แบบมีสภาผู้แทนโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการบริหารประเทศ ซึ่งสภาผู้แทนแบ่ง
ออกเป็น ๒ สภาคือรัฐสภากับวุฒิสภาหรือสภาสูง รัฐบาลได้รับแต่งตั้งจากผู้แทน  ประชาธิปไตยระบบ
รัฐสภา รัฐบาลบริหารประเทศโดยมอบหน้าที่ให้คณะรัฐมนตรีท าหน้าที่บริหาร ตลอดจนถูกวิจารณ์ 
ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างต่อเนื่องโดยสภานิติบัญญัติซึ่งได้รับเลือกจากประชาชน ระบบรัฐสภามีสิทธิ
ถอดถอนนายรัฐมนตรีได้เมื่อถึงเวลาที่สภาเห็นว่าผู้นั้นท าหน้าที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของฝ่ายนิติ
บัญญัติ การถอดถอนนี้เรียกว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยที่ฝ่ายนิติบัญญัติตัดสินใจว่าจะถอด
นายกรัฐมนตรีออกจากต าแหน่งหรือไม่โดยการสนับสนุนเสียงข้างมากต่อการถอดถอนผู้นั้น ในบาง
ประเทศ นายกรัฐมนตรียังสามารถยุบสภาและเรียกการเลือกตั้งใหม่ได้เมื่อใดก็ตามที่ผู้นั้นเลือก และตาม
แบบนายกรัฐมนตรีจะจัดการเลือกตั้งเมื่อผู้นั้นทราบดีว่าตนได้รับการสนับสนุนดีจากสาธารณะที่จะได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้ามา ในประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอ่ืน แทบไม่เคยจัดการเลือกตั้งพิเศษ แต่นิยมรัฐบาล
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เสียงข้างน้อยกะทั่งการเลือกตั้งปกติครั้งถัดไป ระบบรัฐสภามีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขรัฐบาลและประมุข
ฝ่ายบริหาร จะมีพระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดีเป็นประมุขก็ได้ แต่ไม่มีอ านาจบริหาร   ๒.ระบบ
ประธานาธิบดี ระบบประธานาธิบดีเป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนระบบหนึ่งซึ่งถูกเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนไม่ใช้ผ่านผู้แทนเช่นในระบอบรัฐสภา ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและประมุขรัฐบาล
เป็นผู้มีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงและคระรัฐมนตรีโดยตัวเอง และควบคุมอ านาจบริหารส่วนใหญ่ 
ประธานาธิบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งแน่นอนและไม่อาจด ารงต าแหน่งเกินก าหนดเวลาได้ การเลือกตั้ง
ตามแบบมีก าหนดวันที่ชัดเจนและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย  

การเป็นประมุขแห่งรัฐและประมุขรัฐบาลร่วมกันท าให้ประธานาธิบดีไม่เพียงแต่เป็นหน้าเป็น
ตาของประชาชน แต่ยังเป็นหัวหน้านโยบายด้วยประธานาธิบดีควบคุมคณะรัฐมนตรีโดยตรง สมาชิก
คณะรัฐมนตรีนั้นได้รับการแต่งตั้งอย่างเจาะจงจากประธานาธิบดีด้วยตนเอง ประธานาธิบดีไม่อาจถูกถอด
ออกจากต าแหน่งได้โดยง่ายจากฝ่ายนิติบัญญัติ แม้ประธานาธิบดีจะถืออ านาจบริหารส่วนมากไว้ แต่เขาก็
ไม่สามารถถอดสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติได้โดยง่ายเช่นกัน  

ระบบนี้จึงเพ่ิมการแบ่งแยกอ านาจ ทั้งยังอาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างประธานาธิบดี
และฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากต่างพรรคการเมือง ซึ่งเปิดให้ฝ่ายหนึ่งขัดขวางอีกฝ่ายได้ ด้วยเหตุนี้  
ประชาธิปไตยนี้ ไม่พบแพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบัน แต่ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกา ตั้งแต่
สหรัฐอเมริกาถึงทวีปอเมริกาใต้ ใช้ระบบนี้ระบบนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารไม่สามารถยุบสภา ฝ่าย
นิติบัญญัติไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจ  ๓.ระบบกึ่งประธานาธิบดี ระบบกึ่งประธานาธิบดีเป็น
ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนซึ่งรัฐบาลมีทั้งนายกรั ฐมนตรีและประธานาธิบดี ประชาธิปไตยแบบนี้ 
นายกรัฐมนตรีไม่มีก าหนดวาระ และประธานาธิบดีมีก าหนดวาระ ขึ้นอยู่กับประเทศ การแบ่งแยกอ านาจ
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีนั้นแตกต่างกันไป ในกรณีหนึ่ง ประธานาธิบดีถืออ านาจมากกวา
นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและประธานาธิบดี ส่วนอีกด้านหนึ่ง 
นายกรัฐมนตรีสามารถถืออ านาจมากกว่าประธานาธิบดี ประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีแบ่งอ านาจกัน 
ขณะที่ประธานาธิบดีถืออ านาจแยกจากฝ่ายนิติบัญญัติประธานาธิบดีเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วย
ตนเองควบคุมนโยบายต่างประเทศ และเป็นประมุขแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีถูกคาดหวังว่า วางนโยบายของ
พรรคซึ่งชนะการเลือกตั้งสู่ฝ่ายนิติบัญญัติรัฐบาลประเภทนี้ยังสร้างปัญหาว่าใครถือความรับผิดชอบใด 

 
๒.๑.๕ แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางพระพุทธศาสนา 
การทบทวนหลักธรรมแนวคิดความรู้ความเข้าใจทางพระพุธศาสนาที่ใช้ในการแสวงหา

ความรู้อันที่จะเกี่ยวเนื่องกับความรู้ความเข้าใจนักวิจัยเห็นว่าองค์ประกอบท าไห้เกิดความรู้ความเข้าใจมี ๔ 
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ประการคือ ๑. สุตตะ (การฟัง) ๒.จินตะ (การคิด) ๓.ปุจฉา (ถาม) ๔.ลิขิต (เขียน) เป็นองค์ประกอบท าไห้
นักเรียนเกิดสติปัญญา กล่าหาญในการเรียนรู้ถ้าคนใดมีองค์ประกอบทั้ง ๔ ประการนี้ไว้ในตัวชีวิตของผู้นั้น
เจอแต่ความส าเร็จในทุกด้านไม่ว่าในด้านการเมืองการปกครอง หรือ ในด้านการประกอบอาชีพ เป็นต้น  

ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อคือ ๑.บ่อเกิดให้ความรู้ ๒.ระดับความรู้ ๓.การได้มาซึ่ง
ความรู้ความเข้าใจทางพระพุทธศาสนา 

๑) บ่อเกิดความรู้ความเข้าใจทางพระพุทธศาสนาคือความรู้หรือปัญญาในพระพุทธะปรัชญา
เถรวาทนั้นมีแหล่งที่มา ๓ ประการคือ๓๐ 

๑. สุตมยปัญญาปัญญาหรือความรู้เกิดจากการฟังการศึกษาเล่าเรียนการอ่านนอกจาก
ต ารา หรือคัมภีร์ที่น่าเชื่อได้ตลาดถึงการรับถ่ายทอดจากผู้ที่น่าเชื่อได้ที่เรียกว่าปะระโตโฆษะซึ่งตรงกับซัก
ประมาณในปรัชญาอินเดีย  

๒. จินตามยปัญญาปัญญาหรือความรู้เกิดจากความคิดใคร่ครวญพิจารณาเหตุผล
วิเคราะห์สงเคราะห์ที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการซึ่งตรงกับอนุมานนะประมาณในปรัชญาอินเดีย 

๓. ภาวนามะยะปัญญาความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนอบรมลงมือปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์
อย่างรู้แจ้งด้วยตัวเองหรือพัฒนาปัญญาในทางพุทธปรัชญาเป็นไปเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อความจริงแท้
เห็นทุหกอย่างตามความเป็นจริงมุ้งขจัดความไม่รู้คืออวิชาเพ่ือเข้าถึงความจริงสูงสุดคือนิพพานความรู้ที่
เกิดจากการพัฒนาแล้วจึงไม่ได้มุงความรู้ที่เกิดจากการผุพังหรือการรับการถ่ายทอดหรือคิดเอาเองทาง
หลักเหตุผลอนุมานนะแต่ให้ความส าคัญกับความรู้ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากประสบการณ์ตรงหรือ
ความรู้ที่ผ่านการอบรมหรือลงมือปฏิบัติแล้วโดยตัวเอง 

๒) ระดับความเข้าใจทางพระพุทธศาสนาความรู้หรือปัญญาในทางพระพุทธศาสนามีหลาย
ระดับ แต่ในทุกระดับมีธรรมชาติที่ตรงกันคือปัญญาจะเกิดเมื่ออวิชาถูกท าลายอวิชชาถูกท าลายแล้ว
ปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะธรรมชาติของสัญญาคือความสิ้นไปของอวิชชาความรู้ในพระพุทธะปรัชญาเถร
วาทอาศัยระบบการรับรู้แบบธรรมชาติแล้วจึงเริ่มพัฒนาจากระดับเบื้องต้นจนเป็นความรู้ระดับสูงสุด
พระพุทธศาสนาได้จ าแนกความรู้ออกเป็น ๖ ระดับดังต่อไปนี้ 

๑. ความรู้ระดับวิญญาณหมายถึงการรับรู้ รู้เสียง กลิ่น รส สมผัสและมโนภาพ โดยตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ แบบง่ายๆผิวเผินชั่วระยะเวลาอันสั้นเช่นเห็นรูปก็รู้แต่ว่าเป็นรูปเท่านั้นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร 

                                                           
๓๐ บุญเสริม จันทร์ศิรีพรชัย, “การบริหารงานบุคลากรตามหลักอิทธิบาท๔ของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่  ๑ ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๓๖. 
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๒. วามรู้ระดับสัญญาหมายถึงการรับรู้ถึงคุณภาพและรายละเอียดต่าง ๆ ของ รูป เสีย 
กลิ่น รส สัมผัสและมโนภาพนั้น ๆ เช่นพ่อเห็นรูปแล้วรู้ว่าเป็นรูปคนเป็นชายเป็นคนที่มีอายุมากเป็นต้น
คุณภาพเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาก่อนเมื่อเราเห็นรู้ความเก่าเหล่านั้นก็ทยอยเกิดขึ้นมีลักษณะเป็นการ
จ าได้เพราะฉะนั้นท่านแปลสัญญาว่าความจ าได้หมายรู้ 

๓. ความรู้ระดับอภิญญาหมายถึงการรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ และคุณลักษณะต่าง ๆ โดย
อาศัยพลังจิตโดยตรงไม่ต้องอาศัยหูจมูกลิ้นและผิวกายเช่นหลับตาแล้วแต่อาจมองเห็นรูปได้หรือมองเห็น
วัตถุหรือเหตุการณ์ซึ่งอยู่ในที่ไกลเกินวิสัยเป็นต้น 

๔. ความรู้ระดับทิฐิหรือความเห็นหมายถึงการเห็นการเข้าใจถึงความจริงรอบยอดที่อยู่
เบื้องหลังสภาวะรวมหรือการเห็นลักษณะรวมที่อยู่เบื้องหลังคนทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงที่อยู่
เบื้องหลังสังขตะธรรมทั้งปวงเป็นต้น 

๕. ความรู้ระดับวิชุญาณเป็นความรู้คล้ายทิฐิและรู้สัจธรรมเช่นเดียวกับทิฐิแต่มีลักษณะ
แตกต่างกันคือในระดับทิฐิความเห็นเกิดจากความคิดตามหลักเหตุผลและเป็นการรู้อย่างเลื่อนเลื่อนรางยัง
ไม่แจ่มชัดนะแต่ความรู้ระดับวิชุญาณไม่ได้เกิดจากการคิดตามหลักเหตุผลแต่เกิดจากการท าจิตให้สงบย่าง
สมบูรณ์ตามหลักสมาธิอันถูกต้องแล้วน าจิตไปเพ่งดูวิชุญาณก็จะเกิดขึ้นเองโดยปัจจุบันทันด่วนแบบ
เดียวกับเปิดไฟสว่างในห้องมืดความรู้ระดับวิชุญาณแม้จะเห็นสัจธรรมอันเดียวกับทิฐิก็เห็นได้แจ่มชัดเจน
กว่ามากเพราะฉะนั้นจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตของผู้ที่เห็นได้มากกว่า 

๖. ความรู้ระดับสัมโพธิญาณ หรือการตรัสรู้ขึ้นมาคือรู้ว่าต้นเหตุผลพ้นจากสภาวะฝ่าย
สังขตะแล้วอยู่ในสภาวะธรรมฝ่ายอสังขตะเสร็จกิจที่ควรท าทุกอย่างแล้วประกาศอิสรภาพจาก
สภาวะธรรมฝ่ายสังขตะเต็มที่แล้ว 

๓) การได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนากล่าวถึงการได้มาซึ่ง
ความรู้ในหลักสัทธรรม ๓ ประการดังนี้ ๑. ปริยัติสัทธรรมคือการเรียนรู้พระธรรมวินัยเพ่ือน ามาปฏิบัติตาม 
๒. ปฏิบัติธรรมสัตว์ท าคือสิ่งพึงปฏิบัติ ได้แก่การลงมือประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพ่ือบรรลุสันติ
ความสงบสุขอันได้แก่มรรคผลนิพพาน ๓. อธิคมสัทธรรม สัตว์ท าคือผลที่พึงบรรลุได้แก่มรรคผลนิพพาน
ซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติเป็นแก่นแห่งพระพุทธศาสนาที่ตรงพุทธประสงค์อย่างแท้จริง๓๑ 

 
ตารางที ่๒.๑ สรุปแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 

                                                           
๓๑ พระชัยวัฒน์ อริญชยญาโณ เสนาขุม, “ศึกษาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒), หน้า ๑๑-๑๓. 



๒๙ 
 

 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
โสภาชู พิกุลชัย และ อรทัย 
(๒๕๒๕, หน้า ๑๒๓) 

เกณฑ์การรับรู้ย าและเข้าใจในหลวงต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์และทัศนะคติประกอบ
คลื่นจากความรู้ต่าง ๆ ที่เคยได้เรียนมาเกี่ยวกับลักษณะ
ของสิ่งนั้นบวกกับการตีความของสิ่งนั้น ๆกับความรู้ที่มีอยู่ 
ความรู้ความจ าเป็นระดับหนึ่งของพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
( cognitive domain ) ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมด้านความรู้
ความจ าความคิดเห็น  

 
ตารางที ่๒.๑ สรุปแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ 
(๒๕๓๗, หน้า ๑๒) 

ได้สรุปล าดับขั้นตอนการเรียนรู้จากขั้นต่ าไปสู้สู่ขั้นสูงรวม 
๖ ขั้นดังนี้ 

ขั้นที่ ๑. ความรู้ (Know ledge) เป็นพฤติกรรมเพียง 
แต่จ าได้อาจจะโดยการนึกได้หรือโดยการมองเห็นได้ยินก็
จ าได้  

ขั้นที ่๒. ความเข้าใจ (Comprehension ) เมื่อบุคคล
ได้มีประสบการณ์กับข่าวสารหนึ่ง ๆอาจจะโดยการได้ฟัง
ได้อ่านหรือได้เขียน  

ขั้นที่  ๓ .การประยุกต์หรือการน าความรู้ ไปใช้
(Application) 

ขั้นที่ ๔. วิเคราะห์ (Analysis) ความสามารถในการ
น าเอาส่วนประกอบย่อย ๆ 

ขั้นที่  ๕. การสังเคราะห์ (Synthesis ) หมายถึง
ความสามารถในการน าเอาส่วนประกอบย่อย ๆ หลายๆ 
ส่วน  

ขั้นที ่๖. การประเมินผล(Evaluation)  ความสามารถ
ในการตัดสินหรือตีค่าหรือประเมินค่าของสิ่งที่พบเห็นว่า
ถูกต้องและดีงามหรือไม่ 

มานัส ปันหล้า 
(๒๐๑๒) 

ความรู้ คือสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การ
ค้นคว้าหรือประสบการณ์รวมทั้งความสามารถ เชิงปฏิบัติ 

https://www.gotoknow.org/user/manat_la/profile


๓๐ 
 

 
 

และทักษะความเข้าใจ  หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจาก
ประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด
หรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา 

 
 

๒.๒ แนวคิดการเมืองในระบอบสาธรณรัฐสังคมนิยมประเทศเวียดนาม 
๒.๒.๑ ความหมายของค าว่าสาธารณรัฐและสังคมนิยม 
๑) ค าว่าสาธารณรัฐ หรือบ้างเรียก มหาชนรัฐ (อังกฤษ: republic) เป็นระบอบการเมือง

การปกครองที่ถูกพิจารณาว่าเป็น "กิจสาธารณะ" (ละติน: res publica) มิใช่ธุระหรือทรัพย์สินส่วนตัวของ
ผู้ปกครอง และที่ต าแหน่งหน้าที่ของรัฐได้รับเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือได้รับแต่งตั้ง มิใช่ได้รับทอด 
ในสมัยใหม่ นิยามทั่วไปที่เข้าใจง่ายของสาธารณรัฐ คือ ระบอบการปกครองที่ประมุขแห่ งรัฐอันมิใช่
พระมหากษัตริย์ปัจจุบัน รัฐเอกราช ๑๓๕ จาก ๒๐๖ รัฐใช้ค าว่า "สาธารณรัฐ" เป็นส่วนหนึ่งชื่ออย่างเป็น
ทางการ 

ทั้งสาธารณรัฐสมัยใหม่และสมัยโบราณแตกต่างกันอย่างมากทั้งในอุดมการณ์และ
องค์ประกอบ ในสมัยคลาสสิกและสมัยกลาง ต้นแบบของทุกสาธารณรัฐ คือ สาธารณรัฐโรมัน ซึ่งหมายถึง
กรุงโรมยุคสาธารณรัฐ ในระหว่างสมัยที่ไม่มีกษัตริย์กับจักรพรรดิปกครองอยู่ช่วงหนึ่ง แต่หากปกครองโดย
บุคคลที่มาจากการเลือกจากคณะผู้เลือกตั้ง ในประเพณีการเมืองสมัยกลางและสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาอิตาลี
ปัจจุบันที่เรียกว่า "มนุษยนิยมพลเมือง" (civic humanism) นั้น บางครั้งถูกมองว่าได้รับมาจากนัก
สาธารณรัฐนิยมโรมันโดยตรง อย่างไรก็ดี นักประพันธ์โรมันที่ได้รับอิทธิพลจากกรีก อย่างพอลิเบียสและคิ
เคโร บางครั้งใช้ค าดังกล่าวเป็นค าแปลของค าภาษากรีกว่า politeia ซึ่งอาจหมายถึงระบอบโดยทั่วไป แต่
ยังสามารถใช้กับระบอบบางประเภทโดยเจาะจงซึ่งมิได้สอดคล้องพอดีกับสาธารณรัฐโรมัน สาธารณรัฐ
มิได้เทียบเท่ากับประชาธิปไตยในยุคคลาสสิก อย่างเช่น เอเธนส์ ซึ่งก็มีความเป็นประชาธิปไตยแตกต่างไป
จากยุคศตวรรษที่ ๑๙ อีกเช่นกัน 

ในสาธารณรัฐสมัยใหม่ เช่น สหรัฐ ฝรั่งเศส รัสเซีย และอินเดีย ฝ่ายบริหารมีความชอบธรรม
จากทั้งโดยรัฐธรรมนูญและการออกเสียงเลือกตั้งของประชาชน เป็นอิทธิพลจาก มงแต็ส กีเยอ ซึ่งรวม
ประชาธิปไตยมาจากระบบทั้งสองแบบ ที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครอง ส่วนการปกครอง
แบบอภิชนาธิปไตยหรือคณาธิปไตย ซึ่งมีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ปกครอง เป็นระบอบการปกครองแบบ
สาธารณรัฐ 



๓๑ 
 

 
 

ส่วนใหญ่สาธารณรัฐมักเป็นรัฐเอกราช แต่ยังมีหน่วยต่ ากว่ารัฐที่เรียกว่า สาธารณรัฐ หรือมี
การปกครองที่ถูกอธิบายว่า "เป็นสาธารณรัฐ" โดยธรรมชาติเช่นกัน ตัวอย่างเช่น มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งสหรัฐ "ประกันว่าทุกรัฐในสหภาพนี้มีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ" เขตการปกครองของ
สหภาพโซเวียตถูกอธิบายว่าเป็นสาธารณรัฐ และสองในนั้น คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครนและ
เบลารุส มีที่นั่งของตนในสหประชาชาติ ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งสหภาพโซเวียตอธิบายสหภาพว่าเป็น "รัฐ
เดี่ยว สหพันธ์และพหุชาติ" ที่จริงแล้วเป็นรัฐเดี่ยวเพราะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตใช้อ านาจใน
รูปรวมศูนย์เหนือสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตซึ่งปกครองตนเองแต่ในนาม๓๒ 

๒) ค าว่าสังคมนิยม (อังกฤษ: Socialism) เป็นระบบสังคมและเศรษฐกิจซึ่งมีลักษณ คือ
สังคมเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจัดการเศรษฐกิจแบบร่วมมือ ตลอดจนทฤษฎีและขบวนการ
ทางการเมืองซึ่งมุ่งสถาปนาระบบดังกล่าว "สังคมเป็นเจ้าของ" อาจหมายถึง การประกอบการสหกรณ์ 
การเป็นเจ้าของร่วม รัฐเป็นเจ้าของ พลเมืองเป็นเจ้าของความเสมอภาค พลเมืองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
หรือที่กล่าวมารวมกัน มีความผันแปรของสังคมนิยมจ านวนมากและไม่มีนิยามใดครอบคลุมทั้งหมด ความ
ผันแปรเหล่านี้แตกต่างกันในประเภทของการเป็นเจ้าของโดยสังคมที่ส่งเสริม ระดับที่พ่ึงพาตลาดหรือการ
วางแผน วิธีการจัดระเบียบการจัดการภายในสถาบันการผลิต และบทบาทของรัฐในการสร้างสังคมนิยม 

ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมอาศัยลัทธิองค์การการผลิตเพ่ือใช้ หมายความว่า การผลิตสินค้า
และบริการเพ่ือตอบสนองอุปสงค์ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของมนุษย์โดยตรง และระบุคุณค่าวัตถุ
ตามคุณค่าการใช้ประโยชน์หรืออรรถประโยชน์ ซึ่งตรงข้ามกับการผลิตมาเพ่ือสะสมทุนและเพ่ือก าไรใน
แนวคิดดั้งเดิมของเศรษฐกิจสังคมนิยม มีการประสานงาน การท าบัญชีและการประเมินค่าอย่างเดียวกัน
โดยปริมาณทางกายภาพร่วม (common physical magnitude) หรือโดยการวัดแรงงาน-เวลาแทนการ
ค านวณทางการเงินมีสองข้อเสนอในการกระจายผลผลิต หนึ่ง ยึดตามหลักที่ว่าให้กระจายแก่แต่ละคน
ตามการเข้ามีส่วนร่วม และสอง ยึดตามหลักผลิตจากทุกคนตามความสามารถ ให้แก่ทุกคนตามความ
จ าเป็น วิธีการจัดสรรและประเมินคุณค่าทรัพยากรที่แน่ชัดยังเป็นหัวข้อการถกเถียงในการถกเถียงการ
ค านวณสังคมนิยมที่กว้างกว่า 

ในการก าหนดเป้าหมาย การเมืองแบบสังคมนิยมเคยเป็นทั้งชาตินิยมและนานาชาตินิยม 
สร้างผ่านพรรคการเมืองและการเมืองที่ต่อต้านพรรคการเมือง ในบางครั้งทับซ้อนกับสหภาพการค้ า ใน
บางครั้งเป็นอิสระและมีความส าคัญกับเหล่าสหภาพ และมีให้เห็นทั้งในบรรดาประเทศอุตสาหกรรมและ
ประเทศก าลังพัฒนา เริ่มจากการเคลื่อนไหวทางสังคมนิยม ประชาธิปไตยสังคมนิยมน าเศรษฐกิจแบบผสม
                                                           

๓๒ จากสารานุกรมเสรี: สาธารณรัฐ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://th.wIkIpedIa .org/wIkI/ [๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๓]. 



๓๒ 
 

 
 

มารวมเป็นส่วนหนึ่งกับตลาด ที่มีการแทรกแซงของรัฐในรูปแบบของ การกระจายรายได้ กฎระเบียบ และ
รัฐสวัสดิการ ประชาธิปไตยเศรษฐกิจ(Economic democracy) เสนอลักษณะของสังคมนิยมทาง
การตลาด (Market socialism) ซึ่งมีการควบคุมการกระจายอ านาจของ บริษัท สกุลเงิน การลงทุนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มากขึ้น๓๓ 

๓) ลักษณะของสังคมนิยม ค าว่าสังคมนิยมนั้นไม่รูว่าใครเป็นผู้ริเริ่มใช้เป็นคนแรก ทั้งนี้
เพราะสังคมนิยมมีหลายแบบ บางท่านกล่าวว่าสังคมนิยมมาจาก เรื่องอุตมรัฐ (The Republic) ของPlato 
เพราะได้ก าหนดให้ผู้ปกครองไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเองและให้ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกัน ถือว่าทรัพย์สิน
ทั้งหมดเป็นของส่วนรวม แต่อย่างไรก็ตามสังคมนิยมเป็นอุดมคติที่มีผู้ยอมรับกันมากทั้งในประเทศ
ประชาธิปไตยและมิใช่ประชาธิปไตย และลักษณะของสังคมนิยมนั้นจะมีลักษณะกว้าง ๆ คือ ลักษณะที่รัฐ
เป็นเจาของกิจกรรมผลิต รัฐให้สวัสดิภาพแกประชาชนโดยจัดระบบสวัสดิการ สองลักษณะนี้ไม่จ าเป็นต้อง
มีทั้งคู อาจจะมีเพียงลักษณะเดียว สวนลักษณะที่สามซึ่งเป็นแกนของสังคมนิยม ได้แก ความหลุดพ้นจาก
การเป็นทาสของวัตถุ ลักษณะส าคัญมีดังต่อไปนี้  

๑. รัฐเป็นเจ้าของกิจการผลิต คือการใช้เครื่องจักรช่วยเพ่ิมผลผลิตว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่เห็น
ด้วยกับวิธีกระจายรายได้ ซึ่งเป็นผลจากการใช้แรงงานโดยเห็นว่าความไม่ยุติธรรมในการกระจายรายได้
เกิดขึ้นก็เพราะการมีทรัพย์สินส่วนตัว หากสังคมไม่ปล่อยให้คนมีทรัพย์สินตัวแลว ปัญหาการกระจาย
รายได้จะไม่เกิดข้ึน หลักการส าคัญประการหนึ่งของสังคมนิยมจึงได้แกการที่สังคมเป็นเจาของและควบคุม
ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ ๆ วิธีที่จะท าให้ปัจจัยการผลิตมาเป็นของสังคมมี ๒ แบบ ใหญ่ ๆ คือ แบบแรกได้
แกการโอนกิจการผลิตเป็นของรัฐ ในประเทศ อีกแบบหนึ่งสังคมนิยมใช้ วิธีการของประเทศแถบ
สแกนดเินเวีย คือ ใช้ระบบสหกรณ์  อันได้แกกิจการที่มีกลุ่มคนร่วมกันเป็นเจ้าของ  

เมื่อกิจการเป็นของรัฐแล้วการด าเนินการก็เป็นไปโดยอาศัยเจาหน้าที่ของรัฐซึ่งมักท างาน
ตามที่ได้รับมอบหมายมากกว่าจะมีความคิดริเริ่ม ไม่สนใจความต้องการของประชาชนและความ
เปลี่ยนแปลงของตลาด กิจการบางอย่างจึงเลวลงกว่าเมื่อเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ การสหกรณ เป็นวิธี
ประนีประนอมระหว่างผลประโยชนจากการรวมกลุ่ม และแรงจูงใจส่วนบุคคลที่ท าให้เกิดความขยัน
ขันแข็งเพราะสมาชิกมีโอกาสได้รับผลประโยชนมากขึ้นเมื่อกิจการเจริญ ระบบสหกรณ์ใช้ไ ด้กับ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ส วนอุตสาหกรรมหนักและกิจการระดับชาติ เช่น การ
สาธารณูปโภคนั้น การโอนกิจการเป็นของรัฐเป็นวิธีเหมาะสมกว่า กิจการส าคัญ ๆ เช่น การผลิตอาวุธ 
การคมนาคมสื่อสารก็ใหญ่เกินกว่าจะใช้วิธีการ สหกรณ์ เหตุผลอีกประการหนึ่งในการโอนกิจการเป็นของ
                                                           

๓๓ จากสารานุกรมเสรี: สังคมนิยม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ [๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๓]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%20%5b๒๙%20กันยายน
https://th.wikipedia.org/wiki/%20%5b๒๙%20กันยายน
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รัฐก็คือ เพ่ือค้ าจุนเศรษฐกิจของรัฐเมื่อเศรษฐกิจตกต่ าในกรณีเช่นนี้แม้พวกอนุรักษ์นิยมก็ยอมรับ เช่น การ
ที่รัฐซื้อหุ้นกิจการที่จ าเป็นแกประเทศ ซึ่งเป็นกิจการที่ก าลังจะล้มละลาย เป็นต้น 

๒. รัฐให้สวัสดิการภาพแกประชาชนโดยการจัดรัฐสวัสดิการ ลัทธินายทุน  ถือว่า
ทรัพย์สินสวนตัวเป็นรางวัลอันเกิดจากการผลิตได้สัมฤทธิผลคนรวยซึ่งได้แกผู้ประสบความส าเร็จในการ
ผลิตจึงควรได้รับความยกยองมาก สังคมแบบนี้จึงไม่ ค่อยสนใจคนจน และถือว าคนจนคือผู้ที่ขาด
ความสามารถ สังคมนิยมโจมตีการไม่เหลียวแลคนจนและผู้ทุกขยากของระบบนายทุน แต่สังคมนิยมบาง
ระบบก็เห็นวาการโอนกิจการทั้งหมดเป็นกิจการของรัฐก็เป็นอันตรายพอ ๆ กับที่ปล่อยใหอยู่ในมือคน
เพียงสองสามคม การกระจายความมั่งคั่งอีกวิธีหนึ่ง คือการจัดสวัสดิการสังคมโดยวิธีเก็บภาษีเงินได้ภาษี
มรดก รางวัลตาง ๆ ในอัตราสูงเพ่ือน ามาใชจ่ายในการใหการศึกษา บริการด้านสาธารณสุข ช่วยคนตก
งาน คนกลุมน้อย คนชรา และสตรีเป็นต้น ระบบนี้มิได้ มุ่งจะใหเกิดความเทาเทียมกัน แต่มุ่งท าใหชองว
งระหว่างคนรวยกับคนจนแคบเขา นักสังคมนิยมสวนมาก ยอมรับความแตกตางทางฐานะเชนนี้เพราะถือว
าคนเราฉลาดและขยันขันแข็งไมเ่ทากัน คนขยันจึงควรได้รับรางวัลในสวนที่เขาขยันและสามารถเป็นพิเศษ 
ในสังคมนี้คนจึงร่ ารวยได้ แต่ไม่มีคนที่จนมาก ๆ การโอนกิจการผลิตเป็นของรัฐ และการจัดรัฐสวัสดิการ
นั้นไม่จะเป็นตองมีควบคุมกันเสมอไป รัฐอาจโอนกิจการผลิตเป็นของรัฐโดยไม่จัดสวัสดิการและรัฐ
สวัสดิการอาจไมเ่ป็นสังคมนิยมทางเศรษฐกิจคือไมโ่อนกิจการผลิตเป็นของรัฐก็ได้  

๓. จุดมุง่หมายของสังคม เรื่องท่ีนับวาเป็นแกนของสังคมนิยมได้แก จุดมุง่หมาย จุดมุ่งหมาย
ของสังคมนิยมได้แกการท าใหคนหลุดพนจากการเป็นทาสวัตถุซึ่งพัฒนานมนุษย์ มาตั้งแต่โบราณ สังคม
นิยมฝนถึงสภาวะเมื่อผลผลิตของสังคมเพ่ิมขึ้นจนเพียงพอส าหรับทุกคน การเปลี่ยนความประพฤติ
ทัศนคติและความเชื่อของมนุษยจะท าใหเขาถึงสภาวะดังกล่าวได้ สังคมนิยมคิดวาในสมัยโบราณ ความ
ล าบากยากเข็ญท าใหมนุษยตองแขงขนักันจึงตองปฏิบัติตอกันอย่างปา่เถื่อนเพื่อเอาตัวรอด การขัดแย้งกัน
ท าใหคนไม่อาจพัฒนาลักษณะที่สูงส่งของตนขึ้นได้ สวนในปจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหนาจนกระทั่ง
สามารถผลิตสิ่งที่ตองการขั้นพ้ืนฐานได้อย่างพอเพียง คนจึงสามารถสร้างสังคมใหม่ซ่ึงมีคุณค่าและความ
ประพฤติอย่างใหม่ การแขงขันซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นแต่ท าลายมนุษยจ าส าคัญน้อยลงกวาการร่วมมือกัน การ
ร่วมมือกันจะท าใหผลผลิตยิ่งเพ่ิมขึ้นท าใหชีวิตของมนุษยดีขึ้น เมื่อสภาวะทางวัตถุดีขึ้นความแตกต่างกัน
ของคนในแงวัตถุจะลดลง การเอาทรัพย์สินเป็นเครื่องวัดคาของคนโดยที่มีบางคนรวยมาก บางคนจนมาก
จะหมดไป สังคมใหม่ซึ่งทุกคนเทาเทียมกันจะเกิดขึ้น ความแตกตางทางชนชั้นจะหมดไป ความวุ่นวายใน
สังคมก็จะไม่มี สังคมจึงสงบและเป็นสุข พวกสังคมนิยมโดยทั่วไปเชื่อวา ความสัมพันธ์ทางสังคมและ
การเมืองก็คือความสัมพันธ์ทางวัตถุ เมื่อก าจัดความยากล าบากทางวัตถุได้ สังคมและการเมืองก็จะดีขึ้นได้
เอง จุดมุ่งหมายของสังคมนิยม คือความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจหรือเรียกได้วาเป็นประชาธิปไตยทาง



๓๔ 
 

 
 

เศรษฐกิจเสียก่อน เพราะเงินเป็นที่มาของอ านาจทางการเมือง ถาไม่มีความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจก็ไม่
มีความเทาเทียมกันทางการเมือง สังคมนิยมลดความแตกตางทางวัตถุระหว่างบุคคลลงจึงท าใหเกิด
ประชาธิปไตยทางการเมือง จุดมุ่งหมายดังกล่าวนี้ไม่มีในอุดมคติแบบฟาสซิสต์และคอมมิวนิสต แม้จะมี
การพูดถึงอยู่บ้าง แต่ในทางปฏิบัติจริงก็เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงชนชั้นปกครองเทานั้น ความสัมพันธ์
ของมนุษยอย่างที่สังคมนิยมตองการมิได้เกิดขึ้นเลยในการปกครองสองแบบนั้น๓๔ 

๔) รูปแบบของสังคมนิยม ระบบสังคมนิยมที่มีบางประเทศน ามาเป็นรูปแบบในการ
ปกครองประเทศนั้น จะเป็นระบบเศรษฐกิจของประเทศที่มีความเกี่ยวกันกับระบบสังคมนิยมด้วย ระบบ
สังคมนิยมโดยทั่วไปที่ส าคัญมีอยู่ ๓ ประเภท คือ  

 ๑. สังคมนิยมสมบูรณแบบตามแนวอุดมคติ (Utopian Socialism) สังคมนิยมยูโท
เปียน (Utopian Socialism) หรือสังคมนิยมอุดมคติ พวกนี้มีความเห็นว่า โครงสร้างสังคม ระเบียบ
ประเพณีที่เป็นอยู่ ท าให้คนที่แข็งแรงกว่ากดขี่คนที่อ่อนแอกว่า พวกนี้เสนอแนวความคิดให้จัดตั้ง
ประชาคมขึ้นมากใหม่ ค านึงถึงสังคมส่วนรวมให้มากขึ้น ลดการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้รัดกุม นักคิดที่
ส าคัญที่เสนอแนวทางสังคมนิยมแนวนี้ ให้มีการจัดตั้งประชาชนแบบสหกรณ์ขึ้นและได้รับสมญาว่า “บิดา
แห่งการสหกรณ”์ ๓๕ 

แนวคิดอุดมคติสังคมนิยม (Socialist) เป็นอุดมการณ์ต่อสู้ของประชาชนที่รักความเป็นธรรม
ที่เอาผลประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง เน้นเรื่องคุณค่าของมนุษย์ที่ควรได้รับจากการจัดการของรัฐ อุดมคติ
นี้ไม่ใช่เรื่องใฝ่ฝันล่องลอยไร้แก่นสาร แต่ได้ผ่านการต่อสู้ยืนยันมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ 

ปัจจุบันนี้ การต่อสู้เชิงอุดมการณ์สังคมนิยมในทางสากลนั้น มีความแตกต่างไปตามรูปแบบ
ของแต่ละขบวนการในแต่ละประเทศ เช่น ลัทธิคอมมิวนิสต์แบบเหมาอิสต์ จะเน้นการต่อสู้ด้วยก าลังอาวุธ
เช่น ในเนปาล ฟิลิปปินส์ หรือกรณีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ในอดีตและอุดมคติแบบ
สังคมนิยม (Social-Democracy) จะเน้นการเคลื่อนไหวโดยการปฏิรูปทางสังคม-การเมือง หรือการจัดตั้ง
พรรคการเมืองของตนเองเข้าไปต่อสู่ทางการเมืองในระบบรัฐสภา ในปัจจุบันสังคมนิยมปฏิรูปได้มั่นคง
พอสมควร ตัวอย่างเช่น ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ในรูปของประเทศรัฐสวัสดิการขณะเดียวกัน
อุดมการสังคมนิยมในทางสากล ได้มีการปรับตัวเข้าหาสถานการณ์ทางสังคมและคลี่คลายปัญหาต่างๆ 
ตามข้อเท็จจริงมากขึ้น ไม่ใช่มุ่งแต่จะต่อสู้ทางการเมืองอย่างเดียว เพราะอุดมคตินี้ที่แท้จริงนั้นก็คือ “ทุก

                                                           
๓๔ ปรีชา ชางขวัญยืน, ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่๑, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๒๒. 
๓๕ โรงเบิร์ตโอเวน (Robert Owen), สารานุกรมเสรี : สหกรณ์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://web. 

cpd.go.th/chainat/index.php/aboutcoop/history [๒๗ กันยายน ๒๕๖๓].  



๓๕ 
 

 
 

อย่างที่เอาผลประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง” นั่นเอง ฉะนั้นรูปแบบของสังคมนิยมสมบูรณแบบตามแนวนี้จึงมี
ลักษณะ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชน ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ 
 
ชุมชนขนาด

เล็ก 

๑.ทรัพย์สินที่ส าคัญเป็นของส่วนรวม 
๒.ท างานร่วมกัน 
๓.แบ่งปันประโยชนระหว่าง กันด้วย
ความเป็นธรรม 

๑.ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 
(Equity) 

๒.สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
การปกครอง (Participation) 

ป ร ะ เ ท ศ
หรือรัฐ 

๑ . เ ผ ด็ จ ก า ร โ ด ย ช น ชั้ น
แรงงานมีเพียงชนชั้นเดียว 

๒ . ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ  พ ร ร ค
คอมมิ วนิ สต์ ผู ก ขาดอ า น าจกา ร
ปกครองเพียงพรรคเดียวและเป็นผู้ใช
อ านาจสูงสุดในประเทศ 

๑. ชนชั้นแรงงานเจ้าของงาน
ของและควบคุมการผลิตทั้งสิ้น 

๒. ในทางปฏิบัติ ให พรรค
คอมมิวนิสต ท าหน าที่แทนชนชั้น
แรงงาน 

แผนภาพที่ ๒.๑ สังคมนิยมสมบูรณแบบตามแนวอุดมคติ (Utopian Socialism) 
 

๒. แนวคิดสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ (Socialism Scientific)  สังคมนิยมวิทยาศาสตร์ได้
ก่อตั้งเมื่อทศวรรษที่ ๔๐ แห่งทศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมา ทิศทางหลักของมันก็คือผ่านจาก มาร์ซ เอง
เกลส์ ถึง เลนิน สตาลิน จนถึง เหมาเจ๋อตง ถึง เติ้งเสียวผิง ซึ่งก็คือจากการพัฒนาไปทางตะวันออก ใน



๓๖ 
 

 
 

กระบวนการพัฒนาของลัทธิสังคมนิยม ได้ผ่านการก้าวกระโดดลักษณะประวัติศาสตร์หลายครั้งถึงแม้ใน
วงการวิทยาศาสตร์ จากจินตนาการ สู่วิทยาศาสตร์ จากอุดมคติกลายเป็นความจริงจากการปฏิบัติใน
ประเทศเดียวไปสู่การปฏิบัติหลายประเทศ จากโครงการสร้างระบบ ที่สืบช่วงกันมาจนถึงโครงสร้าง
ปัจจุบันอันได้ก้าวผ่านจากลัทธิสังคมนิยมในจินตนาการพัฒนามาเป็นทฤษฎีการสร้างสรรค์ลัทธิสังคมนิยม
ลักษณะจ าเพาะของจี 

แนวคิดสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ Scientific Socialism มองโลกแห่งวัตถุแท้จริง มองภาพรวม
ของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เน้นความส าคัญของชนชั้นกรรมมาชีพ เปลี่ยนแปลงทางสังคม ให้
ความส าคัญกับสิ่งที่มีตัวตนหรือวัตถุ (วัตถุนิยม) ความขัดแย้งทางชนชั้น น าอุดมการณ์สังคมนิยมเพ้อฝัน
มาผสมกับปรัชญาวิภาษวิธี (มองทุกอย่างให้เป็นภาพรวมไม่ดูเฉพาะส่วนย่อย เน้นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
หยุดนิ่งของโลกและสังคม 

สังคมนิยมแบบมารกซิสต์ เป็นแนวคิดของคารล มารกซ (Karl Marx) ซึ่งเขามองระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้นมีการเอารัดเอาเปรียบและผูกขาดโดยที่ร่ ารวยหรือนายทุนจนท าให้บุคคลที่ใ
แรงงานหรือชนชั้นกรรมาชีพไดรับความเดือดร้อน และขาดอ านาจในการปกครอง และเป็นเจ าของ
ควบคุมการผลิตทั้งหมดเพ่ือขจัดหรือก าจัดการกดขี่หรือการเอกรัดเอาเปรียบจากระบบทุนนิยม
อุตสาหกรรมที่มีนายทุนเป็นผู้ที่มีอ านาจ สังคมนิยมแบบมารกซิสต  

๓. สังคมนิยมแบบประชาธิปไตย (Socialism Democratic) สังคมนิยมประชาธิปไตย
(Socialism Democratic)  คือรูปแบบการปกครอง ทางการเมืองในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ สามารถคิดค้นด้านการมีส่วนร่วมในหลาย
รูปแบบ ในส่วนที่เรียนรู้ปฏิบัติตาม หรือ ลอกเรียนแบบตามกันมาคือให้มีการเลือกตั้งโดยใช้ระบบเลือก
ตัวแทนเข้ามาบริหารประเทศ ส่วนรายละเอียดนั้นก็จะแตกต่างกันไป ในเงื่อนไขของการพัฒนาที่ต้องการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศให้มากที่สุด หลายประเทศคิดถึงระบบการกระจายอ านาจให้
ท้องถิ่นดูแลจัดการตนเอง 

4. สังคมนิยมแบบเฟเบียน (Fabian Socialism) คือสังคมนิยมแบบประชาธิปไตย ซึ่งมี
แหล่งก าเนิดในอังกฤษ สังคมนิยมแบบนี้มุ่งให้รัฐบาล ด าเนินนโยบายรัฐสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนโดย
เสมอภาค และใช้วิถีการทางรัฐสภา โดยไม่จ าเป็นต้องจ ากัดชนชั้นนายทุน ไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีรุนแรง แต่
สามารถปรับปรุงความเสมอภาคทางรายได้และเศรษฐกิจโดยสันติวิธี ด้วยวิธีการทางรัฐสภา มีการออก
กฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ ซึ่งจะช่วยเหลือกรรมกรให้มีการกินดีอยู่ดีได้ และได้พิสูจน์ให้เห็น
ว่า การต่อสู่ระหว่างชนชั้นไม่ได้เป็นไปตามค าท านายของมาร์กซ์ คือไม่เกิดขึ้นในประเทศอุตสาหกรรมที่มี
กรรมกรมากมาย เช่น อังกฤษ อเมริกา แต่กลับไปเกิดในรัสเซีย และจีน ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม  



๓๗ 
 

 
 

สังคมนิยมแบบประชาธิปไตย เป็นระบบเศรษฐกิจที่ต่อตานความบกพรองของระบบทุนนิยม
อุตสาหกรรมที่กอใหเกิดชองว่างในเรื่องรายได้ ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนและความเป็นอยูที่เสื่อม
โทรมของชนชั้นแรงงาน ฉะนั้นสังคมนิยมแผนประชาธิปไตยจึงพยายามสร้างโครงสรางทางเศรษฐกิจใหมี
ประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงเสรีภาพของบุคคล ( Individual Freedom) ในการประกอบการต่าง ๆ แต่
อย่างไรก็ตามเสรีภาพของบุคคลตองอยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม เพื่อกอใหเกิดสวัสดิการและความเป็นธรรม
แกสวนรวม ซึ่งกระท าได้ด้วยการใหรัฐบาลเขามาด าเนินด้วยตนเองในกิจกรรมเศรษฐกิจที่ส าคัญและ
ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ส าคัญ คือเสรีภาพของบุคคลและประโยชนสวนรวม 
ฉะนั้นรัฐบาลจึงจะตองมีบทบาทสร้างความเป็นธรรมแกสังคม รักษาผลประโยชนสวนรวมและด ารงไวซึ่ง
เสรีภาพของบุคคล ตลอดจนการลดชองวางทางอ านาจและบทบาทของประชาชนที่มีฐานะดีเพ่ือเป็นการ
แบงปันผลประโยชนใหแกผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ฉะนั้นความส าคัญของสังคมนิยมแบบนี้จึงไม่ใชการ
ท าลายเสรีภาพของประชาชนผู้ร่ ารวยในการประกอบการทางเศรษฐกิจ แต่จะเป็นการสรางกรอบให
บุคคลเหลานั้นมีเสรีภาพได้อย่างถูกตองและเพ่ือความเป็นธรรมตอประชาชนสวนรวมโดยทั่วกันรูปแบบ
ของสังคมนิยมแบบประชาธิปไตย มีลักษณะดังนี้ 

ชุมชน ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ 
ประเทศ

หรือรัฐ 
๑.ให้ประชาชนมีอ านาจในการ

ปกครองตนเอง ไม่มีการผูกขาดโดย
พรรคใดพรรคหนึ่ง 

๒. ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ตลอด 

๓. ประชาชนสามารถเปลี่ยน
รัฐบาลได้ตามความต้องการต้องอยู่ใน
ขอบเขตของรัฐธรรมนูญ 

๑. เอกชนมี เสรีภาพในการ
ประกอบการทางเศรษฐกิจ 

๒. ผู้มีรายได้มากต้องเสียภาษี
ม า ก เ พ ร า ะ เ ป็ น ก า ร รั บ ภ า ร ะต า ม
ความสามารถ 

๓.  รั ฐบาล เข้ าวางแผนและ
ประกอบการทางเศรษฐกิจด้วยการโอน
กิจการทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ เป็นของรัฐ 

๔. รั ฐบาลให้สวัสดิการทาง
เศรษฐกิจและสังคมแกประชาชน เพ่ือจัด
ความไม่เป็นธรรมและรักษาผลประโยชน
สวนรวม 

 
แผนภาพที ่๒.๒ สังคมนิยมแบบประชาธิปไตย(Socialism Democratic) 



๓๘ 
 

 
 

ตัวอย่างประเทศที่สามารถเรียนรู้ ที่มีการจัดรูปแบบ การปกครองที่เรียกว่า “สังคมนิยม 
ประชาธิปไตย” โดยรูปแบบการจัดการ “รัฐสวัสดิการ” อ านาจที่นี่ไม่ถูกกระจุกไว้กับคนใดคนหนึ่ง หรือ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง กลุ่มละความคิดที่หลากหลาย กฎหมายของเขาไม่มีเลยที่จะปิดกั้นไม่ให้คนรวมกลุ่ม 
แม้แต่กลุ่มความคิดนั้นจะไม่เห็นด้วยกับภาครัฐ ไม่ห้ามตามกฎหมายแล้ว ยังมีกฎหมายให้งบประมาณการ
รวมกลุ่มชนด้วย เพราะเขาถือว่าการรวมกลุ่มขึ้นมาก็เพ่ือการสร้างสรรค์ สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม การ
รวมกลุ่มที่จะถูกยกเว้น คือกลุ่มองค์กรที่มีเจตนาร้าย และ กระท าการล้มล้างผู้อ่ืนที่อยู่ร่วมกันในสังคม
เท่านั้น การปกครองภายใต้กฎหมายของเขานี้เมื่อเขาว่ามันคืออ านาจสูงสุดมันก็สูงสุดจริง  ๆ ไม่มีใคร
แม้แต่จะกล้าคิดมาท าลายล้าง ความมั่นคงของสังคมเขาจึงมี และ ก้าวไปข้างหน้าเพ่ือการสร้างสรรค์
ตลอดเวลา 

๕) รูปแบบการใช้ระบบสังคมนิยมในประเทศต่าง ๆ ในปจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ที่ใช
นโยบายของสังคมนิยมมาด าเนินการมากน้อยแตกต่างกันไป แลวแต่ระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการจัดการศึกษาและภาวะสังคมหากจะระบุกันใหแน่ชัดแลว ค าวาสังคมนิยมนั้นใชกับประเทศที่มี
การปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งมี ๙ ประเทศในยุโรปตะวันออก คือ อัลมาเนีย บัลกาเรีย 
สาธารณรัฐเชคสโลวาเนีย เยอรมันตะวันออก (ก่อนที่จะรวมตัวกันกับเยอรมันตะวันตก ในปค.ศ. ๑๙๙๐) 
ฮังการีโปแลนด รูมาเนีย สหภาพโซเวียต (ก่อนมีการลมสลายแตกออกเป็นเครือจักรภพประเทศในป ค.ศ. 
๑๙๙๑) และยูโกสลาเวีย และอีก ๕ประเทศในแถบเอเซีย คือ สาธารณประชาชนจีนเกาหลีเหนือ 
สาธารณรัฐมองโกเลีย สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และใน
ลาตินอเมริกา อีก ๑ ประเทศ คือ คิวบา ซึ่งประเทศเหลานี้ถือกันวาเป็นประเทศขั้นต่ าของสังคมตามที่คาร
ล มารก ได้จ าแนกความเจริญของสังคมไวเรียกวา สังคมนิยม ขั้นนี้สังคมอยู่ในชองที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงและแกไขเพ่ือมุ่งสู่ทางที่ราบรื่น ลักษณะของระบบทุนนิยมยังไม่หมดสิ้นเชิง ด้วยขั้นที่สูงกวานี้
เรียกวาคอมมิวนิสต เป็นขั้นที่มีความอุดมสมบูรณ มีการกระจายจ่ายปนสิ่งของเป็นไปตามความจ าเป็น 
หาใชว่าเป็นไปตามการงานที่ท าที่ได้มาแต่ฝ่ายเดียวไม่ ในขั้นนี้ไม่มีการใชเงิน ไม่มีกลไกของตลาด ลักษณะ
ของระบบทุนนิยมไม่มีหลงเหลืออยู่ ไม่มีการบงการของรัฐ สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ไม่มีการต่อสู่
ระหว่างชนชั้น ทุกคนอยู่ร่วมกันภายใตเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ (Liberty Equity and 
Fraternity) ในปจจุบันรูปแบบสังคมนิยมแบบมารกซิสตจะมีอิทธิพลตอหลายๆ ประเทศและที่ส าคัญมี ๔ 
แบบ คือ ๑. สังคมนิยมแบบโซเวียต ๒. สังคมนิยมแบบจีน ๓. สังคมนิยมแบบปฏิรูป ๔. สังคมนิยมใน
ประเทศดอ้ยพัฒนา๓๖ 
                                                           

๓๖ กฤษฎาพร วิเศษ,รัฐศาสตร์ Political Science: แนวคิดทางการเมืองแบบสังคมนิยม, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: http://witikritsada54mbu.blogspot.com/2015/11/blog-post.html [๐๗ กันยายน ๒๕๖๓]. 

http://witikritsada54mbu.blogspot.com/2015/11/blog-post.html


๓๙ 
 

 
 

นอกจากนี้แนวคิดของมาร์กซ์ ยังส่งเสริมให้มนุษย์ละทิ้งความเชื่ออันงมงาย อันเกิดจากการ
ครอบง าของชนชั้นปกครอง และค าสอนทางศาสนา มองมนุษย์มีรูปแบบตามแนววัตถุนิยมมีพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากระบบเศรษฐกจิหรือวิธีการผลิต๓๗  

ผู้วิจัยเห็นว่า แนวคิดของมาร์กซ์ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก เพราะรัฐของชนชั้น
กรรมาชีพครอบง าแทนที่ชนชั้นอ่ืน ท าลายล้างรัฐเก่า ต้องยึดอ านาจรัฐ จัดระบบสังคมใหม่ที่ทรัพย์สินเป็น
ของส่วนรวม และปัจจัยผลิตมาเป็นทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยน สังคมจากหน้ามือเป็นหลัง
มือกันเลยทีเดียว ถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ยากที่จะท าใจ เพราะทรัพย์สินเราหามาได้ด้วยความขยันยากล าบาก 
จะต้องถูกยึดเอาไปให้คนขี้เกียจไม่ท างาน หรือท าคนจนให้เท่าคนรวย และท าคนรวยให้เท่าคนจน หรือท า
คนขี้เกียจให้เท่ากับคนขยัน ท าคนขยันให้เท่ากับคนขี้เกียจ ใครไม่เห็นด้วยยิงทิ้ง ถ้ามองในมิตินี้ก็ยากที่จะ
เห็นความยุติธรรม ความเท่าเทียม 

๒.๒.๒ ระบอบการเมืองการปกครองของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (Communist Party of Vietnam: CPV) เป็นองคกร์ที่มีอ านาจสูงสุดเพียง
พรรคการเมืองเดียวตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบทบาทในการก าาหนด แนวทางการจัดการทุกด้าน ท าให้
เสถียรภาพทางการเมืองมีเอกภาพสูง และเวียดนามมีการกระจายอ าานาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย แต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการประชาชน (Provincial People’s Committee) ท าหน้าที่
บริหารงานภายในท้องถิ่นให้้เป็นไปตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ นโยบาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่บัญญัติ
โดยองค์กรของรัฐ ที่อยู่ในระดับสูงกว่า ระบบการบริหารราชการท้องถิ่นของเวียดนาม๓๘ 

รัฐน าโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้น าของเวียดนามโดย
การตัดสินใจตัดสินใจแนวทางและการน าสมาชิกไปสู่ต าแหน่งส าคัญของรัฐ มาตรา๔ ของรัฐธรรมนูญ
เวียดนาม ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ยืนยันการเป็นผู้น าที่สมบูรณ์แบบของพรรคต่อรัฐและสังคม 

หน่วยงานของรัฐได้รับการออกแบบและด าเนินการตามกฎหมาย รัฐเองก็วางตัวภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ของเวียดนามก าหนดเงื่อนไขทางกฎหมายหน้าที่และอ านาจของ
หน่วยงานของรัฐอย่างชัดเจนรวมถึงสมัชชาแห่งชาติ (บทที่ V ของรัฐธรรมนูญ, กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

                                                           
๓๗ พระมหาดวงเด่น ฐิต าโณ (ตุนิน), “สันติภาพบนพื้นฐานความยุติธรรม วิเคราะห์แนวคิดปรัชญา

การเมืองของคาร์ล มาร์กซ์”, สันติศึกษาปริทรรศน์ ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑: ๓๘-๓๙. 
๓๘ วิภาวี อัครบวร และวรรณพรรษศรณ์ ตริยะเกษม, ระบบบริหารราชการของ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 47/111 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง นน
บุรี, ๒๕๕๘), หน้า๒๔-๒๖. 



๔๐ 
 

 
 

องค์กรของสมัชชาแห่งชาติของเวียดนาม) และประธานาธิบดี (บทที่ที่ VI ของรัฐธรรมนูญ), รัฐบาล (บทที่
ที่ ๗ของรัฐธรรมนูญ, กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐ), ศาลประชาชนและตัวแทนของประชาชน (บทที่ 
VIII ของรัฐธรรมนูญ , กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรศาลของประชาชน , กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของ 
Procuracies รัฐบาลท้องถิ่น (บทที่๙ของรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาประชาชนและ
คณะกรรมการประชาชน) สภาการเลือกตั้งแห่งชาติและการตรวจสอบของรัฐ ส าหรับกระทรวงทบวงการ
ราชการระดับรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและคณะกรรมการการจัดการเขตเศรษฐกิจมีค าสั่ง
ของรัฐบาลที่ก าหนดหน้าที่งานอ านาจและโครงสร้างขององค์กร การแบ่งระบบการเมืองการปกครองของ
ประเทศสาธารณะรัฐสังคมนิยมดั้งต่อไปนี้ 

๑) รัฐสภา สมัชชาแห่งชาติเป็นองค์กรตัวแทนที่สูงที่สุดของประชาชนและเป็นองค์กรอ านาจ
สูงสุดของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สมัชชาแห่งชาติใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายก าหนด
ประเด็นส าคัญของประเทศและมีการก ากับดูแลสูงสุดของกิจกรรมของรัฐ ในวาระท่ี XIV นี้รัฐสภามี่สมาชิก
ทั้งหมุด ๔๙๖ คนได้เลือกตั้งเมือวันที่๒๒ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๖ ในนั้นมี ๒๑คนไม่ใช้คนของพรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามได้รับเลือก อีก ๑๐๐ คนเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม ประธานรัฐสภาคือท่าน เวื่อง ดิญ เว (Vương Đình Huệ๓๙) ด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม 
ค.ศ. ๒๐๒๑ ต่อจากนางสาว เหงียน ถิ กิมงัน (Nguyễn Thị Kim Ngân๔๐) 

๑.๑.รัฐสภามีอ านาจและหน้าที่เช่น 
 ๑. การสร้างรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ท ากฎหมายและแก้ไขกฎหมาย 

๒. เพ่ือใช้สิทธิสูงสุดในการก ากับดูแลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและมติของ 

รัฐสภา เพ่ือตรวจสอบรายงานของประธานาธิบดี , คณะกรรมาธิการสมัชชาแห่งชาติ , รัฐบาล , ศาล
ประชาชนสูงสุด, หญิงชาวศาลฎีกา, สภาการเลือกตั้งแห่งชาติ, การตรวจสอบของรัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
จัดตั้งขึ้นโดยรัฐสภา 

๓. การตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เป้าหมายนโยบายและการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมของประเทศ 

๔. การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานด้านการเงินและการคลังของประเทศ การ 

                                                           
๓๙ เว่ือง ดิญ เว (VươngĐìnhHuệ),จากสารานุกรมเสรี: [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vi.wikipedia.org 

/wIk I/V%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%C3%ACnh_Hu%E1%BB%87 [๐๗ เมษายน ๒๕๖๔]. 
๔๐ เงวียงที่กีมงึง (Nguyễn Thị Kim Ngân), จากสารานุกรมเสรี: [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vi.WIk 

IpedIa.org /wi ki/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_Kim_Ng%C3%A2n [๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓].  

https://vi.wikipedia.org/
https://vi/


๔๑ 
 

 
 

ก าหนดแก้ไขหรือยกเลิกภาษี ตัดสินใจเกี่ยวกับการแบ่งรายได้และงานการใช้จ่ายระหว่างงบประมาณ
ส่วนกลางและงบประมาณท้องถิ่น ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อ จ ากัด ด้านความปลอดภัยส าหรับหนี้ในประเทศ
หนี้สาธารณะและหนี้ภาครัฐ ตัดสินใจประมาณการงบประมาณของรัฐและการจัดสรรงบประมาณกลาง
อนุมัติการช าระงบประมาณของรัฐ 

๕. การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายชาติพันธุ์และนโยบายทางศาสนาของรัฐ 

๖. การก าหนดองค์กรและการด าเนินงานของสมัชชาแห่งชาติ, ประธานาธิบดี, รัฐบาล,  

ศาลประชาชน, ตัวแทนประชาชน, สภาการเลือกตั้งแห่งชาติ, การตรวจสอบของรัฐ, การบริหารงานของรัฐ
และหน่วยงานท้องถิ่น อ่ืน ๆ ก่อตั้งโดยสมัชชาแห่งชาติ 

๗. เลือกตั้งปลดและถอดถอนประธานาธิบดีรองประธานสมัชชาแห่งชาติประธานรัฐสภา 

รองประธานรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนสมัชชาแห่งชาติประธานสภาแห่งชาติและประธานคณะกรรมการชุด
ย่อยของสมัชชาแห่งชาติ สมัชชาแห่งชาติ , นายกรัฐมนตรี, หัวหน้าผู้พิพากษาของศาลประชาชนสูงสุด, 

หัวหน้าของหญิงศาลฎีกา , ประธานสภาการเลือกตั้งแห่งชาติ , ผู้สอบบัญชีของรัฐทั่วไป , และหัวหน้า
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่น าโดยชาติ ก่อตั้งสภา; เพ่ืออนุมัติข้อเสนอส าหรับการแต่งตั้งปลดออกและย้ายออกจาก
ต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและสมาชิกคนอ่ืน ๆ ของรัฐบาลและผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุด 
อนุมัติรายชื่อสมาชิกสภาความมั่นคงและความมั่นคงแห่งชาติและสภาการเลือกตั้งแห่งชาติ หลังจากได้รับ
การเลือกตั้งประธานาธิบดีประธานสมัชชาแห่งชาตินายกรัฐมนตรีและหัวหน้าผู้พิพากษาศาลประชาชน
สูงสุดจะต้องสาบานตนจงรักภักดีต่อภูมิล าเนาประชาชนและรัฐธรรมนูญ 

๘. การลงคะแนนด้วยความมั่นใจในผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการเลือกตั้งหรือได้รับอนุมัติ 
จากรัฐสภา 

๙. การตัดสินใจที่จะจัดตั้งยกเลิกรัฐมนตรีและหน่วยงานระดับรัฐมนตรีของรัฐบาล การ 

จัดตั้งการยุบการควบรวมการแบ่งและการปรับขอบเขตการบริหารของจังหวัดและเมืองที่ด าเนินการจาก
ส่วนกลางหน่วยการบริหารเศรษฐกิจแบบพิเศษ การจัดตั้งและยกเลิกหน่วยงานอ่ืนตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย 

๑๐. ยกเลิกเอกสารของประธานคณะกรรมาธิการสมัชชาแห่งชาติรัฐบาลนายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีศาลประชาชนสูงสุดและพนักงานหญิงชาวศาลฎีกาท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายและมติของ 
สภาคองเกรส 

๑๑. การตัดสินใจนิราโทษกรรม 

๑๒. การก าหนดระดับและการจัดอันดับในกองก าลังติดอาวุธของประชาชนต าแหน่ง 



๔๒ 
 

 
 

ทางการทูตและระดับและระดับรัฐและระดับอื่น ๆ กฎระเบียบเกี่ยวกับเหรียญรัฐเหรียญและเกียรติยศ 

๑๓. ตัดสินใจเรื่องสงครามและสันติภาพ บทบัญญัติเก่ียวกับเหตุฉุกเฉินและมาตรการ 

พิเศษอ่ืน ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการป้องกันประเทศและความมั่นคง 

๑๔. การตัดสินใจเชิงนโยบายขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการต่างประเทศ ให้สัตยาบันตัดสินใจที่ 
จะเข้าร่วมหรือยุติประสิทธิผลของสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสงครามสันติภาพอธิปไตย
ของชาติสมาชิกของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่องค์กรระหว่างประเทศ และพ้ืนที่ส าคัญสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสิทธิขั้นพ้ืนฐานและภาระผูกพันของพลเมืองและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและมติของสมัชชาแห่งชาติ 
  ๑๕. การตัดสินใจลงประชามต ิ

๑.๒ วาระของสภาตามมาตรา ๗๑ แห่งรัฐธรรมนูญปีค.ศ. ๒๐๑๓ ระบุว่าวาระของสมัชชา
แห่งชาติแต่ละครั้งมีระยะเวลาห้าปี หกสิบวันก่อนที่จะหมดวาระของสมัชชาแห่งชาติจะต้องมีการเลือกตั้ง
สมัชชาแห่งชาติชุดใหม่ ในกรณีพิเศษหากได้รับการอนุมัติอย่างน้อยสองในสามของจ านวนผู้แทนรัฐสภา
ทั้งหมดสมัชชาแห่งชาติจะต้องตัดสินใจที่จะย่นหรือขยายเวลาออกไปตามค าร้องขอของคณะกรรมาธิการ
ประจ าสมัชชาแห่งชาติ การขยายระยะเวลาของสมัชชาแห่งชาติต้องไม่เกินสิบสองเดือนยกเว้นในกรณี
สงคราม และตามมาตรา ๘๓ ของรัฐธรรมนูญปีค.ศ. ๒๐๑๓ สมัชชาแห่งชาติพบกับสาธารณะ ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นตามข้อเสนอของประธานาธิบดีคณะกรรมาธิการสมัชชาแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรืออย่างน้อย
หนึ่งในสามของจ านวนผู้แทนทั้งหมดของรัฐสภาสมัชชาแห่งชาติจะต้องตัดสินใจปิดการประชุม สมัชชา
แห่งชาติเปีดประชมปีละสองครั้ง หากประธานกรรมการสมัชชาแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรืออย่างน้อยหนึ่ง
ในสามของจ านวนผู้แทนสมัชชาแห่งชาติร้องขอให้สมัชชาแห่งชาติจัดประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
สมัชชาแห่งชาติเรียกประชุมสมัชชาแห่งชาติ 

๑.๓ สมาชิกสภา เป็นพลเมืองเวียดนามอายุ ๒๑ ปีขึ้นไปมีคุณสมบัติมีคุณสมบัติและได้รับ
การเลือกตั้งจาก ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของเจตจ านงและแรงบันดาลใจของ
ประชาชนในเขตเลือกตั้งและประชาชนทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ของสมัชชาแห่งชาติก าลังติดต่ออย่างใกล้ชิด
กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายใต้การก ากับดูแลของผู้ลงคะแนน รวบรวมและสะท้อนความคิดเห็นและความ
ใฝ่ฝันของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างซื่อสัตย์ต่อรัฐสภาหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบอบการ
ติดต่อและรายงานต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ได้รับมอบหมายและสมัชชาแห่งชาติ 
ตอบสนองต่อค าขอและค าร้องของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือตรวจสอบและกระตุ้นให้มีการตั้งถิ่นฐานของการ
ร้องเรียนและการเพิกถอนและให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการด าเนินการด้านสิทธิในการร้องเรียนและ
การเพิกถอน เจ้าหน้าที่สมัชชาแห่งชาติเป็นที่นิยมและระดมประชาชนเพ่ือด าเนินการตามรัฐธรรมนูญและ



๔๓ 
 

 
 

กฎหมาย ผู้แทนของรัฐสภามีสิทธิที่จะส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายและร่างกฎหมาย
โครงการกฎหมายให้แก่รัฐสภาและคณะกรรมาธิการประจ าสมัชชาแห่งชาติผู้แทนรัฐสภามีสิทธิตั้งค าถาม
กับประธานาธิบดีประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและสมาชิกคนอ่ืน ๆ ของรัฐบาลหัวหน้าผู้
พิพากษาของศาลประชาชนสูงสุดและประธานศาลปกครองสูงสุดของประชาชน สูง , ผู้ตรวจสอบบัญชีของ
รัฐทั่วไป 

๑.๔ ประธานและรองประธานสมัชชาแห่งชาติ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากสมัชชาแห่งชาติในช่วงแรกของการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุม
สมัชชาแห่งชาติ ลงนามรับรองความถูกต้องของรัฐธรรมนูญกฎหมายและมติของรัฐสภา เป็นผู้น าการ
ท างานของคณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติ จัดระเบียบการด าเนินงานของความสัมพันธ์ภายนอกของ
สมัชชาแห่งชาติ; รักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่สภาแห่งชาติ รองประธานรัฐสภาช่วยประธานรัฐสภาใน
การปฏิบัติงานตามท่ีประธานรัฐสภามอบหมาย 

๑.๕ คณะกรรมาธิการประจ าสมัชชาแห่งชาติ ในมาตรา ๗๓ แห่งรัฐธรรมนูญปีค.ศ. ๒๐๑๓ 
ก าหนดคณะกรรมาธิการแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สมัชชาแห่งชาติคณะกรรมาธิการสมัชชา
แห่งชาติประกอบด้วยประธานรัฐสภารองประธานสมัชชาแห่งชาติและสมาชิก จ านวนสมาชิกของ
คณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติได้รับการตัดสินจากสมัชชาแห่งชาติ สมาชิกของคณะกรรมการสมัชชา
แห่งชาติไม่สามารถเป็นสมาชิกของรัฐบาลได้ในเวลาเดียวกันคณะกรรมาธิการสมัชชาแห่งชาติของแต่ละ
สมัชชาแห่งชาติท าหน้าที่และอ านาจของตนจนกว่ารัฐสภาชุดใหม่จะเลือกตั้งคณะกรรมการสมัชชา
แห่งชาติ 

๑.๖ สภาชาติพันธุ์และคณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติประกอบด้วย คณะกรรมการด้าน
กฎหมายคณะกรรมการตุลาการ , คณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน คณะกรรม การงบประมาณ 
คณะกรรมการป้องกันและรักษาความปลอดภัยแห่งชาติคณะกรรมการวัฒนธรรมการศึกษาเยาวชนและ
เด็ก คณะกรรมการประเด็นทางสังคม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การบริหารการทูต 

๒) ประธานาธิบดี ตามมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญปีค.ศ. ๒๐๑๓ ระบุว่าประธานาธิบดีเป็น
ประมุขในนามของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในเรื่องกิจการภายในและภายนอก ประธานาธิบดีได้รับ
การเลือกตั้งจากสมัชชาแห่งชาติในหมู่สมาชิก ประธานาธิบดีมีหน้าที่รับผิดชอบและรายงานผลงานของ
เขาต่อรัฐสภา ท่านประธานาธิบดี เหงียนซวนฟุก (Nguyễn Xuân Phúc๔๑) เป็นประธานาธิบดีของ

                                                           
๔๑ เหงียนซวนฟุก (Nguyễn Xuân Phúc), จากสารานุกรมเสรี: [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vi.wik 

ipedia.org/w iki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Ph%C3%BAc [๐๗ เมษายน ๒๕๖๔]. 



๔๔ 
 

 
 

ประเทศเวียดนามต ารงต าแหน่งเมือวันที่ ๓๑ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๒๑ รับต าแหน่งต่อจากท่าน เงวียน ฟู ตรง 
(nguyễn phú trọng ๔๒)  

๑.๑.หน้าที่และอ านาจ 

มาตรา ๘๘ ของรัฐธรรมนูญปีค.ศ. ๒๐๑๓ ระบุว่าประธานาธิบดีมีหน้าที่และอ านาจ 

ดังต่อไปนี้ 
๑. เผยแพร่รัฐธรรมนูญกฎหมายและกฎหมาย ขอให้คณะกรรมาธิการระดับชาติพิจาร 

ณาทบทวนกฎหมายภายในสิบวันหลังจากผ่านไปหากกฎหมายดังกล่าวยังคงได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติ แต่ประธานาธิบดีแห่งรัฐยังไม่มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้สมัชชาแห่งชาติ
เพ่ือการตัดสินใจในที่สุด 

๒. เพ่ือเสนอให้รัฐสภาเลือกตั้งปลดจากต าแหน่งและถอดถอนรองประธานและนายก 

รัฐมนตรีด าเนินการตามมติของสมัชชาแห่งชาติเพ่ือแต่งตั้งถอดถอนย้ายจากต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีและสมาชิกคนอ่ืน ๆ ของรัฐบาล 

๓. เพ่ือเสนอให้รัฐสภาเลือกตั้งยกเลิกหรือยกเลิกหัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงสุดและ 

หัวหน้าผู้ปกครองสูงสุด ด าเนินการตามมติของรัฐสภาแต่งตั้งถอดถอนลดระดับผู้ พิพากษาศาลประชาชน
สูงสุด แต่งตั้งถอดถอนและถอดถอนหัวหน้าผู้พิพากษาของศาลประชาชนสูงสุดผู้พิพากษาศาลอ่ืนรอง
ผู้อ านวยการและผู้แทนของหญิงชาวศาลฎีกา การตัดสินใจนิราโทษกรรม ตามมติของรัฐสภาประกาศการ
ตัดสินใจนิราโทษกรรม 

๔. การตัดสินใจให้รางวัลเหรียญของรัฐเหรียญรางวัลของรัฐและชื่อ; ตัดสินใจที่จะแปลง 

สัญชาติปล่อยคืนสัญชาติหรือกีดกันสัญชาติเวียดนาม 

๕. ครอบครองกองก าลังติดอาวุธของประชาชนและด ารงต าแหน่งประธานสภาป้องกัน 

และความมั่นคงแห่งชาติ ตัดสินใจที่จะมอบส่งเสริมลดระดับกีดกันนายพลพลเรือเอกมาตรฐานพลรองพล
เรือโท ; แต่งตั้งถอดถอนและปลดหัวหน้าเสนาธิการทหารบก , หัวหน้าภาควิชาการเมืองของกองทัพ
เวียดนาม ตามมติของสมัชชาแห่งชาติหรือคณะกรรมาธิการประจ าสมัชชาแห่งชาติเพ่ือประกาศและ
ยกเลิกการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกาศสถานภาพของสงคราม ด าเนินการตามมติของที่ประชุมสมัชชา
แห่งชาติเพ่ือสั่งการระดมพลโดยทั่วไปหรือบางส่วนเพ่ือประกาศและยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ในกรณีที่

                                                           
๔๒ เงวียน ฟู ตรง (nguyễn phú trọng ), จากสารานุกรมเสรี: [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vi.Wik 

ipedia. Org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BA_Tr%E1%BB%8Dng [๐๗ เมษายน ๒๕๖๔]. 



๔๕ 
 

 
 

คณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติไม่สามารถพบประกาศหรือยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศหรือในแต่
ละท้องที ่

๖. การรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็มของต่างประเทศ ด าเนินการตามมติของ 

คณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติแต่งตั้งและถอดถอน ตัดสินใจที่จะแต่งตั้งและระลึกถึงเอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอ านาจเต็มของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ชื่อและระดับทูต ตัดสินใจที่จะเจรจาและลง
นามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศในนามของรัฐ ส่งไปยังสมัชชาแห่งชาติเพ่ือให้สัตยาบันการตัดสินใจที่
จะลงนามหรือท าให้สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ มาตรา ๗๐ ตัดสินใจที่จะให้
สัตยาบันรับรองหรือท าให้สนธิสัญญาระหว่างประเทศอ่ืน ๆ เป็นโมฆะในนามของรัฐ 

๑.๒ วาระ วาระของประธานาธิบดีนั้นเหมือนกับของสมัชชาแห่งชาติ ในตอนท้ายของวาระ
สมัชชาแห่งชาติประธานาธิบดียังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ารัฐสภาชุดใหม่จะเลือกประธานาธิบดี 

๑.๓ ผู้ช่วยอธิการบดีรวมถึง รองประธานสภาป้องกันและความมั่นคงแห่งชาติส านักงาน 
อธิการบดี รองประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งจากสมัชชาแห่งชาติในหมู่สมาชิกของสมัชชาแห่งชาติ รอง
ประธานช่วยประธานาธิบดีในการปฏิบัติหน้าที่ของเขาและอาจได้รับมอบหมายจากประธานาธิบดีเพ่ือท า
หน้าที่แทนเขาในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

สภากลาโหมและความมั่นคงประกอบด้วยประธานาธิบดีรองประธานและสมาชิกรายชื่อ
สมาชิกสภาความมั่นคงและความมั่นคงแห่งชาติเสนอโดยประธานาธิบดีเพ่ือเสนอให้รัฐสภาอนุมัติคณะ
มนตรีความมั่นคงและความมั่นคงท างานโดยรวมและตัดสินโดยเสียงส่วนใหญ่ให้สภากลาโหมและความ
มั่นคงแห่งชาติเสนอต่อสมัชชาแห่งชาติเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามหากรัฐสภาไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้ สนับสนุนกองก าลังและความสามารถท้ังหมดของประเทศเพ่ือปกป้องปิตุภูมิ ; ปฏิบัติภารกิจ
พิเศษและอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐสภาในกรณีสงคราม ตัดสินใจว่ากองก าลังติดอาวุธของ
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่น าไปสู่การคุ้มครองสันติภาพในภูมิภาคและในโลก 

๓) รัฐบาล มาตรา ๙๔ ของรัฐธรรมนูญปีค.ศ. ๒๐๑๓ ระบุว่ารัฐบาลเป็นหน่วยงานบริหารรัฐ
ที่สูงที่สุดของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใช้อ านาจบริหารและเป็นองค์กรบริหารของสมัชชาแห่งชาติ
รัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรัฐสภาและรายงานผลการด าเนินงานต่อรัฐสภาสมัชชาแห่งชาติและ
ประธานาธิบดี 

๑.๑. ภารกิจและอ านาจ ตามมาตรา ๙๖ ของรัฐธรรมนูญปีค.ศ. ๒๐๑๓ ระบุว่ารัฐบาลมี
หน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้: 

๑. เพ่ือจัดให้มีการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญกฎหมายมติของรัฐสภากฎหมายระเบียบ 

มติของคณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติค าสั่งและการตัดสินใจของประธานาธิบดี 



๔๖ 
 

 
 

๒. เสนอและพัฒนานโยบายเพื่อเสนอต่อรัฐสภาและคณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติเพื่อ 

การตัดสินใจหรือการตัดสินใจตามความสามารถในการปฏิบัติงานและอ านาจตามที่ก าหนดไว้ในข้อนี้ การ
เสนอโครงการกฎหมายโครงการงบประมาณของรัฐและโครงการอื่น ๆ ต่อรัฐสภา ส่งโครงการกฎหมายให้
คณะกรรมาธิการสมัชชาแห่งชาติ 

๓. การจัดการแบบครบวงจรของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การศึกษา สุขภาพ วิทยา 

ศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ข้อมูล สื่อ การต่างประเทศ การป้องกัน ความมั่นคงของชาติและความ
สงบเรียบร้อย ประกันสังคม เพื่อด าเนินการตามค าสั่งการระดมพลโดยทั่วไปหรือบางส่วนค าสั่งให้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการที่จ าเป็นอ่ืน ๆ เพ่ือปกป้องปิตุภูมิและรับรองชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๔. เสนอต่อรัฐสภาเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดตั้งและยกเลิกรัฐมนตรีและ 

หน่วยงานระดับรัฐมนตรี การจัดตั้งการยุบการควบรวมการแบ่งและการปรับขอบเขตการบริหารของ
จังหวัดและเมืองที่ด าเนินการจากส่วนกลางหน่วยการบริหารเศรษฐกิจแบบพิเศษ เสนอต่อคณะกรรมการ
สมัชชาแห่งชาติเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดตั้งการยุบรวมการแยกและการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของ
หน่วยงานบริหารภายใต้จังหวัดหรือเมืองที่ด าเนินการจากส่วนกลาง 

๕. การจัดการแบบรวมของการบริหารประเทศ ด าเนินการจัดการ ข้าราชการ พนักงาน 

ของรัฐและข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ การจัดการการตรวจสอบการตรวจสอบและการตั้งถิ่นฐานของ
การร้องเรียนและการปฏิเสธการป้องกันและต่อสู้กับระบบราชการและการทุจริตในเครื่องมือของรัฐ เป็น
ผู้น าการท างานของกระทรวงหน่วยงานระดับรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและคณะกรรมการ
ประชาชนทุกระดับ เป็นแนวทางและตรวจสอบสภาประชาชนในการด าเนินการตามเอกสารของหน่วยงาน
ของรัฐที่เหนือกว่า สร้างเงื่อนไขให้สภาประชาชนด าเนินงานและใช้อ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๖. การคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของรัฐและสังคมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง  

สร้างความมั่นใจในความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม 

๗. เพ่ือเจรจาและลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศในนามของรัฐตามที่ประธานา 

ธิบดีมอบหมาย ตัดสินใจลงนามยินยอมรับรองหรือท าให้สนธิสัญญาระหว่างประเทศในนามของรัฐบาล
เป็นโมฆะยกเว้นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ส่งไปยังสมัชชาแห่งชาติเพ่ือให้สัตยาบันตามที่ระบุไว้ในข้อ
๑๔ ข้อ ๗๐ ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐผลประโยชน์อันชอบธรรมขององค์กรและประชาชนชาวเวียดนาม
ในต่างประเทศ 

๘.การประสานงานกับคณะกรรมการกลางของ Vietnam Motherland Front และ
หน่วยงานกลางขององค์กรทางสังคมและการเมืองในการปฏิบัติงานและอ านาจของพวกเขา 



๔๗ 
 

 
 

๑.๒ วาระ วาระของรัฐบาลเป็นไปตามวาระของสมัชชาแห่งชาติ เมื่อรัฐสภาสิ้นสุดลง 
รัฐบาลจะด าเนินงานต่อไปจนกว่ารัฐสภาจะเริ่มก่อตั้ง 

๑.๓ สมาชิกรัฐบาล: รัฐบาลประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและ
หัวหน้าหน่วยงานระดับรัฐมนตรี โครงสร้างและจ านวนสมาชิกรัฐบาลได้รับการตัดสินจากสมัชชาแห่งชาติ 

๑.๔ นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้ารัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมัชชาแห่งชาติในฐานะ
ผู้แทนของสมัชชาแห่งชาติรับผิดชอบต่อสมัชชาแห่งชาติส าหรับกิจกรรมของรัฐบาลและงานที่ได้รับ
มอบหมาย รายงานเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติ
ประธานรัฐสภา ในวาระนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้คือ ท่าน ฟามินห์ชินห์ (Phạm Minh Chính๔๓) เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนายน ค.ศ. ๒๐๒๑ ด้วยความเห็นชอบของ ๔๔๖ เสียงคิดเป็น ๙๐% ของสมาชิกสภาได้รับเลือกเป็น
นายกรัฐมนตรี รับต าแหน่งในวาระท่ี ๑๕ ปีค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๖ 

๑.๕ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายและรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่ไม่มี
นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในนามของนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้
ด าเนินงานของรัฐบาล ในวันที่ ๐๕ เมษายน ๒๐๒๑ มีทั้งหมุด ๕ ท่าน คือ ๑. ท่าน วู ดึก ดาม (Vũ Đức 
Đam) ๒.ท่าน เตรือง หวา บิน (Trương Hòa Bình) ๓.ฟาม บินห์ มินห์ (Phạm Bình Minh) ๔. เลอ 
มินห์ ไค (Lê Minh Khái) ๕. เลอ วัง ถาญ่ (Lê Văn Thành) รับต าแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาจนถึง
ปัจจุบัน 

๑.๖ รัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยงานระดับรัฐมนตรี ประเทศเวียดนามมี ๒๐ รัฐมนตรีต ารง
ต าแหน่ง ๒๐ กระทรวงและ ๒ หน่วยงานที่มีต าแหน่งเท่ากับกระทรวงที่ส าคัญ ๆ คือ หน่วยงาน ตรวจ
ราชการแผนดิน และ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศเวียดนาม รัฐมนตรีทั้ง ๒๒๔๔นี้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
นายกรัฐมนตรีรัฐบาลและสมัชชาแห่งชาติส าหรับสาขาและสาขาที่ได้รับมอบหมายของพวกเขาและ
สมาชิกรัฐบาลอ่ืน ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน กิจกรรมภาครัฐ  

                                                           
๔๓ ฟามินห์ชินห์ (Phạm Minh Chính) จากสารานุกรุมเสรี , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https ://vi.wi 

kipedia. Org/ wiki/Ph%E1%BA%A1m_Minh_Ch%C3%ADnh [๙ เมษายน ๒๕๖๔]. 
๔๔ สารานุกรุมเสรี Wikipedia: คณะรัฐมันตรีเวียดนาม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vI.wIkIpedI 

a.org/wiki/B%E1%BB%99_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_Vi%E1%BB%87t_Nam, [๙ เมษายน ๒๕๖๔]. 
 

http://chinhphu.vn/portal/event/portal/chinhphu/chinhphu/chinhphuduongnhiem?_pageid=135,15916&_dad=portal&_schema=DEV_PORTAL&_portlet_ref=135_36177_135_15916_15916&_event_govOrgId=3036&_event_personProfileId=7978&_eventName_CurrentPersonProfile=
http://chinhphu.vn/portal/event/portal/chinhphu/chinhphu/chinhphuduongnhiem?_pageid=135,15916&_dad=portal&_schema=DEV_PORTAL&_portlet_ref=135_36177_135_15916_15916&_event_govOrgId=3036&_event_personProfileId=6713&_eventName_CurrentPersonProfile=


๔๘ 
 

 
 

๔) ศาลประชาชนสูงสุด มาตรา ๑๐๔ ของรัฐธรรมนูญปีค.ศ. ๒๐๑๓ ศาลประชาชนสูงสุด
เป็นองค์กรตุลาการสูงสุดของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศาลประชาชนสูงสุดดูแลการพิจารณาคดี
ของศาลอ่ืนยกเว้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ศาลประชาชนสูงสุดจะต้องทบทวนการปฏิบัติการทดลองและ
รับรองการใช้กฎหมายอย่างสม่ าเสมอตามที่กล่าวไว้ในมาตราที่ ๑๐๕ ของรัฐธรรมนูญปี ๒๐๑๓ 
ระยะเวลาของหัวหน้าผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุดจะเป็นไปตามระยะเวลาของสมัชชาแห่งชาติ หัวหน้า
ผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุดรับผิดชอบและรายงานผลงานของเขาต่อรัฐสภา ในระหว่างที่รัฐสภาไม่อยู่
ให้รับผิดชอบและรายงานผลงานต่อคณะกรรมการสมัชชาแห่งชาติและประธานาธิบดี การแต่งตั้งการ
อนุมัติถอดถอนการพ้นจากต าแหน่งวาระการพิพากษาและการเลือกตั้งและเงื่อนไขของผู้ประเมินจะถูก
ก าหนดโดยกฎหมาย 

๕) องค์กรทางสังคมและการเมือง หลายองค์กรและสมาคมในสังคมเรียกรวมกันว่าองค์กร
ขนาดใหญ่ คุณสมบัติหลักขององค์กรเหล่านี้คือแต่ละองค์กรจัดการพ้ืนที่เฉพาะ การผูกขาดในองค์กรท า
ให้องค์กรขนาดใหญ่มีอ านาจหน้าที่เหมือนกับหน่วยงานที่มีอ านาจ วิธีการสร้างและบริหารองค์กรขนาด
ใหญ่ส่วนใหญ่อยู่บนพ้ืนฐานของแนวทางและนโยบายของพรรค ดังนั้นองค์กรมวลชนหากพวกเขามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเลือกตั้งส านักงานตัวแทนของประชาชนหรือ ในกระบวนการก าหนดนโยบายส่วนใหญ่
จะเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ นั่นคือลักษณะของระบบที่ไม่ยอมรับฝ่ายการเมือง อย่างไรก็ตามความ
เสี่ยงของระบบคือหากองค์กรและบุคคลไม่  ได้มีวัตถุประสงค์พวกเขาจะไม่ปกป้องสิทธิของชั้นเรียนที่พวก
เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนดังนั้นคนอาจสูญเสียโอกาส  มีการพูดของคุณ องค์กรทางสังคม – 
การเมืองในเวียดนาม องค์กรทางสังคมและการเมืองของเวียดนามมีชื่อดังนี้ 

 
๑. Vietnamese Veterans Associasion               Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 
๒. HoChiMinh Communist Youth Union           Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ  

               Chí Minh. 
๓. Vietnam General Confederation of Labour   Tổng Liên đoàn Lao động Việt  

                Nam. 
๔. Viet Nam Farmers' Union                            Hội Nông dân Việt Nam. 
๕. Vietnamese Fatherland Front                      Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   
๖. Vietnam Women's Union                    Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 



๔๙ 
 

 
 

ซึ่งองค์ทางสังคมและการเมืองทั้งนี้ถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญตามมาตรา๙ ของ

รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
๖) อุดมการณ์ อุดมการณ์ดั้งเดิมระบุไว้ในมติพรรคบทความของหัวหน้าพรรคหนังสือ

เกี่ยวกับอุดมการณ์ การพูดสิ่งพิมพ์อ่ืน และสิ่งพิมพ์ และการประกาศอ่ืน ๆอย่างเป็นทางการ อุดมการณ์
ดั้งเดิมเกิดจากหลายแหล่งและมีรากฐานในประวัติศาสตร์ของแนวคิดทางสังคมนิยม ชั้นลึกที่สุดคือ
อุดมการณ์ของสังคมนิยม แล้วความคิดส่วนใหญ่ของ Karl Marx ชั้นถัดไปประกอบด้วยความคิดแรง
บันดาลใจและคุณค่าของขบวนการปฏิวัติในประเทศต่อมาสู่สังคมนิยมตามด้วยช่วงของอุดมการณ์ที่
เกิดขึ้นจากช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงคณะปฏิวัติดึงประสบการณ์จากพรรคคอมมิวนิสต์จากต าแหน่ง
ของพรรคปฏิวัติฝ่ายค้านไปยังพรรคผู้ปกครองโดยรวมแล้วรัฐธรรมนูญเป็นส่วนผสมที่แปลกประหลาดของ
รัฐธรรมนูญเสรีนิยมกับรัฐธรรมนูญ มุ่งเน้นไปที่การ จ ากัด อ านาจรัฐและการปกป้องสิทธิและเสรีภาพและ
สังคมนิยม หลักการตามรัฐธรรมนูญ นวัตกรรมเสรีรวม เน้นหลักนิติธรรมและรัฐธรรมนูญมากข้ึน  

อย่างไรก็ตามในสายตาจากต่างประเทศให้มุมมองต่อระบบการเมืองของประเทศเวียดนามว่า 
มีความมุ่งมั่นต่อลัทธิมาร์กซ์-เลนินเป็นพ้ืนฐานทางอุดมการณ์ของระเบียบทางการเมืองและความเป็น
เจ้าของที่ดินของรัฐ ถือเป็นสิ่งส าคัญส่วนที่เหลือของระบบสังคมนิยม ระเบียบการประกาศจ านวนมากกับ
เนื้อหาเชิงบรรทัดฐานที่ไม่แน่นอนและการน าไปใช้แบบกระจายสอดคล้องกับลักษณะการมองไปข้างหน้า
ของรัฐธรรมนูญสังคมนิยมอ่ืน ๆ ยังคงถือเป็น "แนวหน้าของชนชั้นแรงงาน" และประเทศเวียดนามกล่าว
กันว่า "ซื่อสัตย์" เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของพวกเขา เป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้ประกาศอย่าง
ชัดเจนว่าความจงรักภักดีของกองทัพประชาชนและกองก าลังรักษาความปลอดภัยสาธารณะของ
ประชาชน เป็นของพรรคคอมมิวนิสต์ ผูกขาดการเป็นตัวแทนและต าแหน่งที่มีสิทธิพิเศษในระบบสังคม
การเมือง สุดท้าย“ การรวมศูนย์ตามระบอบประชาธิปไตย” ยังคงเป็นหลักการส าคัญของพรรค รัฐและ
องค์กรมวลชนคอมมิวนิสต์ทั้งหมด๔๕ 

 
 
 
ตารางที ่๒.๒ สรุปแนวคิดการเมืองในระบอบสาธรณรัฐสังคมนิยมประเทศเวียดนาม 
                                                           

๔๕
  Aurel Croissant Philip Lorenz, Comparative Politics of Southeast Asia Aurel 

CroissantPhilip Lorenz An Introduction to Governmentsand Political Regimes, ( Switzerland: 
springer, 2018), p. 375. 



๕๐ 
 

 
 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
มาร์กซ์ ค.ศ. ๒๐๐๕ ระบบสังคมนิยม (Socialism system) มุ่งวิจารณ์

วิถีแห่งการผลิตแบบนายทุน ท าการล้มล้างลัทธินายทุนใน
อดีตชนชั้นนายทุนเกิดขึ้นจากการล่มสลายของสังคมขุน
นาง แต่ก็ไม่ได้ท าลายความเป็นคู่ขัดแย้งคือชนชั้นขุนนาง
ลงไป มันเป็นเพียงแต่น าเอาชนชั้นใหม่ เงื่อนไขการกดขี่
รูปแบบใหม่มาแทนเท่านั้นกระบวนการผลิต จะเป็นสิ่ง
ก่อให้เกิดการแบ่งแยกทางชนชั้นและประวัติศาสตร์เกิด
ความแปลกและส านึกทางชน ชั้น เพราะคุณค่าของ
มนุษย์ถูกลดลงเป็นเพียงสินค้าเพ่ือผลก าไรของนายทุนมี
การแบ่งแยกงานท าให้ลูกจ้างผู้ผลิตถูกลดค่าลงเป็นเพียง
เครื่องจักรความพึงพอใจในงานที่ตนท าก็ถูกท าลายลงตาม
ด้วยค่าจ้างที่ชนชั้นผู้ใช้แรงงานได้รับเป็นเพียงส่วนแบ่ง
เล็กน้อย 

ไมตรี อึ้งภากรณ์ ค.ศ. ๑๙๗๔ มีผู้ให้ความหมายของสังคมนิยมไวมากมาย เช่น
สังคมนิยม หมายถึง การที่สังคมรับผิดชอบต่อสมาชิกของ
ตนอย่างทั่วหนา ด้วยการให้สวัสดิการขั้นมูลฐานต่าง ๆ 
เช่น การรักษาพยาบาล การหาที่อยู่อาศัยการให้การศึก 
ษาการช่วยเหลือผู้อ่ืนที่มีรายได้ต่ ามากและผู้ที่ไม่มีงานท า 

 

 
 
ตารางที ่๒.๒ สรุปแนวคิดการเมืองในระบอบสาธรณรัฐสังคมนิยมประเทศเวียดนาม (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 นอกจากนี้ยังหมายถึง การที่กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละ

บุคคลและแต่ละกลุ่มจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สังคมส่วนรวม ไม่ใช่เพ่ือผลประโยชนสวนตน และต้องอยู



๕๑ 
 

 
 

ภายใต้การควบคุมของสังคม  สังคมในที่นี้ ไมจ าเป็นต้อง
หมายถึงสังคมระดับรัฐหรือระดับ ประเทศแกอาจจะหมาย  
ถึงสังคมในระดับอ่ืน เช่น ระดับโลก ระดับท้องถิ่นระดับกิจ 
กรรม (เช่นสหกรณ์) หรือระดับชุมชน เป็นต้น 

 
 

 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับกพรรคการเมือง 

๒.๓.๑ ประวัติความเป็นมาของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม 
ประเทศสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีการเมืองการปกครองแบบสังคมนิยมโดยมีพรรค

พรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคเดียวทมีสิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญสามารถด าเนินการเคลื่อนไว้ใน
ประเทศเวรียดนามเป็นพรรคเดียวประวัติความเป็นมาของพรรคได้ก่อตั้งขึ้นเมือวันที่ ๐๓ กุมภาพันธ์ ค.ศ.
๑๙๓๐ ชื่อว่า “พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน”โดยมีท่าน เตรึง ฟู (Trần Phú) เป็นเลขาธิการคนแรก ในช่วง
สงครามอินโดจีนในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.๑๙๕๑ ที่สมัชชาแห่งพรรคครั้งที่ ๒ ใน เตียง วาง (Tuyen 
Quang) พรรคคอมมิวนิสต์ได้เปลี่ยน ชื่อว่า พรรคแรงงานเวียดนาม หลังจากรวมรวมประเทศมาเป็นหนึ่ง
เดียว ในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่  ๔ ค.ศ.๑๙๗๖  ได้เปลี่ยน “พรรคแรงงาน”มาเป็น “พรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนาม”จนถึงปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาปกครองและได้ใช้ชื่อประเทศเป็นทางการว่า 
“สาธารณะรัฐสังคมนินมเวียดนาม. ในค าขวัญ“เอกราช-เสรีภาพ-สุภมงคล”ไม่มีพระมหากษัตร์ใช้ระบุบ
พรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์มีอ านาจสูงสุดในทางการเมืองการปกครอง ในพรรคมีคณะผู้บริหาร
ระดับกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม  เป็นองค์กรชั้นน าสูงที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์และน าองค์กร
ชั้นน าสูงที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์คือเลขาธิการทั่วไปเป็นผู้น าสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมี่
วาระการประชมวาระ ๕ปีละครั้งสภาแห่งชาติเลือกคณะกรรมการบริหารกลาง คณะกรรมการบริหาร
กลางเลือกระทรวงนโยบายและเลขาธิการพรรค๔๖ สมัยก่อนผู้มีอ านาจสูงสุดคืออดีตประธานาธิบดีโฮจี
มินห์ปัจจุบันต าแห่นนี้คือประธานาธิบดี เหงียน ฟู ตรง (nguyễn phú trọng๔๗ ) องค์กรชั้นน าสูงที่สุดของ

                                                           
๔๖ เลเวียดดุง(LêViệtĐông) จากสารานุกรมเสรี: ระบบการเมืองเวียดนาม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http:/chinhphuvnportalpageportalchinhphuNuocCHXHCNViet Nam/ThongTinTongHop/hethongchinhtri 
[๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓].  

๔๗ จากสารานุกรมเสรี: เหงวียนฟูตรุง (nguyễnphútrọng), [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vi.Wik 
ipedia. Org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BA_Tr%E1%BB%8Dng [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 



๕๒ 
 

 
 

พรรคคอมมิวนิสต์สามารถเรียกจัดประชมรัฐสภาและสมาชิกผู้แทนรัฐดร เลขาธิการของพรรคเป็นผู้มี
อ านาจสูงสุด เป็นสถาบันทางการเมืองที่ปรากฏในความเป็นจริง มันได้รับการประกาศโดยพรรค
คอมมิวนิสต์ในการเป็นผู้น าที่จะน าประเทศไปตามเส้นทางของลัทธิสังคมนิยม ประเทศนี้เรียกตัวเองว่า
ประเทศสังคมนิยมซึ่งใช้ค าว่าลัทธิสังคมนิยมในยุคสมัยก่อนคอมมิวนิสต์ ประเทศอ่ืน ๆ เรียกพวกเข้าว่า
ประเทศคอมมิวนิสต์ ระบบของประเทศนี้ไม่รวมประเทศที่มีเป้าหมายลัทธิสังคมนิยมที่ไม่ใช่ลัทธิมาร์กซ์ - 
เลนิน ตามมาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญปี ๒๐๑๓ ยืนยันว่าผู้น าที่แท้จริงของพรรคมีต่อรัฐและสังคม:“ พรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งเป็นแนวหน้าของชนชั้นแรงงานเวียดนามเป็นตัวแทนที่ซื่อสัตย์ต่อผลประโยชน์
ของชนชั้นแรงงานคนท างานและทั้งประเทศตามมาร์กซ์ เลนินและแนวคิดของโฮจิมินห์เป็นกองก าลังน า
ส าคัญของรัฐและสังคม”ชีให้เห็นว่าประเทศเวียดนามมีแต่ พรรคการเมืองเดียวที่มีสิทธิ ได้รับอนุญาตให้
ด าเนินการในเวียดนามคือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ดั้งในพินัยกรรมของโฮจิมินท์ได้เขียนไว้ว่า “พรรค
ของเราเป็นพรรคมีอ านาจปกครองสมาชิกพรรคและเจ้าหน้าทีของรัฐต้องถูกฝังลึกอยู่ในศีลธรรมของการ
ปฏิวัติจ าเป็นต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกลางและเป็นธรรม พรรคของเราจะต้องรักษาความสะอาด มี
ค่าในการเป็นผู้น าและเป็นคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของประชาชน”๔๘เห็นได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็น
พรรคในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
ของประเทศเวียดนามจนมาถึงปัจจุบัน 

๒.๓.๒ สภาแห่งชาติของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม 
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นพรรคใช้ลัทธิมาร์กซิสต์ -เลนินนิสต์โดยยึดหลักการของ

ระบอบประชาธิปไตยแบบส่วนกลาง รัฐสภาแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดของพรรคซึ่งเป็นหน่วยงานเดียว
ที่มีอ านาจในการประกาศหรือแก้ไขกฎบัตรพรรคและเวทีทางการเมืองผ่านรายงานสรุปเกี่ยวกับวาระนี้
และทิศทางของการด าเนินการในระยะต่อไป การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลางเป็นองค์กรชั้นน าที่
สูงที่สุดที่จะปฏิบัติตามมติของรัฐสภา 

สมัชชแห่งพรรคจัดขึ้นทุก ๆ ๕ ปีเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเป็นผู้น าของพรรคและการ
ปกครองของรัฐบาลและการประชุมวิสามัญเมื่อจ าเป็น ในขณะเดียวกันสภาพรรคทหารก็จัดการเลือกตั้ง
ห้าปีส าหรับคณะกรรมการพรรคทหารกลางซึ่งรวมถึงสมาชิกจ านวนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจ าก
กรรมาธิการของกระทรวงนโยบาย และสมาชิกกองทัพให้เป็นผู้น าทางทหาร ของพรรค ปัจจุบันสมัชชา
แห่งพรรคได้เปีดการประชมครั้ง ๑๒ เมือวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๘ เดือนมกราคม ค.ศ.๒๐๑๖ ณ กรุงหาโณย 

                                                           
๔๘ สารานุกรมเสรี Wikipedia: พินัยกรรมของโฮจิมินท์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vi.wikipedia.O 

rg/wiki/ Di_ch%C3%BAc_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 



๕๓ 
 

 
 

มีผู้แทนจ านวน ๑.๕๑๐ คน จาก ๕ ลานคนของสมาชิกพรรคที่มีอยู่ทั่วประเทศ อ านาจและหน้าที่ของสมัช
ชแห่งพรรคมี่ดั้งต่อไปนี้ 

๑. ประเมินผลการท างานของวาระที่ผ่านมา 
๒. ก าหนุดแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรคในวาระต่อไป 
๓. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลาง จ านวนสมาชิกคณะกรรมการกลางอย่างเป็นทางการ

และคณะกรรมาธิการกลางส ารองตัดสินใจโดยสมัชชา 
๔. เพ่ิมและแก้ไขแพน,นโยบาย,หน้าที่ ทางการเมืองและธรรมนูญของพรรคตามที่จ าเป็น๔๙ 

 
 
๒.๓.๓ กระทรวงการเมือง 
กระทรวงการเมืองเป็นหน่วยงานชั้นน าและตรวจสอบการด าเนินการตามมติของรัฐสภา

แห่งชาติ มติของคณะกรรมการบริหารกลาง เ พ่ือตัดสินใจในประเด็นของแนวทาง การปฏิบัตินโยบาย 
องค์กรและเจ้าหน้าที่การเปีดประชมและเตรียมประเด็นอภิปรายของการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารกลาง รายงานต่อคณะกรรมการบริหารกลางหรือตามค าร้องขอของคณะกรรมการบริหารกลาง 

๒.๓.๔ ส านักเลขาธิการพรรค 
ส านักเลขาธิการเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลการด าเนินงานประจ าวันของพรรคคอมมิวนิ สต์

เวียดนามการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกลาง ส านัก
เลขาธิการประกอบด้วยเลขาธิการทั่วไป และบางสมาชิกส านักเลขาธิการจ านวนหนึ่งที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากคณะกรรมการบริหารกลางในหมู่คณะกรรมการบริหารกลางและสมาชิกของกระทรวงการเมือง
จ านวนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย๕๐ 

จากการส ารวจเห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสืบเชื้อสายกลับไปยังคณะปฏิวัติ ก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยตัวแทนของคอมมิวนิสต์สากล (Comintern) ที่ปกครองโดยโซเวียตและนักชาตินิยม
ชาวเวียดนามที่น าโดยโฮจิมินห์  ทางตอนใต้ของจีน พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก่อตั้งขึ้นที่ฮ่องก๋ง 
(HongKong) ในปีพ.ศ. ๒๔๗๓ และเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนทันทีถูกยกเลิกอย่างเป็น
                                                           

๔๙ สารานุกรมเสรี  Wikipedia: การประชมรัฐสภา  Đại hội Đại biểu toàn quốc, [ออนไลน์ ] , 
แหล่งที่มา: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%99i_%C4%90%E1%BA%A1 
i_bi%E1%BB [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

๕๐ สารานุกรมเสรี Wikipedia: พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vi.Wikipe 
dia.org /wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam [๒๑ กร 
กฎาคม ๒๕๖๓]. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%99i_%C4%90%E1%BA%A1%20i_bi%E1%BB
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%99i_%C4%90%E1%BA%A1%20i_bi%E1%BB


๕๔ 
 

 
 

ทางการในปีพ. ศ.๒๔๘๘ รอดพ้นจากการปราบปรามของฝรั่งเศสในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองปีใน
ฐานะสมาคมลับของกลุ่มศึกษามาร์กซิสต์และเป็นอีกครั้งเปลี่ยนชื่อพรรคคนงานแห่งเวียดนามในปี ค.ศ. 
๑๙๕๑ และในปีค.ศ. ๑๙๗๖ หลังจากสิ้นสุดพรรคสงครามเวียดนามพรรคคนงานและพรรคปฏิวัติของ
พรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนาม๕๑ 
 
ตารางที ่๒.๓ สรุปแนวคิดพรรคการเมืองในประเทศเวียดนาม 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เหงีย่นชิเหอ NGUYỄN CHÍ HIẾUหน้า ๗-๘. ลัทธิมาร์กซ์–เลนินเป็นรากฐานทางอุดมการณ์
ส าหรับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในการประยุกต์ใช้และ
พัฒนาทฤษฎีสังคมนิยมและเส้นทางสู่สั งคมนิยมใน
เวียดนาม ความส าเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่พรรค
และประชาชนประสบความส าเร็จในการปรับปรุงใหม่กว่า
๓๐ ปีแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้พรรคอย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนช่วยเสริมและ
พัฒนาลัทธิมาร์กซ์–เลนินอย่างสร้างสรรค์ในเงื่อนไขใหม่๕๒ 

  

                                                           
๕๑  Aurel Croissant Philip Lorenz, ComparativePolitics ofSoutheast Asia Aurel 

CroissantPhilip Lorenz An Introduction to Governmentsand Political Regimes, :  ( Switzerland: 
springer, 2018 ), p379. 

๕๒ เหงี่ยนชิเหอ (NGUYỄN CHÍ HIẾU), “พรรคคอมมิวนิสย์”, หน่วยงานทางทฤษฎีทางการเมืองของ
คณะผู้บริหารส่วนกลางของชุมชนชุมชนแห่งเวียดนาม ปีท่ี ๖๓ [พฤศจิกายน ๒๕๖๒]: ๗-๘. 



๕๕ 
 

 
 

โฮจิมินห์  ค.ศ.๒๐๑๑หน้า ๒๖๗-๒๖๘. การปฏิวัติ "อันดับแรกต้องมีคณะปฏิวัติเพ่ือที่จะ
ระดมและจัดระเบียบประชาชนภายนอกเพ่ือสื่อสารกับ
ประชาชนที่ถูกกดขี่และชนชั้นกรรมาชีพทุกแห่ง" หาก
ต้องการให้การปฏิวัติชนะก็ต้องมีพรรคที่เป็นผู้น าพรรค
จะต้องให้ความรู้แก่มวลชนเพราะพวกเขาถูกกดขี่และเอา
รัดเอาเปรียบ ต้องสอนมวลชนให้เข้าใจกฎของการพัฒนา
สังคมเพ่ือจุดประสงค์และระบุแนวทางการปลดปล่อย
มวลชน การปฏิวัติเป็นสาเหตุของ "คนทั้งคนไม่ใช่หนึ่ง
หรือสองคน"๕๓  

 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นกฎหมายส าคัญที่สุดในระบบ

กฎหมายของเวียดนาม รัฐธรรมนูญฉบับใช้ปัจจุบันคือ ฉบับปีค.ศ. ๒๐๑๓ เป็นรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามซึ่งได้รับการรับรองโดยสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามในการประชุมสมัยที่ ๖ ในเช้า
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๓ รัฐธรรมนูญเป็นเอกสารทางการเมืองและกฎหมายที่ส าคัญที่สุด
หลังจากเวทีของพรรคกฎหมายดั้งเดิมซึ่งควบคุมประเด็นพ้ืนฐานของรัฐ และ รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนี้ได้
ก าหนดโครงสร้างของพรรคเพ่ือสร้างประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมนิยมโดยสืบทอดรัฐธรรมนูญ 
ค.ศ.ปี ๑๙๔๖ รัฐธรรมนูญ ค.ศ.ปี ๑๙๕๙ รัฐธรรมนูญปี ค.ศ.๑๙๘๐ และรัฐธรรมนูญปี ค.ศ.๑๙๙๒ 

รัฐธรรมนูญ ค.ศ.๑๙๔๖ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามที่
ร่างและรับรองโดยสมัชชาแห่งชาติเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ค.ศ.๑๙๔๖ มีการลงมติเห็นด้วย ๒๔๐ 
คะแนน (จากคะแนนโหวต ๒๔๒) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นโดยค าสั่งที่ ๓๔-SL เมื่อวันที่ ๒๐ 
กันยายน ๑๙๔๕ ประกอบด้วยสมาชิก ๗ คน ได้แก่๑ โฮจิมินห์ ๒ วินทวี ( Vinh Thuy) ๓ ดาง ท่ายไม 

                                                           
๕๓ Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hồ chí minh toàn tập, (Hà nội: ban bí thư trung ương 

đảng cộng sản việt nam, 2011), pp. 267-268.  



๕๖ 
 

 
 

(Dang Thai Mai) ๔วู ตรุง ขัน (Vu Trong Khanh) ๕ เล วัง เหียง (Le Van Hien) ๖ เหงียน เลือง บาง 
(Nguyen Luong Bang) และ๗ ดั่ง สวึง ขู (ĐặngXuân Khu) มี ๗ บทและ ๗๐ มาตรา๕๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามปี  ค.ศ. ๑๙๕๙มี ๑๑๒ มาตราแบ่ง
ออกเป็น ๑๐ บทรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ค.ศ.ปี ๑๙๘๐ เป็นครั้งแรกที่ใช้แนวคิด"
รัฐเป็นเจ้าของคนที่ดินทั้งหมด" สาเหตุของการทบทวนเนืองจาก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต้องการ
รัฐธรรมนูญเพ่ือก าหนดนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในยุคใหม่ มันเป็นรัฐธรรมนูญของ
ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสังคมนิยมในระดับชาติ การสืบทอดและการพัฒนารัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๔๖ 
และรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๕๙ รัฐธรรมนูญฉบับนี้สรุปและระบุถึงการต่อสู้ดิ้นรนของชาวเวียดนามในช่วง
ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงและแรงบันดาลใจของประชาชน ชาวเวียดนามสร้าง
ความมั่นใจในการพัฒนาสังคมเวียดนามท่ียอดเยี่ยมในเวลาต่อไป 

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ค.ศ. ๑๙๙๒ เรียบเรียงโดย หัวหน้า
บรรณาธิการคือ เหงียน ดินห์ ห้อก (Nguyễn Đình Lộc) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มี๑๔๗มาตรา 
และ ๑๒ บท ถูกเพ่ิมในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๐๐๑ โครงสร้างรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๙๒ ได้ยกเลิกสภาแห่ง
รัฐเพ่ือแต่งตั้งบุคคลหนึ่งให้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๙๒ ใด้ลดจ านวน
ผู้แทนรัฐสภาจากประมาณ ๕๐๐ คน มาเป็น ๔๐๐ คน รัฐธรรมนูญปี ค.ศ.๒๐๑๓ เป็นฉบับที่ใช้ปัจจุบัน 
ร่างโดย คณะกรรมการด้านกฎหมายของสมัชชาแห่งชาติ ได้รับการรับรองโดยสมัชชาแห่งชาติของ
เวียดนาม ครั้ง ๑๓ การประชุมครั้งที่ ๖ ในเช้าวันที่ ๒๘ พฤศจิกายนปี ค.ศ.๒๐๑๓ จนถึงเช้าวันที่ ๘ 
ธันวาคมปี ค.ศ.๒๐๑๓ ประธานาธิบดีเวียดนาม เตรือง ดึง สาง (Truong Tan Sang)ได้ลงนามในค าสั่ง
เพ่ือประกาศรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและการลงมติก าหนดเงื่อนไขจ านวนหนึ่ง
ส าหรับการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๓ ส านักงานอธิการบดีได้ประกาศ
ค าสั่งของประธานาธิบดีในการเผยแพร่รัฐธรรมนูญและมติของสมัชชาแห่งชาติที่ก าหนดจ านวนคะแนน
ส าหรับการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปี ค.ศ.๒๐๑๓ มีทั้งหมด ๑๑ บทมี ๑๒๐ มาตรา ซึ่งเน้น
บทบาทน าของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม๕๕ ปัญหาการออกกฎหมายของประเทศเวียดนามมองโดย
ภาพรวมแล้วเพียงเป็นการเอาเปรียบประชาชนมากกว่า อย่างเช่นในหนังสือต่างประเทศเล่มหนึ่งสรุปว่า ผู้
                                                           

๕๔ สารานุกรมเสรี, รัฐธรรมนูญ: ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1946-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Ho 
a-36134.aspx [๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

๕๕ สารานุกรมเสรี ,รัฐธรรมนูญ: ประเทศสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม๒๐๑๓, [ออนไลน์] , 
แหล่งที่มา: WIkIpediahttps: /vi.wikipedia.org/wiki/Hi1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2013 [๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓]. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1946-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Ho%20a-36134.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-1946-Viet-Nam-Dan-Chu-Cong-Ho%20a-36134.aspx
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2013


๕๗ 
 

 
 

ที่อยู่ในพรรคและในรัฐบาลเวียดนาม เชื่อว่ากฎหมายและกิจกรรมการพัฒนาในเวียดนามโดยเน้นเพ่ิมเติม
การประสานกันทางกฎหมายและการด าเนินการตามกฎหมายอาจบ่งบอกถึงขีด จ ากัด ของสิ่งที่ท าได้และ
ควรท าได้ในการเปลี่ยนผ่านสังคมนิยม ความพยายามเหล่านั้นอาจได้รับการชื่นชม แต่ก็ไม่เพียงพออย่าง
แน่นอน ส าหรับความพยายามในการปฏิรูปกฎหมายของเวียดนามจะต้องประเมินใหม่ เป้าหมายและ
กิจกรรมในอีกหลายปีข้างหน้า เพ่ือให้ผู้เสียเปรียบท่ามกลางคลื่นของการปฏิรูปกฎหมายที่เวียดนามได้
ส่งเสริมและสร้างสถาบันเริ่มข้ึน๕๖ 
ตารางท่ี ๒.๔ สรุปแนวคิดด้านรัฐธรรมนูญ 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เหงียน สี ฝุ่น ค.ศ. ๒๐๒๐ รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๙๔๖ เป็นรัฐธรรมนูญที่
กระชับและรัดกุมมาก ข้อความทั้งหมดประกอบด้วย
บทความเพียง ๗๐ มาตรา ในหมู่พวกเขามีเพียงบรรทัด
เดียว (ตัวอย่างเช่นมาตรา ๑๒ เขียนไว้ดังนี้: "รับประกัน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของชาวเวียดนาม") เหตุผลประการ
หนึ่งของความสั้นนี้คือรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. ๑๙๔๖ ได้รับ
การออกแบบภายใต้หลักนิติธรรม 

ฟาม ดุ๋ย เงี้ย ค.ศ. ๒๐๒๐ รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๙๔๖  ยังคงใช้ได้อยู่เพราะทุก
ค าในนั้น โดนใจประชาชนนี่คือรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นด้วย
เจตนารมณ์ของการแบ่งอ านาจ (เรียกโดยทั่วไปว่าค าว่า 
"การแบ่งแยกอ านาจ"): นิติบัญญัติ (รัฐสภา) , ฝ่ายบริหาร 
(รัฐบาล) และฝ่ายตุลาการ (ศาล ) เช่นรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอ่ืน ๆ 
มาตรา ๑ ของรัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. ๑๙๔๖ ระบุไว้อย่าง

                                                           
๕๖ Mark Sidel, LAW AND SOCIETY IN VIETNAM, (  NewYork:  Cambridge University Press, 

2008), p. 222. 



๕๘ 
 

 
 

ชั ด เ จ น  " ป ร ะ เ ท ศ เ วี ย ด น า ม เ ป็ น ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตย"๕๗ 

 
๒.๕ แนวคิดเกี่ยวการเลือกตั้ง 

การลงคะแนนเสียงในเวียดนามเป็นกระบวนการที่ผู้ลงคะแนนเสียงของประเทศนี้ท าการ
ตัดสินใจในลักษณะที่กฎหมายก าหนดไว้เพ่ือคัดเลือกผู้แทนเพ่ือด ารงต าแหน่งในหน่วยงานที่ได้รับการ
เลือกตั้ง ของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นในดินแดนของเวียดนาม การเลือกตั้งในเวียดนามประกอบด้วยการ
เลือกตั้งระดับชาติ (ระดับกลาง) และสภาประชาชนทุกระดับ (ระดับท้องถิ่น) โดยปกติแล้วการเลือกตั้งจะ
ด าเนินการเมื่อหน่วยงานที่ได้รับการเลือกตั้ง (หรืออ านาจรัฐ) สิ้นสุดวาระการเลือกตั้งและถูกมอบหมายให้
ด ารงต าแหน่งอ่ืน หลังถูกก าหนดล่วงหน้าโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
๑๙๙๒ ระยะเวลาของสมัชชาแห่งชาติคือ ๕ ปีในท านองเดียวกันระยะเวลาห้าปียังเป็นระยะเวลาของสภา
ประชาชนในทุกระดับดังนั้นทุก ๆ ๕ ปี และในเวียดนามมีการเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติและสภา
ประชาชนเป็นระยะทุกระยะ ในเวียดนามการเลือกตั้งเป็นสิ่งส าคัญทางกฎหมายมันเป็นขั้นตอนส าคัญใน
การจัดตั้งหน่วยงานรัฐจากส่วนกลางถึงระดับท้องถิ่น วิธีที่ส าคัญส าหรับผู้ใช้พลังของพวกเขา บทความ ที่
๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐในปีค.ศ. ๑๙๙๒ ระบุว่า“ประชาชนที่ใช้อ านาจรัฐผ่านรัฐสภาและสภาประชาชน
เป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของเจตจ านงและแรงบันดาลใจของประชาชนเลือกโดยประชาชนและ
รับผิดชอบต่อประชาชน”๕๘ 

๒.๕.๑ สิทธิในการลงคะแนนและยืนส าหรับการเลือกตั้ง 
สิทธิในการลงคะแนนเสียงและลงสมัครรับต าแหน่งผู้มีอ านาจสูงสุดของรัฐเป็นสิทธิทาง

การเมืองขั้นพ้ืนฐานของพลเมือง กฎหมายปัจจุบันก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิออกเสียงและมีสิทธิที่จะเข้า
รับการเลือกตั้งในสภาแห่งชาติและสภาประชาชน ดังนั้นชาวเวียดนามที่มีอายุ สิบแปดปีขึ้นไปมีสิทธิ์ออก
เสียงลงคะแนนและมีอายุยี่สิบเอ็ดปีขึ้นไปเพ่ือด าเนินการในสมัชชาแห่งชาติ  พลเมืองเหล่านี้โดยไม่
ค านึงถึงเชื้อชาติ เพศ สถานภาพทางสังคม ศาสนา ระดับการศึกษาอาชีพหรือระยะเวลาพ านักอาศัย
ทั้งหมดได้รับการลงทะเบียนในการเลือกตั้งเพ่ือลงคะแนนเสียง 

                                                           
๕๗ Pham Duy Nghia, สารานุกรมเสรี: รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_n%C6%B0% E1%BB %9Bc_C 
%t_Nam [๙ กันยายน ๒๕๖๓]. 

๕๘ เหงวียน เตียง ดุง (Nguyễn Tiến Dũng), จากสารานุกรมเสรี: กระทรวงรัฐธรรมนูญสาธารณะรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามปี๑๙๙๒, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: www.moj.gov.vn [๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi


๕๙ 
 

 
 

อย่างไรก็ตามยังมีพลเมืองที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้างต้น แต่ไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในกรณีที่ผู้คนถูกกีดกันจากสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนตามการตัดสินหรือการตัดสินของ
ศาลที่มีประสิทธิภาพตามกฎหมาย หรือคนที่รับโทษจ าคุกหรือผู้ที่ถูกคุมขัง และผู้ที่สูญเสียสมรรถภาพทาง
แพ่ง กฎระเบียบเหล่านั้นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้บุคคลดังต่อไปนี้ยังไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าร่วมการเลือกตั้งผู้แทนสมัชชาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนรวมถึง: ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ใน
การเลือกตั้งตามการตัดสินที่มีประสิทธิภาพตามกฎหมายหรือการตัดสินของศาล บุคคลที่ท าหน้าที่ลงโทษ
ผู้ที่ถูกจ ากัดความสามารถทางแพ่งหรือสูญเสียความสามารถ บุคคลที่ถูกด าเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา บุคคล
ที่รับใช้การตัดสินทางอาญาและการตัดสินของศาล บุคคลที่ท าหน้าที่ศาลอย่างสมบูรณ์หรือมีการตัดสิน
คดีอาญา แต่ยังไม่ได้มีการบันทึกความผิดทางอาญา บุคคลที่ก าลังด าเนินการตามมาตรการการจัดการการ
บริหารส่งมอบให้กับสถานศึกษาที่ได้รับค าสั่งมอบให้กับสถานประกอบการล้างพิษภาคบังคับหรือ
การศึกษาที่ communes คนไข้หรือเมือง 

๒.๕.๒ หลักการเลือกตั้ง 
หลักการเลือกตั้งคือ กฎและแนวทางที่ใช้บังคับกับสิทธิในการออกเสียงของอาสาสมัคร (สิทธิ

ในการลงคะแนนเสียงตามความคิดริเริ่มและสิทธิในการออกเสียงเรื่อย ๆ ) หลักการเลือกตั้งคือเงื่อนไขที่
ก าหนดโดยกฎหมายการเลือกตั้งของแต่ละประเทศซึ่งการด าเนินการและการปฏิบัติตามในระหว่าง
กระบวนการเลือกตั้งจะก าหนดกฎหมายของการเลือกตั้ง ในเวียดนามหลักการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย
นั้นได้รับการสืบทอดเสริมและพัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการใช้ระบอบการเลือกตั้งใหม่แบบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง หลักการเลือกตั้งที่กฎหมายก าหนดไว้ประกอบด้วยหลักการสี่ประการ ได้แก่ 
บัตรลงคะแนนสากลที่เท่าเทียมกันโดยตรงและเป็นความลับ 

๒.๕.๓ หลักการทั่วไป  
 หลักการทั่วไปถือเป็นหลักการที่ส าคัญมากท่ียืนยันในมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญในปี ๒๐๑๓ 

ดังนั้นประชาชนที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไปมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนและมีอายุยี่สิบเอ็ดปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ต่อสภาแห่งชาติและสภาประชาชนทุกระดับ หลักการนี้เพ่ือให้แน่ใจว่าประชาชน
ทุกคนจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานของเชื้อชาติความเชื่อสถานะทางสังคมเพศ 

 
 
 
๒.๕.๔ หลักการของความเท่าเทียมกัน 



๖๐ 
 

 
 

หลักการของความเท่าเทียมกันเป็นการแสดงออกในบางแง่มุมขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละ
คน โดยไม่ค านึงถึงว่ามีคะแนนเสียงเท่ากันมูลค่าของการลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนเท่ากัน
จ านวนประชาชนสามารถโหวต จ านวนผู้ได้รับมอบหมายเท่ากัน๕๙ 

๑) กฎโดยตรง หลักการนี้คือเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้คนแสดงความประสงค์ของพวกเขาโดยตรงใน
การเลือกผู้ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะผู้ลงคะแนนได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงโดยตรงในกล่อง
ลงคะแนนโดยไม่ต้องมีคนกลางผู้ลงคะแนนก็เลือกคนที่พวกเขาลงคะแนนโดยตรงไม่สามารถขอให้คนอ่ืน
ลงคะแนนให้พวกเขาหรือไม่ลงคะแนนด้วยวิธีการส่งจดหมาย รัฐธรรมนูญส าหรับปกครองประเทศเวี่ยด
นามในค.ศ. ๑๙๔๖ และได้แก่ไข้เพ่ีมเตี่มครั้งทีสุดในค.ศ. ๒๐๑๓ เพ่ือรองรับสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอย่างเช่น 

๒) หลักการบัตรลงคะแนนลับ หลักการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่าการเคารพเสรีภาพใน
การแสดงเจตจ านงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ืออ านวยความสะดวกข้ันตอนการคัดเลือกของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่
ละคนไม่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่ม อ่ืน ๆ ในรายงานเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนของ เครือข่ายสิทธิมนุษยชนของเวียดนาม เห็นว่าในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและชีวิต
สาธารณะ พรรคคอมมิวนิสต์ผูกขาดความเป็นผู้น าของชาติ และเพ่ือรับประกันความเป็นพลเมืองสิทธิใน
เสรีภาพในการรวมตัวและการชุมนุมโดยสงบซึ่งได้รับการยอมรับอย่างชัดเจน โดยกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในการแสดงออกและเสรีภาพในการพูด การลงโทษทาง
กฎหมายและการกดขี่ข่มเหงต่อนักข่าวและประชาชนที่แสดงความคิดเห็นอย่างสันติผ่านสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ
และอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงสิทธิมนุษยชน เวียดนามมักจะอ้างถึง“ การลดความยากจน” 
เป็นส าคัญและการเติบโตของรายได้ต่อหัวเพ่ือบ่งชี้ความส าเร็จของนโยบายของรัฐ รัฐบาลเวียดนามอ้างว่า
ประเทศนี้มีความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับโครงการลดความยากจน ภายใน ๕ ปีมีรายงานว่า
สัดส่วนครัวเรือนยากจนทั่วประเทศลดลงจาก ๑๔.๒% ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เหลือ ๔.๒๕% ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘  
ตารางที ่๒.๕ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเลืองตั้ง 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

                                                           
๕๙ VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK, REPORT ON HUMAN RIGHTS IN VIETNAM 2016-

2017, (Westminster: 8971 Colchester Ave, 2017), p. 68 



๖๑ 
 

 
 

เหงียน วัน อัน ค.ศ.๒๐๑๗ หากไม่มีการเลือกตั้งประชาชนจะไม่มีโอกาสเลือก
ประมุขแห่งรัฐ เป็นเวลานานแล้วที่พรรคจะไม่ เป็น
ประชาธิปไตยจริง ๆไม่ใช่ประชาธิปไตยในหมู่ประชาชน
มันยังคงเป็นทางการเฉย ๆ คนไม่ค่อยสนใจเพ่ือแก้
ข้อผิดพลาดของระบบนี้อาจมีพรรคพวกหลายคนน าเสนอ
เวทีการเลือกตั้งที่แตกต่างกันเช่นหลังจากนั้นพรรคจะ
เลือกเวทีเลือกตั้งสองหรือสามเวทีเพ่ือให้ประชาชนเลือก
เช่นการเลือกตั้งในภายในประเทศภาคีเดียวที่มีพรรค
การเมืองหลายพรรค เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนจะมีโอกาส
เลือกเวทีของผู้สมัครและหัวหน้าเวทีเพ่ือเป็นเวทีพัฒนา
ประเทศและประมุขตามวาระท่ีก าหนด๖๐ 

เหงียน วันเยว่ ค.ศ.๒๐๑๖ ในต่างประเทศ ที่มีระบบการหาเสียงไม่มีการเลือก
ตั้งแต่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและตามข้อบังคับสมัช 
ชาแห่งชาติเป็นองค์กรตัวแทนสูงสุดของประชาชนคือ
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ชายที่มีต าแหน่งสูงสุดคือ 

 
 
 
 
ตารางที ่๒.๕ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเลืองตั้ง (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

                                                           
๖๐ Nguyễn Văn An, สารานุกรมเสรี: การเลือกตั้งในเวียดนาม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vi.Wiki 

pe dia.org/wiki/B%E1%BA%A7u_c%E1%BB%AD_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam [๐๙ กันยายน 
๒๕๖๓]. 



๖๒ 
 

 
 

 คณะกรรมการกลางตามมาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญ 
๑๙๙๒ เป็นผู้น าของรัฐและสังคม๖๑ 

 
๒.๖ แนวคิดที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการมือง 

ในปัจจุบัน สังคมโลกมองว่าเวียดนามให้ความเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปีค.ศ.
๒๐๑๓ และธรรมเนียมปฏิบัติสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง หลังจากที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ
สหประชาชาติเมื่อปีค.ศ.๑๙๗๗ เวียดนามได้ให้ อนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ อนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิด้านพลเรือนและการเมือง อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิของเด็ก อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  

นอกจากนี้ เวียดนามยังประกาศมติและมาตรการที่สอดคล้องกับกฎหมายเวียดนามและ
ธรรมเนียมปฏิบัติสากลเพ่ือรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ สตรี
และเด็ก เวียดนามยังเป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระปีค.ศ.๒๐๑๔-๒๐๑๖ และ
มีความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเข้มแข็งในกรอบประชาคมประเทศท่ีใช้ภาษาฝรั่งเศส เข้าร่วมกรอบ
ความร่วมมือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งคณะกรรมการร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
อาเซียน นอกจากผลส าเร็จที่น่ายกย่องด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว เวียดนามยังเป็นฝ่ายรุกในการจัดท าร่าง
รายงานการตรวจสถานการณ์ประจ าของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติสิทธิ
มนุษยชนในเวียดนาม เข้าร่วมการสนทนาด้านสิทธิมนุษยชนกับสหรัฐ ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์และอียู
อยู่เสมอ การให้ความเคารพและค้ าประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเวียดนามได้รับการ
ปฏิบัติอย่างแท้จริงและได้รับค าชื่นชมจากประชาคมระหว่างประเทศเสรีภาพและประชาธิปไตยต้องได้รับ
การปฏิบัติในกรอบของกฎหมาย สิทธิขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองคือสิทธิของพลเมืองที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญควบคุมความสัมพันธ์ที่ส าคัญโดยเฉพาะระหว่างประชาชนและรัฐพ้ืนฐานของการด ารงอยู่ของ
บุคคลและกิจกรรมปกติของสังคม สิทธิขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองมีความส าคัญสูงสุดต่อประชาชนและรัฐ มัน

                                                           
๖๑ Nguyen Van Yeu, สารานุกรมเสรี: การเลือกต้ังในเวียดนาม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vi 

.wikip edia.Org/wiki/B%E1%BA%A7u_c%E1%BB%AD_%E1%BB%9F_Vi%E1%BB%87t_Nam [๐๙ กันยายน 
๒๕๖๓]. 



๖๓ 
 

 
 

เป็นพ้ืนฐานส าหรับรัฐในการควบคุมสิทธิเฉพาะของประชาชน สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ได้แก่ 
พ้ืนฐานทางการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสิทธิในการศึกษาประชาธิปไตยและเสรีภาพส่วนบุคคล 

ในเวียดนามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองในการเมือง ได้แก่ สิทธิในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการของรัฐและสังคมสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งการเลือกตั้งสิทธิในการอุทธรณ์และการปฏิเสธ สิทธิ
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของพลเมืองรวมถึง: สิทธิแรงงาน สิทธิในการเป็นเจ้าของ เสรีภาพทาง
ธุรกิจ สิทธิในที่อยู่อาศัย ความเสมอภาคส าหรับชายและหญิง การแต่งงานและสิทธิของครอบครัว สิทธิ 
เพลิดเพลินไปกับระบอบการคุ้มครองสุขภาพ สิทธิของเยาวชนในการศึกษา แรงงานและนันทนาการ สิทธิ
ในการได้รับการคุ้มครอง ได้รับการดูแลและให้การศึกษาโดยเด็ก ๆ และสิทธิพิเศษของผู้ทุพพลภาพ
สงคราม ทหารป่วยและสมาชิกในครอบครัว ชุมชนของผู้พลีชีพสิทธิในการช่วยเหลือคนชราคนพิการและ
เด็กก าพร้าที่ท าอะไรไม่ถูก สิทธิขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองในวัฒนธรรมและการศึกษารวมถึงสิทธิใน
การศึกษาสิทธิในการด าเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมสร้างสรรค์ สิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาธิปไตยและเสรีภาพส่วนบุคคลของพลเมืองรวมถึง สิทธิในเสรีภาพในการแต่งงาน ที่อยู่อาศัย 
เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการพูด สิทธิในการได้รับข่าวสาร สิทธิในการรวมตัวและการจัดตั้งพลเมือง 
การประท้วงเสรีภาพในความเชื่อและศาสนาสิทธิในการขัดขืนไม่ได้ของร่างกายสิทธิในการรักษาความลับ
ในการติดต่อทางจดหมายทางโทรศัพท์โทรศัพท์โทรเลขและหนังสือที่ขัดขืนไม่ได้จากที่พัก๖๒นับแต่นั้นมา
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิและเสรีภาพผลเมืองและได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามนักวิจัยสรุปดั้งต่อไปนี้ 

วรรค ๒ มาตราที่ ๒๕ บัญญัติว่า “พลเมืองมี่สิทธิเสรีภาพในการออกเสียง การเข้าถึงข้อมูล
ข้าวสาร การประชม ก่อตั้งสมาคม การประท้วง แต่สิทธิเล่านั้นต้องถูดก าหนุดโดยกฎหมาย”๖๓ ตามข้อ
รัฐธรรมนูญ ในมาตรานี้เห็นได้ว่าประเทศเวียดนามได้เปีดโอกาศให้พลเมืองมี่สิทธิเหมือนบางประเทศท่ีใช้
ในระบอบประชาธิปไตยเพียงแต่ว่าสิทธิเล่านั้นต้องกฎหมายอนุญติจึงจะท าได้  

มาตรา ๘ ข้อ ๒ บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ และพนักงานของรัฐต้องเคารพ 

                                                           
๖๒ สารานุกรมเสรี, กฎหมายปกครอง: สิทธิพ้ืนฐานของประชาชนคิอะไร? การก าหนุดสิทธิพื้นฐานของ

ประชาชน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  https://luatminhkhue.vn/quyen-cong-dan-la-giquydinhphapluatvequy 
encongdan.A spx [๒๓ มินาคม ๒๐๒๐]. 

๖๓ ส านักงานรัฐสภา, สารานุกรมเสรี: สิทธิและหน้าที่พ้ืนฐานของผลเมือง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http:// www.ChInhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop?Cat 
egoryyId=920&articleId=10053009, [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

https://luatminhkhue.vn/quyen-cong-dan-la-giquydinhphapluatvequy%20encongdan
https://luatminhkhue.vn/quyen-cong-dan-la-giquydinhphapluatvequy%20encongdan


๖๔ 
 

 
 

ประชาชน อุทิศตนเพ่ือรับใช้ประชาชน ติดต่อกับประชาชนอย่างใกล้ชิด รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และ ยอมอยู่ภายใต้การดูแลของประชาชน ต่อต้านการทุจริตอย่างเด็ดขาด การเปลือง การแสดงออกของ
เจ้าหน้าที่ท่ีการปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย แบบเจ้ากี้เจ้าการ ผู้มีอ านาจ    

มาตรา ๑๖ ข้อ ๒ ห้ามมิให้บุคคลใดถูกเลือกปฏิบัติในชีวิตทางการเมือง พลเรือน เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม สังคม 

มาตรา ๒๔ ข้อ ๑ ทุกคนมีสิทธิ์ในอิสรภาพแห่งความเชื่อ ศาสนา ตามหรือไม่ตามศาสนา ทุก
ศาสนามีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย 

มาตรา ๒๕ พลเมืองทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการพูด เสรีภาพของสื่อ เสรีการเข้าถึงข้อมูล 
การประชุมการสมาคมและการประท้วง การใช้สิทธิเหล่านี้ถูกก าหนดโดยกฎหมาย 

มาตรา ๒๗ พลเมืองที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไปมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนและมีอายุครบยี่สิบเอ็ด
มีสิทธิลงสมัครเลือกตั้งในสมัชชาแห่งชาติและสภาประชาชน การใช้สิทธิเหล่านี้ถูกกฎหมายก าหนด 

มาตรา ๔๒ พลเมืองมีสิทธิ์ในการก าหนดเชื้อชาติ การใช้ภาษาของตนเอง การเลือกภาษาของ 
การสื่อสาจากรัฐธรรมนูญในฉบับมาตราทั้งนั้นเห็นว่ารัฐบาลต้องมีการสนับสนุนไห้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองทั้งมีการส่งเสรีมไห้ประชาชนเข้ามามีบทบาททางการเมืองด้วย  โดยสร้างแน่ว
ทางไห้ประชาชนสามารถเข้ามามีสวนรวมกับประเทศชาติเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ถึงสิทธิและหน้าที่
ต่างๆ ของตนที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิด้านพลเรือนและการเมือง
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายนปี ค.ศ. ๑๙๘๒ ได้ระบุว่า สิทธิและเสรีภาพของประชาชนต้องได้รับการปฏิบัติใน
กรอบของกฎหมายไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ความมั่นคงของประเทศ 
คุณธรรมและสุขภาพของชุมชน ตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคลต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่า การ
ปฏิบัติสิทธิเสรีภาพของพลเมืองและข้อจ ากัดต่าง ๆต้องถูกระบุในกฎหมายของแต่ละประเทศอย่างชัดเจน 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน เพราะแต่ละประเทศต้องพิจารณาสถานการณ์ความเป็นจริงในการจัดท า
กฎหมายและมาตรการแก้ไขส าหรับการปฏิบัติสิทธิเสรีภาพของพลเมือง เพ่ือสามารถยืนยันว่า สิทธิ
เสรีภาพของพลเมืองได้รับการเคารพและค้ าประกันโดยรัฐผ่านรัฐธรรมนูญและกฎหมายเวียดนาม ดังนั้น 
มาตรการแก้ไขปัญหาการชุมนุมในเวลาที่ผ่านมาของรัฐเวียดนามก็เพ่ือธ ารงเสถียรภาพทางการเมืองและ
สังคม ปกป้องชีวิตที่สงบสุขของประชาชน ทุกปฏิบัติการที่ละเมิดกฎหมาย เป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชนและผลประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานของประเทศใดประเทศหนึ่งต้องถูกลงโทษอย่าง
เด็ดขาดตามกฎหมายของประเทศนั้น ทั้งนี้และทั้งนั้นได้แสดงให้เห็นว่า ค าประกาศของโฆษกข้าหลวงใหญ่
ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการชุมนุมในเวียดนามถือเป็นความผิดพลาด เพราะเป็นการ



๖๕ 
 

 
 

ใส่ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม และเป็นการมองปัญหาอย่างขาดภาวะวิสัย ซึ่ง
สมควรถูกประณามและไม่ได้รับการยอมรับจากเวียดนามและประชาคมระหว่างประเทศ๖๔ 

 
 

 

 

 

ตารางที ่๒.๖ สรุปแนวคิดท่ีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการมือง 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

โฮจีมินห ์ค.ศ.๒๐๐๐ กล่าวเนืองในโอกาสประชมกับสภาผู้แทนราษฎร
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคืออะไร? คือคน
รับใช้ประชาชนประชาธิปไตยคือรัฐบาลจะต้องเป็นคนรับ
ใช้  ตั้ งแต่ ระดับประธานชาติลงมาจนถึงระดับล่าง 
ประชาชนเป็นเจ้ารัฐบาลต้องเป็นคนรับใช้ของประชาชน 
ท างานในวันนี้ไม่ใช่เพ่ือการหาต าแหน่ง ร ารวย หาก
รัฐบาลท าสิ่งอันตรายต่อประชาชนประชาชนมีสิทธิที่จะ
ยกเลิกรัฐบาลได้  เมื่อประชาชนต้องช่วยการความ
ช่วยเหลือรัฐบาลต้องรับใช้ต่อประชาชน หากรัฐบาลผิด
ประชาชนต้องวิพากษ์วิจารณ์ แต่วิจารณ์ไม่ใช้แช่ง”๖๕ 

                                                           
๖๔ หวาง ดึก ญา, “สิทธิเสรีภาพผ่านระบบสื่อสารทางสังคมในเวียดนามปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชน, (NHÃ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM : HỌC VIỆN KHOA 
HỌC XÃ HỘI, 2016), p.68-70. 

๖๕ Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hồ chí minh toàn tập, (Hà nội: ban bí thư trung ương 
đảng cộng sản việt nam, 2000), pp. 267-114. 



๖๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 
๒.๗ แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ 

ค าว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้บรรลุ
ถึงความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิ
บาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น ๔ คือ ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น ๓. 
จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 

๒.๗.๑ ความหมายของหลักอิทธิบาท ๔  
อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพ่ือจะใช้หลักการและแนวคิดให้

ประสบผลส าเร็จตามหลักอิทธิบาทที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเ พ่ือจะให้เห็นข้อปฏิบัติหรือเป็น
แนวทางให้ประสบผลส าเร็จหรือประกอบการงานก็ดีเมื่อต้องการสมาธิเพ่ือให้จิตที่ท านั้นด าเนินไปอย่าง
ได้ผลดีก็เพ่ิงปลุกเราและชักจูงโดยอธิบาย ๔  พระพุทธองค์ใดให้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลบาท 
๔ ในสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก็ ไว้ว่า สาวกท้ังหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาท ๔ 
ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้๖๖ 

๑. เจริญอิทธิบาท อันประกอบไปด้วยฉันทสมาธปธานสังขาร(สมาธิที่เกิดจากฉันทะความ
เพียรสร้างสรรค์)  

๒. เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิริยะสมาธปธานสังขาร(สมาธิที่เกิดจากวิริยะความ
เพียรสร้างสรรค์)  

๓. เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยจิตตะสมาธปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตความเพียร
สร้างสรรค์) 

๔. เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิมังสาสมาธปธานสังขาร(สมาธิที่เกิดจากวิมังสา สมาธิ
ความเพียรสร้างสรรค์) 

                                                           
๖๖ ม.ม(ไทย)๑๓/๒๔๗/๒๙๒. 



๖๗ 
 

 
 

ดังนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสในสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ๖๗พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรง
เห็นเป็นพระอรหันตสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติอิทธิบาท ๔ ประการนี้และเพ่ือเพ่ิมพูน
ความส าเร็จ เพ่ือให้ช านาญในเรื่องความส าเร็จเพ่ือฝึกเพลิงให้เกิดความส าเร็จอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่
ไม่ล่าสมัยหรือหลักธรรมอันเป็นหลักแห่งความส าเร็จหรือทางแห่งความส าเร็จ ๔ ประการที่ในปัจจุบันแม้
เราจะหลงลืมกันไปบ้างว่าคืออะไรแต่ถ้าหากได้ย้อนร าลึกกันบ้างว่ามีอะไรและคืออะไรจะเห็นได้ว่า
หลักธรรมอายุ สองพัน กว่าปีนี้ไม่มีคราวใดที่จะเรียกว่าล่าสมัย ฉันทะ เพราะเหตุว่ าทรงละสิ่งที่ทรงท าจึง
ได้ท าสิ่งที่ท าอยู่ในขณะนี้ วิริยะ คือความเพียงไม่ย่อท้อ จิตตะ คือความเอาพระทัยจอดจอดในสิ่งที่มึงท า
เพราะฉะนั้นท่านจึงท าได้ วิมังสา ท างานแล้วไม่ทิ้งคอยตรวจสอบทบทวนไตร่ตรองพิจารณาทันดังนั้นละ
ความส าเร็จปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะน าไปสู่ความส า เร็จแทนกิจการที่เรียกว่าอิทธิบาทท าให้ถึง
ความส าเร็จซึ่งมี ๔ ข้อคือ 

ฉันทะ: รักงาน (การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ) คือมีใจละพอใจจะท าสิ่งนั้นและท าด้วย
ใจรักต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีให้เจ็บหรืองานที่ท ามิใช่สักแต่ว่าท าพอให้ส าเร็จส าเร็จหรือเพียง
เพราะอยากไดส้ตางค์รางวัลหรือผลก าไร 

วิริยะ: สู้งาน (ความเพียง เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู่ ขยัน) คือพากเพียรท าขยันมันประกอบ
มันกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทนเอาธุระไม่ทอดทิ้งไม่ท้อถอยก้าวไปข้างหน้าจนส าเร็จ 

จิตตะ: ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ จริงจัง) คือเอาจริงเอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิต
รับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตให้พุ่งสารเหลืองเหลือลอยใช่ความคิดในเรื่องนั้นบ่อย 
ๆ เสมอเสมอท าเก็บหรืองานนั้นอย่างอุ่นใจ 

วิมังสา: ท างานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทุดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข) ใช่ปัญญา
สอบสวนคือหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อหยิ่งหย่อน
เกินเลยบุกพร่องขัดข้องในสิ่งที่ท านั้น โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลย
บุกพร่องครับคลองในสิ่งที่ท านั้นด้วยรู้จักทดลอ งวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข ปรับปรุงเป็นต้นเพ่ือ
จัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป๖๘ ตามหลักพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าผู้หวังความเจริญควร
ปฏิบัติในธรรมอันเป็นเครื่องน าไปสู่ความเจริญหรือส าเร็จตามแนวประสงค์ค าแปลของอิทธิบาท ๔ มี ๒ 
ทางคือ ๑. แปลว่าข้อปฏิบัติที่ให้รู้ฤทธิ์ (basic of psychic power) อีกอย่างหนึ่งแปลว่าข้อปฏิบัติที่ให้
บรรลุถึงความส าเร็จ (low of success) อิทธิบาท ๔ อธิบายเป็น ๒ นัย คือ นัยแห่งพระสูตรและนัยใน

                                                           
๖๗ ที.ม.(ไทย)๑๐/๒๘๗/๒๘๒. 
๖๘ พิทูร มลิวัลย์, แบบเรียนวิชาธรรมและนักธรรมช้ันตรี, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๐), 

หน้า ๑๙-๒๐. 



๖๘ 
 

 
 

แห่งพระธรรมจะแสดงหนักไปทางโลกุตตระ ในที่นี้เป็นการแสดงตามนัยแห่งพระสูตรความหมายของอิทธิ
บาทมีดังนี้ความพอใจการท าความพอใจความใครเพ่ือจะท าความฉลาดความพอใจในธรรมะนี้เรียกว่าฉัน
ความปรารถนาความเพียรทางใจความค าเขมรความประกันความตั้งหน้าความพยายามความอุตสาหะ
ความอดทนความเข้มแข็งความมันความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันถ้าไม่ทอดทิ้งธุระความ
ประดับประคองธุระไว้ด้วยดี วิริยะ วิริยินทรีย์ วิริยพละ สัมมาวายามะ นี้เรียกว่าวิริยะ จิต มโน มนัส มโน
วิญญาณธาตุ นี้เรียกว่าจิต ปัญญา กิริยา ที่รู้ชัด ความไม่หลง ความวิจัยธรรมะ สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกว่า
วิมังสา๖๙ 

ธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จมี ๔ อย่างคือฉันทะมีความพอใจมีใจรักคือพอใจที่จะ
ท าสิ่งนั้นและท าด้วยใจรักต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจกรรมหรืองานที่ท าไม่ใช่ว่าท าให้เสร็จ 
ๆหรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลก าไร วิริยะคือขยันมั่นประกอบมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความ
พยายามเข้มแข็งอดทนเอาธุระไม่ทอดทิ้งไม่ท้อถอยสู่ส าเร็จของชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตเป็น
ลักษณะฐานของสิ่งทั้งหลายประสิทธิ์กว่าสิ่งทั้งหลาย ๆ ส าเร็จได้โดยจิตเพราะฉะนั้นความส าเร็จจึงอยู่ที่ใจ
ไม่ว่าเพราะเราจะต้องการอะไรหากเราต้องตั้งใจท ากรรมนั้นให้มันคงทุกสิ่งจะส าเร็จได้ดังใจและอธิบาย ๔ 
ให้ถึงคันคือท าสิ่งต่าง ๆด้วยใจรักด้วยความพอเพียงด้วยใจจุดจอและใช้ปัญญาไต่สวนยางสม่ าเสมอ๗๐ 
อิทธิบาท ๔ เป็นธรรมแห่งความส าเร็จ ธรรมแห่งการก้าวหน้า ที่ตั้งฝึกฝน จนท าไห้ส าเร็จ ท าไห้จิตใจต่อสู่
กับการงาน การใช้ชีวิตบนฟ้ืนฐานแห่งความสุข  องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ในความหมายของ
พระพุทธศาสนานั้นมีการกล่าวเอาไว้อย่างมากมายแต่หลักๆแล้วจะมีความหมายที่เป็นแก่นแท้ในการ
ปฏิบัติเพื่อให้เห็นชอบเพียง ๔ อย่างดังนี้  

๑. ฉันทะ แปลว่าความพอใจ ได้แก่ความมีใจรักใคร่สิ่งที่ท าและพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่ง
ที่ท านั้น อยากท าสิ่งนั้น ๆให้ส าเร็จ อยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้น ๆบรรลุ พูดง่ายๆว่ารักงานและรักจดหมาย
ของงานพูดให้ลงลึกในทางธรรมะว่าความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มสมบูรณ์ของสิ่งนั้น ๆ
ของงานนั้น ๆ อยากท าให้ส าเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้นเมื่อเห็นสิ่งนั้นหรืองานนั้นก าลังเดินหน้าไปสู่
จุดหมายก็เกิดปีติเป็นความอ่ิมใจครั้นสิ่งหรืองานที่ท านั้นบรรลุจุดหมายก็รับโสมนัสะเป็นความฉ่ าชื่นใจที่
พร้อมด้วยความรู้สึกโปร่งใสเบิกบาน เป็นอิสระสามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิดอย่างแรงกล้าเกิดความรักใน
คุณค่าความดีงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นหรือจุดมุ่งหมายนั้นอย่างเต็มที่แล้วคุณก็จะทุ่มเทชีวิตและจิตใจ

                                                           
๖๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๔๐. 
๗๐ สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่๒, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๙. 



๖๙ 
 

 
 

อุทิศให้แก่สิ่งนั้นเมื่อรักแท้ก็มอบใจให้อาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพ่ือสิ่งนั้นได้เมื่อมีฉันทะน าแล้วก็ต้องท า
การสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้ส าเร็จผลอย่างดีที่สุดของสิ่งนั้น ของงานนั้นไม่ห่วงพะวงกับสิ่งล่อเร้าหรือ
ผลตอบแทนทั้งหลาย จิตใจก็มุ่งแน่วแน่ ในการด าเนินสู่จุดหมายเดินเรียบสม่ าเสมอไม่ซ่าน ไม่ส่าย ฉันทะ
สมาธิจึงเกิดข้ึนโดยนัยนี้และพร้อมกับประธานสังขารคือความเพียงสร้างศักดิ์ก็ยอมเกิดควบคุมด้วย 

๒. วิริยะแปลว่าความกล้าหาญแกล้วกล้า บากบั้น ก้าวไปใจสู้ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวและความ
ยากล าบากเมื่อคุณรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึงถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้วแม้ได้ยินว่าจดหมายนั้น
จะรู้ถึงได้ยากนะมีอุปสรรคและความยากล าบากหรืออาจใช่เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเขาก็ไม่ท้อถอยกลับ
เห็นเป็นสิ่งท้าทายที่เขาจะเอาชนะให้ได้ท าให้ส าเร็จคนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุนเวลาท างานหรือ
ปฏิบัติธรรมก็ตามจิตใจจะแน่วแน่มั่นคงพุ่งตรงต่อจดหมายสมาธิก็เกิดขึ้นได้เรียกว่าเป็นวิริยะสมาธิพร้อม
ทั้งมีประธานสังขารคือความเพียรสังสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วย 

๓. จิตตะแปลว่าความคิดจุดจ่อ หรือเอาใจพระอภัย ได้แก่ความมีจิตผูกพันจุดจ่อเฝ้าคิดเรื่อง
นั้น ใจอยู่กับงานนั้นไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืองานอย่างใด
อย่างหนึ่งคุณผู้นั้นจะไม่สนใจรับรู้เรื่องอ่ืน ๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืน ๆ ไม่สนใจแต่ถ้าพูดเรื่องงานนั้นจะสนใจ
เป็นพิเศษทันทีบางทีจัดท าเรื่องนั้น งานนั้น ขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้ งคืน ไม่เอาใจใส่ร่างกายการแต่งเนื้อ
แต่งตัวอะไรเกิดขึ้นก็ไม่สนใจเรื่องอ่ืนเกิดขึ้นใกล้ใกล้ ๆ บางทีก็ท าไม่รู้จนลืมวันลืมคืนลืมกินลืมนอนความมี
ใจฝักใฝ่เช่นนี้ย่อมท าให้สมาธิเกิดข้ึนจิตจะแน่นแนบสนิทในกิจที่ท ามีก าลังมากเฉพาะส าหรับกิจนั้นเรียกว่า
เป็นจิตตะสมาธิพร้อมกันนั้นก็เกิดปธานสังขารคือความเพียรสังสร้างสรรค์สนับสนุนไปด้วย 

๔. วิมังสาแปลว่าความสอบสวน ไตรตรอง ได้แก่การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญ ตรวจ
ตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน เกินเลย ปกครองหรือคัดข้องเป็นต้น ในกิจที่ท ารู้จักทดลองและ
คิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุงข้อนี้เป็นการแก้ปัญหาชักน าสมาธิซึ่งจะเห็นได้ไม่ยากคุณมีวิมังสาเป็นพวกชอบ
คิดค้นหาเหตุผลชอบสอบสวนทดลองเมื่อท าอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไปเช่นคิดว่าผลนี้เกิดจากสาเหตุ
อะไรท าไมจึงเป็นอย่างนี้ผลคราวนี้เกิดจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งนั้นร้องเรียนองค์ประกอบ
นั้นแล้วไม่เกิดผลอย่างที่คาดหมายเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขท่ีจุดไหน ให้เหตุให้จิตแน่วแน่แล่นดิ่งไปกับเรื่อง
ที่พิจารณา เรียกว่าวิมังสาสมาธิซึ่งจะมีปธานสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์เกิดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันกับ
สมาชิกคนอื่น ๆ๗๑ 

 

                                                           
๗๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๘๔๒-๘๔๔. 



๗๐ 
 

 
 

ตารางที ่๒.๗ แสดงการสงเคราะห์ความหมายและองค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ 

 

นักวิชาการหรือแห่ลงข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ.  ปยุตโต) 
(๒๕๔๕ หน้า ๔๐) 

หลักธรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแทนกิจการที่
เรียกว่าอิทธิบาทท าให้ถึงความส าเร็จซึ่งมี ๔ ข้อคือ 

ฉันทะ:รักงาน การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ 
ในสิ่งนั้นและท าด้วยใจรักต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่าง
ดีให้เจ็บหรืองาน ที่ท ามิใช่สักแต่ว่าท าพอให้ส าเร็จหรือ
เพียงเพราะอยากได้สตางค ์รางวัลหรือผก าไร  

วิริยะ: สู้งาน ความเพียง เห็นเป็นความท้าทาย ใจ
สู่ ขยัน คือพากเพียรท าขยันประกอบกันกระท าสิ่งนั้นด้วย
ความพยายามเข้มแข็งอดทนไม่ทอดทิ้งไม่ท้อถอยก้าวไป
ข้างหน้าจนส าเร็จ  

 

 

ตารางที ่๒.๗ แสดงการสงเคราะห์ความหมายและองค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ 

 

นักวิชาการหรือแห่ลงข้อมูล แนวคิดหลัก 

 วิจิตตะ: ใส่ใจงานความคิดอุทิศตัวต่องานใจจดจ่อ 
จริงจัง คือเอาจริงเอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิต รับรู้ในสิ่งที่ท าด้วย
ความคิดเรื่องนั้นบ่อย ๆ เสมอเสมอท าเก็บหรืองานนั้น
อย่างอุ่นใจ  

วิมังสา: ท างานด้วยปัญญาไตร่ ตรองพิสูจน์ทุด
สอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข ใช่ปัญญาสอบสวนคือหมั่น



๗๑ 
 

 
 

ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรตรวจตราหาเหตุผลและ
ตรวจสอบข้อ เท็จจริงข้อหยิ่งหย่อนเกินเลยบุก พร่อง
ขัดข้องในสิ่งที่ท านั้น 

 

 

๒.๘ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๘.๑. สภาพทั่วไป 
๑) ประวัติความเป็นมา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ของจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม มี่ที่ตั้งอยู่ที่วัดโพธิศาลราช

(ก าพง) ในเมือง อ าเภอในเมือง จังหวัด ตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ส าหรับชาว
พุทธและประชาชนทั่วไป โรงเรียนพระปริยัติธรรมนี้ ใน ค.ศ. ๑๙๕๕ พระ สืน ธน (Son Thun) เจ้าคณ
จังหวัด ตร่าวิญ โดยมี พระมหาฟ่าต (Phra Maha Phat) เป็นเลขาธิการ ได้เปิด ห้องเรียน พระปริยัติ
ธรรม ม.ต้นขึ้น ชื่อว่า อนุวิทยาลัย รสมีสุริยา (អនុវិទ្យាល័យរស្មីស្ុរិយា) โดยเอารูปแบบกเขมร-ฝรังเศส๗๒ มา

ประกอบการสอน ถือว่าเป็นการเอารูปแบบทางโลกเข้ามาประกอบกับวิชาทางพระพุทธศาสนารวมกันครั้ง

แร่กในจังหวัดตร่าวิญ ๒ ปีต่อมา คือใน ค.ศ. ๑๙๕๗ พระสืนวงส์ (Son Von) ได้ถูกคณะสงค์เขมรเลือก
มาเป็น เจ้าคณจังหวัดตราวิญโดยเห็นความต้องการของลูกศิษย์ที่จบมต้นแล้วอยากเรียนต่อไปอีก 
พระองค์ตัดสินพระทัยเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมมปลายขึ้นอีกในไม่กีปีต่อมา ชื่อว่า โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมมปลาย  สาลาพุทธิกวิทยาลัย สืนวง หนึ่งปีต่อมาคือในคศ ๑๙๕๘ รัฐบาล โงดีญเดียม ได้ออก
กฎหมายบังคับปีดโรงเรียนไป ท าไห้มีการประท้วงเรียกร้องสิทธิ์ของชาวเขมรขึ้นมาในหนึ่งปีต่อมาคือ
ในช่วงวันศาสตร์แขมร เดือน กัญยายน ค.ศ. ๑๙๖๐ น าโดยพระมหา สืน วง และคณะสงฆ์และชาวเขมร
ประมาณ ๔๐.๐๐๐ องค์+รูป๗๓ ต่อมา ในค.ศ. ๑๙๗๖ พระกีม ตุก เจือง กนธรรมเมา (Kim Tuc Chuong) 
คณะสงฆ์เหลือกขึ้นมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดแท่น พระเจ้าคณะจังหวัด หล่วงพ่อ กึม สาง ที่ถูกรัฐบาล
คอมมิวนิสต์ไปขังคุก ในวัน ที่ ๒๖ เดือนตุลาคม ในค.ศ. ๑๙๗๕ และ ได้รับมรณภาพ ในวันที่ ๒ เดือน 

                                                           
๗๒ ท่าจ ปรีชา เคือน, จากสารานุกรมเสรี: กิมสาง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://km.wikipedi a.org/ 

wiki/ %E1%9E%82%E1%9E%B9%E1%9E%98_%E1%9E%9F%E1%9E%B6 %E1%9E%84 [๑ มินายน ๒๕๖๓]. 
๗๓ ท่าจ พรีชา เคือน, จากสารานุกรมเสรี: สืนวง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://km.Wikipedia 

.org/wiki/% E1%9E%9F%E1%9E%BA%E1%9E%84_%E1%9E%9C%E1%9E%84%E1%9F%8B [๑ มินายน 
๒๕๖๓]. 
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กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๘๙ โดยการฉีดย่าพิษให้มรณภาพ พระองค์ได้ต่ออุดมการณ์ของพระเจ้าคณะจังหวัด
ก่อนๆคือพยายามฟ้ืนฟูโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นมาจนถึง ปัจจุบันนี่๗๔  

 
 
 
 
 
๒) ลักษณะท่ีตั้ง 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมชื่อเป็นทางการว่าสาลาพุทธิกวิทยาลัยมัธยมศึกษาทุติยภูมิ(សាលាពុធ្ធិ

កវិទ្យាល័យមធ្យមស្ិកាទ្យុតិយភូមិ) มีที่ตั้งศูนย์กลางอยู่ที่ วัดโพธิสาลราช  (វតតពោធ្ិសាលរាជ) ก าพง (កំពង់) ต าบล

ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด ตราวิญ ประเทศเวียดนาม๗๕  
๓) โครงสร้างและระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
โดยเอาตามรูปแบบดังเดิมคือวิธีการสอนแบบเขมร-ฟรังเศส๗๖ ดังนั้นรูปแบบนั้นแบ่ง

การศึกษา ๑๒ปีเหมือนทางโลกอยู่แล้วแปลกแต่โครงสร้างต่างกันไปคือ ป.ต้นกับ ป.ปลายมี ๕ปี สวน ม.
ต้นมี ๔ ปี และ ม.ปลายมี ๓ ปี ในปีการศึกษาค.ศ. ๒๐๑๙ - ๒๐๒๐ มีนักนักเรียน ม.๖ ทั้งหมุด ๑๒๕ 
องค์+รูป  ส่วนการเปีดปทุมนิเทศ ทั่วไปในวันแรมที่ ๐๘ เดือน มิถุนายน และปีดใน วันแรมที่ ๑๑ เดือน 
กุมภาพันธ์ ทุกปี สรุป ปีเรียน ๒ เถือม ประมาณ ๑๐ เดือน ส่วนโครงสร้างของโรงเรียนมีศูนย์กลางอยู่ที่
ตัวจังหวัดก็จรึงเนืองจากนักเรียนมีทั่วจังหวัดคณะกรรมการการจัดการได้แบ่งห้องเรียนไปไห้อ าเภอต่าง ๆ
ของจังหวัดเพ่ือความสะดวกสบายการดืนทางของนักเรียน แล้วส่งครูไปตามในแต่ละห้องเรียนแล้วแต่การ
ข้อเสนอของผู้บริหารในห้องเรียนในแต่ละอ าเภอทั้งนั้น จึงเห็นได้ว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ขยาย
โครงสร้างการศึกษาของต้นไปทั่วอ าเภอ ส่วนกรรมวิธีการสอนก็ยังยึดถือการสอนแบบ เขมร-ฟรังเศส 
เหมือนเดือมไม่มีการแปลนแปลงไปสักเท่าไหร่ จนมาถึงปัจจุบันนี้   

                                                           
๗๔ ท่าจ พรีชา เคือน, จากสารานุกรมเสรี: กีม ดุกเจืง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://km.wikipedia.o 

rg/wiki/%E1%9E%82%E1%9E%B9%E1%9E%98_%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E%80%E2%80%8B%
E1%9E%85%E1%9E%BE%E1%9E%84 [๑ มินายน ๒๕๖๓]. 

๗๕ เสียงเขมรโกรม, สารานุกรมเสรี: วัดโพธิสาลราช, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vokk.net/wat-
bodhisalaraja-k om-pong/ [๑ มินายน ๒๕๖๓]. 

๗๖ เสียงเขมรโกรม, สารานุกรมเสรี: สมัยอานานิคมฟรังเศส, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vi.Wikipe 
dia.Org/wiki/Ph%C3 % A 1 p_thu%E1%BB%99c [๑ มินายน ๒๕๖๓]. 

https://vokk.net/wat-bodhisalaraja-k
https://vokk.net/wat-bodhisalaraja-k
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๒.๘.๒ ด้านประชากร 
ข้อมูลเมือวันที่ ๒๓ มินายน ค.ศ. ๒๐๒๐ นักเรียน ของโรงเรียนทั้งหมุด ๑๒๕ องค์+รูบ แบ่ง

ออกเป็น ๔ ห้องเรียน ๒ ห้องอยู่ในตัวจังหวัดตราวิญ คือ ห้องเรียนวัดโพธิสาลราช และห้องเรียนวัดห
ส ารองเอก อีกสองห้องอยู่ที่อ าเภอ ตร่ากู คือห้องเรียนวัดพะโนโฏง  และห้องเรียนวัดบังไร่ทะไหม่  

 

๒.๙ แนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๙.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 

เหงียน ธี ฮ่อง เมียง (NGUYỄN THỊ HỒNG MIÊN),  วิจัยเรื่อง “พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
ผู้น าส าหรับวัตกรรมและวิธีการด าเนินงานของสมาคมสตรีตั้งแต่ปี ๑๙๙๖ ถึง ๒๐๑๖”, สรุปผลการวิจัย 
๑. สหภาพสตรีเวียดนามเป็นองค์กรทางสังคมและการเมืองแบบตัวต่อตัวองค์ประกอบใน HTC ของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นตัวแทนและรวบรวมผู้หญิงเวียดนามทุกชนชั้น สมาคมนี้เป็นสมาชิก
ของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามชายสมาชิกของสหพันธ์สตรีประชาธิปไตยนานาชาติสมาชิกของสหพันธ์คณะ
ผู้แทนองค์กรสตรีอาเซียน สหภาพสตรีเวียดนามท างานเพื่อความเท่าเทียมการพัฒนาสตรีดูแลปกป้องสิทธิ
และผลประโยชน์ทางกฎหมายและถูกต้องตามกฎหมายผู้หญิง  มีส่วนร่วมในการจัดการของรัฐ ในเวลา
เดียวกันความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันการสนับสนุนองค์กรย่อยผู้หญิงด าเนินการตามแนวปฏิบัติและ
นโยบายทางกฎหมายของพรรคและรัฐ หลัง ๘๖ ปีแห่งการเกิดและการพัฒนาสหภาพสตรีเวียดนามได้
คิดค้น NDPTHD อย่างต่อเนื่องแสดงงานทางการเมืองที่ดีในการรวบรวมน าส่งเสริมศักยภาพที่ดีของสตรี
ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ทีละขั้นตอนยืนยันถึงบทบาทที่ส าคัญ ใน HTCT สหภาพสตรีเวียดนาม
กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพรรคและฝูงผู้หญิง ๒. ก่อนปี ๑๙๙๖ ภายใต้การน าของพรรค
คณะกรรมการพรรคทุกระดับสิทธิดังกล่าวได้สั่งให้สหภาพสตรีเริ่มต้นการต่ออายุการปรับปรุงสิ่งใหม่ให้
ทันสมัยและปฏิบัติตามภารกิจของตนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรวบรวมและน าสตรีไปสู่การ
ปฏิบัติตามนโยบายนโยบายของพรรคและกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับ ADP ส่งเสริมบทบาทของสตรีในการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายความชอบธรรมของสตรี
อย่างไรก็ตามการต่ออายุ ILSSA ของสหภาพสตรีเวียดนามยังมีข้อบกพร่องหลายประการ ADP ยังมี
ข้อบกพร่องหลายประการสมาคมยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างแท้จริงบทบาทขององค์กรทางสั งคมและ
การเมืองไม่ได้รับการยืนยันจุดยืนมันส าคัญใน HTCT ๓. ตั้งแต่ปี ๑๙๙๖ ถึง ๒๐๑๖ ADPN ความทันสมัย
ของความทันสมัยของความทันสมัยสหภาพสตรีเวียดนามให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพรรค ด้วยมุมมอง
เป้าหมายภารกิจแนวทางแก้ไขและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมของภาคีในโครงการย่อยการปรับปรุงความ
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ทันสมัยของแรงงานสมัยใหม่สหภาพสตรีเวียดนาม “ คณะกรรมการพรรคทุกระดับรัฐบาลเสริมสร้าง
ความเป็นผู้น าและทิศทางปรับปรุงสมาคมให้ทันสมัยของสมาคมมุ่งเน้นกิจกรรมไปที่ระดับรากหญ้าดูแล
ความเป็นจริงสิทธิที่ถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายส าหรับผู้หญิง” สร้างความตระหนักในบทบาทความ
รับผิดชอบของทุกระดับของพรรคและหน่วยงานในกระบวนการต่ออายุของสหภาพสตรีเวียดนามแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากสตรีโดยทันที จากนั้นยืนยันความเป็นผู้น าที่ส าคัญของพรรคต่อ ADP ซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาด
ความส าเร็จในการฟื้นฟูความทันสมัยของสหภาพสตรีแห่งสหภาพสตรีเวียดนาม HLHPNVN เป็นของจริง
การเป็นองค์กรของ HTC มีบทบาทส าคัญในกระบวนการนี้การก่อสร้างและการพัฒนาประเทศ ๔. ด้วย
นโยบายที่เหมาะสมความคิดสร้างสรรค์ทิศทางที่ใกล้ชิดและทันท่วงทีของงานเลี้ยงนี้งานปรับปรุงสหภาพ
แรงงานสตรีแห่งสหภาพสตรีเวียดนามตั้งแต่ปี ๑๙๙๖ ถึง ๒๐๑๖ มีข้อดีทั้งในด้านความคิดเชิงทฤษฎีและ
แนวทางปฏิบัติ HLHPNVN ยกระดับนวัตกรรมแห่งความทันสมัยของความทันสมัย ประสิทธิภาพการ
ท างานแสดงถึงพ้ืนชั้นเรียนของผู้หญิงได้รับความสนใจจากระดับสหภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ กิจกรรมสนับสนุน
การเล่นของผู้หญิงการพัฒนาเศรษฐกิจการขจัดความอดอยากและการลดความยากจนได้รับการต่ออายุ
ด้วยความคิดริเริ่มและรูปแบบต่าง ๆ การสนับสนุนที่หลากหลายใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ “ การ
ต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศมีการขยายการประกอบ โหมดการท างานของสมาคมได้รับ
การต่ออายุไปสู่ส่งเสริมความคิดเชิงบวกความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ ให้ค าปรึกษากับ
คณะกรรมการพรรคปรับปรุงคุณภาพของรัฐบาลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ NTFPs” ทิศทางในระบบ
สมาคมได้รับการปรับปรุงและต่ออายุ แนวปฏิบัตินี้มุ่งเน้นอย่างยิ่งต่อกิจกรรมระดับรากหญ้าโดยมีรูปแบบ
การปฏิบัติที่หลากหลายสมาคมดึงดูดผู้หญิงให้เข้าร่วมในการจัดตั้งสมาคมมากขึ้นเรื่อย ๆ คณะกรรมการ
จัดงาน งานเจ้าหน้าที่ของสมาคมได้รับการปรับปรุงใหม่และสมบูรณ์แบบในทิศทางที่คล่องตัวและ
เหมาะสมลักษณะและข้อก าหนดของสมาคมกิจกรรมของสมาคมมีความสอดคล้องกันมากขึ้นข้อก าหนด
ในทางปฏิบัติตอบสนองความปรารถนาของผู้หญิงรวบรวมผู้หญิงจ านวนมากน ามาซึ่งศักยภาพที่ดีในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท าให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นผู้คนปรับปรุงต าแหน่งและศักดิ์ศรีของเวียดนามในเวที
ระหว่างประเทศ ๕. กระบวนการของพรรคในการเป็นผู้น านวัตกรรมของ NDPTHĐ ของสหภาพสตรี
เวียดนามตั้งแต่ปี ๑๙๙๖ ถึง ๒๐๑๖ ได้ออกจากปาร์ตี้พร้อมกับประสบการณ์อันล้ าค่า ไม่หยุดหย่อนสร้าง
ความตระหนักถึงจุดยืนและบทบาทของสหภาพสตรีเวียดนามใน HTC ด้วยการสร้างทีละขั้นตอนอธิบาย
แนวทางและนโยบายเกี่ยวกับโครงการนอกภาคเกษตรอย่างละเอียดและสมบูรณ์ปรับปรุงความทันสมัย
ของสมาคมก ากับการต่ออายุ ILSSA ของสหภาพสตรีเวียดนามอย่างครอบคลุมสอดคล้องและถูกต้องวาง
ไว้ในการปรับปรุงโดยรวมของระดับความทันสมัยของแนวร่วมปิตุภูมิและองค์กรทางการเมือง - ชุมชนงาน
เทศกาล มุ่งเน้นไปที่องค์กรและสร้างบุคลากรของสหภาพสตรีในทุกระดับคุณภาพและความสามารถใน



๗๕ 
 

 
 

การตอบสนองความต้องการของการปรับปรุงความทันสมัยของสมาคมให้ทันสมัย HLHPNVN ในเชิงรุก
ค้นคว้าให้ค าปรึกษาเสนอกฎหมายและนโยบายในเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและการต่อต้านการทุจริต 
ตรวจสอบและก ากับดูแลการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอสหภาพแรงงานสตรีแห่งใหม่ทุกระดับ๗๗ 

ตริน เฟือง ถาว (Trịnh Phương Thảo) วิจัยเรื่อง“การสร้างกลไกของรัฐในการปกป้อง
รัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”สรุปการวิจัยและการชี้แจงเนื้อหาทางทฤษฎีเกี่ยวกับกลไก
รัฐปกป้องรัฐธรรมนูญของเวียดนามในบริบทของการสร้างรัฐนิติธรรมการวางแนวสังคมนิยมสามารถสรุป
ได้ดังต่อไปนี้ ๑. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายเดิมเอกสารที่มีผลทางกฎหมายสูงสุดบทบาทของรัฐธรรมนูญมี
ความส าคัญอย่างยิ่งการปรากฏตัวของรัฐธรรมนูญเป็นการแสดงออกของประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญ
ก าหนดขึ้นโดยประชาชนโดยแสดงออกถึงอ านาจอธิปไตยและเจตจ านงของประชาชน อยู่ในสถานะหลัก
นิติธรรมรัฐธรรมนูญได้รับการยกย่องเป็นพิเศษถูกมองว่าเป็น "มงกุฎ"ของหลักนิติธรรม ข้อก าหนดพื้นฐาน
ประการหนึ่งของหลักนิติรัฐคือกฎหมายปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่ในทาง
ปฏิบัติการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้เสมอ ละเมิดรัฐธรรมนูญ จากนี้ไปจ าเป็นต้องปกป้อง
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาในปัจจุบันเมื่อภาคีและรัฐมุ่งมั่นที่จะด าเนินตามเป้าหมายของหลัก
นิติรัฐภายใต้หลักนิติรัฐการวางแนวสังคมนิยมประเด็นรัฐธรรมนูญต้องได้รับความสนใจมากขึ้น  ๒. กลไก
ของรัฐในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อกิจกรรมการคุ้มครองรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งและเป้าหมายของการสร้างรัฐนิติธรรมสังคมนิยมเวียดนาม หนึ่งโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่ากลไกของรัฐในการ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นระบบที่อ่อนแอปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละองค์ประกอบมี
ฟังก์ชันบางอย่างมีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ทั้งหมดท างานร่วมกันไปสู่
เป้าหมายร่วมกันคือความปลอดภัยการป้องกันรัฐธรรมนูญ. ประสิทธิผลของกิจกรรมการบริจาคข้ึนอยู่กับ
ประสิทธิผลของกลไกการเคหะประเทศปกป้องรัฐธรรมนูญซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของสถาบัน
ที่ปกป้องรัฐธรรมนูญปัจจุบันในประเทศของเรากิจกรรมตามรัฐธรรมนูญด าเนินการโดยหน่วยงานใน
หน่วยงานของรัฐซึ่งหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ด าเนินการผ่านหน้าที่การก ากับดูแลสูงสุดของสมัชชา
แห่งชาติและบูรณาการในงานและอ านาจของหน่วยงานต่าง ๆในกระทรวงเครื่องรัฐกล่าวอีกนัยหนึ่งการ
ก ากับดูแลตามรัฐธรรมนูญจะกระท าผ่านทางเดียวกลไกท่ีมีวิชามากเกินไปหลายระดับและข้ันตอนต่าง ๆมี
บทบาทของการสอดส่องด้านมืดที่ค่อนข้าง "บดบัง"ในขณะเดียวกันก็ จ ากัด ประสิทธิภาพของการก ากับ
ดูแลตามรัฐธรรมนูญ เป้าหมายการก่อสร้างหลักนิติธรรมก าหนดให้ประเทศของเราต้องจัดตั้งสถาบันอิสระ

                                                           
๗๗ เหงียน ธี ฮ่อง เมียง (NGUYỄN THỊ HỒNG MIÊN),  “พรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามผู้น าส าหรับวัตกรรม

และวิธีการด าเนินงานของสมาคมสตรีตั้งแต่ปี ๑๙๙๖ ถึง ๒๐๑๖”, วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเฉพาะ สาขาประวัติของ
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HA NOI 2019), p.148-150. 



๗๖ 
 

 
 

ตามรัฐธรรมนูญซึ่งอาจเป็นศาลได้ค าพิพากษาตามรัฐธรรมนูญหรือสภารัฐธรรมนูญ ในเวลาที่จะมาถึงเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของบ้านในหลักนิติธรรมการสร้างสถาบันตามรัฐธรรมนูญเต็มเวลาเป็น
งานเร่งด่วนและเป็นไปไม่ได้ล่าช้าในเวียดนาม ๓. ศึกษากลไกการก ากับดูแลรัฐธรรมนูญของประเทศเรา
ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญครั้งแรกตั้งแต่ปี ๑๙๔๖ จนถึงรัฐธรรมนูญปี ๑๙๙๒ ที่แก้ไขในปี 
๒๐๐๑ อาจพบว่าจ าเป็นต้องชดใช้การปรับปรุงกลไกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกนี้ท าให้การก ากับดูแลของ
รัฐสภาเปิดกว้าง ความต้องการจะต้องมีการยืนยันใคร ๆ ก็ท าผิดได้ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงบัญญัติไว้การ
ก ากับดูแลสูงสุดมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความมั่นใจในหลักการ "รัฐสภาเป็นหน่วยงานของอ านาจรัฐระดับ
สูงสุด” แต่การละเลยการก ากับดูแลของสภาคองเกรสเองก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลไม่มีอะไรจะโต้แย้งหากรัฐสภา
ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสภาคองเกรสท าผิดในการตรากฎหมายหรือ
ข้อบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ? เครื่องกลเจ้าหน้าที่คนใดจะโดดเด่นเพ่ือเตือนรัฐสภาและเอาชนะผลของ
การละเมิดรัฐธรรมนูญเกิดจากสภาคองเกรส จนถึงปัจจุบันไม่มีเอกสารแม้แต่ฉบับเดียวที่จ าเป็นต้องเพ่ิม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเอกสารที่ออกโดยรัฐสภาประกาศใช้ 
นอกจากนี้ไม่ควรประมาทในการควบคุมกิจกรรมของหน่วยงานทางปกครองในรัฐเองในภาคนิติบัญญัติ
บริหารและตุลาการผู้บริหารเป็นคนง่ายการละเมิดและการละเมิดรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่เกิดขึ้น ดังนั้นการ
คุ้มครองรัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิผล ๑๓ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราควบคุมอ านาจรัฐและท าให้ธรรมะ
สมบูรณ์กฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ๔. ใกล้ชิดกับเป้าหมายของการสร้างหลักนิติรัฐ
ภารกิจในการสร้างสถาบันการบริจาคเต็มเวลาเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้นส าหรับภาคีและรัฐของเรา เนื้อหา
เอกสาร การประชุมระดับชาติครั้งที่สิบของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้รับรองการถือก าเนิดในอนาคต
ของกลไกที่ตัดสินการละเมิดรัฐธรรมนูญในด้านอ านาจรัฐบาล แต่สิ่งนี้จะกลายเป็นความจริงได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญถูกกฎหมาย - เอกสารที่มีผลทางกฎหมายสูงสุดในระบบ
กฎหมายของประเทศของเรา ย่อมน าไปสู่ในครั้งต่อไปเราต้องแก้ไขเนื้อหาของรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ใหม่บนพ้ืนฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองกลไกรัฐธรรมนูญเฉพาะเช่นศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนว่า
จะต้องมีการจัดตั้งสภาทางกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญในประเทศของเรา นี่ไม่ใช่แค่หนึ่งเดียวจุดเปลี่ยนของ
ระบอบรัฐธรรมนูญของเวียดนาม แต่ยังเป็นก้าวส าคัญไปข้างหน้าเส้นทางสู่หลักนิติธรรม๗๘ 

หวาง ดึก ญา วิจัยเรื่อง“สิทธิเสรีภาพผ่านระบบสื่อสารทางสังคมในเวียดนามปัจจุบัน” สรุป
ผลงานวิจัย ๑.โดยสร้างแน่วทางไห้ประชาชนสามารถเข้ามามีสวนรวมกับประเทศชาติเพ่ือให้ประชาชนมี
                                                           

๗๘
 ตริน เฟือง ถาว (Trịnh Phương Thảo), “การสร้างกลไกของรัฐในการปกป้องรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม”, วิทยานิพนธ์กฎหมาย และรัฐธรรมนูญเวียดนาม สาขาการวิเคราะห์  ประวัติศาสตร์และรัฐธรรมนูญ (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยโฮจิมินท์, ๒๐๑๑), หน้า ๑๓. 



๗๗ 
 

 
 

ความรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆของตนที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิ
ด้านพลเรือนและการเมืองเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายนปี ค.ศ. ๑๙๘๒ ได้ระบุว่า สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนต้องได้รับการปฏิบัติในกรอบของกฎหมายไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
ชุมชน ความม่ันคงของประเทศ คุณธรรมและสุขภาพของชุมชน ตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคล
ต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่า การปฏิบัติสิทธิเสรีภาพของพลเมืองและข้อจ ากัดต่าง ๆ ต้องถูกระบุในกฎหมาย
ของแต่ละประเทศอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน เพราะแต่ละประเทศต้องพิจารณา
สถานการณ์ความเป็นจริงในการจัดท ากฎหมายและมาตรการแก้ไขส าหรับการปฏิบัติสิทธิเสรีภาพของ
พลเมือง ๒.เพ่ือสามารถยืนยันว่า สิทธิเสรีภาพของพลเมืองได้รับการเคารพและค้ าประกันโดยรัฐผ่าน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายเวียดนาม ดังนั้น มาตรการแก้ไขปัญหาการชุมนุมในเวลาที่ผ่านมาของรัฐ
เวียดนามก็เพ่ือธ ารงเสถียรภาพทางการเมืองและสังคม ปกป้องชีวิตที่สงบสุขของประชาชน ๓. ทุก
ปฏิบัติการที่ละเมิดกฎหมาย เป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและผลประโยชน์ขั้น
พ้ืนฐานของประเทศใดประเทศหนึ่งต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายของประเทศนั้น ทั้งนี้และ
ทั้งนั้นได้แสดงให้เห็นว่า ค าประกาศของโฆษกข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับ
การชุมนุมในเวียดนามถือเป็นความผิดพลาด เพราะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนใน
เวียดนาม และเป็นการมองปัญหาอย่างขาดภาวะวิสัย ซึ่งสมควรถูกประณามและไม่ได้รับการยอมรับจาก
เวียดนามและประชาคมระหว่างประเทศ๗๙ 

ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว วิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์” ผลสรุปการวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๑ คะแนน จาก ๓๐ คะแนนโดย
พิจารณารายด้านพบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง อยู่ในระดับสูง ๑ ด้านคือ ด้านรัฐธรรมนูญ
มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗ คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง ๒ ด้านคือ ด้านประชาธิปไตย มีค่าคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ ๖ คะแนน และด้านการเมืองและองค์กรทางการเมืองในปัจจุบัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕ คะแนน 
ตามล าดับ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
ที่ ๒.๖๒ เมื่อท า การทดสอบโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่เรียนต่างชั้นปี 
มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่างกันมีความความเข้าใจทางการเมืองแตกต่างกัน แต่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่มีเพศต่างกัน ที่เรียน ต่างคณะกันมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 

                                                           
๗๙ หวาง ดึก ญา “สิทธิเสรีภาพผ่านระบบสื่อสารทางสังคมในเวียดนามปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชน, (NHÃ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM : HỌC VIỆN KHOA 
HỌC XÃ HỘI, 2016), p.68-70. 



๗๘ 
 

 
 

และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มีเพศต่างกัน ที่เรียนต่างคณะกัน ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 
ต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างกันแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่เรียนชั้นปีต่างกันมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไม่ต่างกันโดยมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕๘๐ 

เพ็ญศรี ฉิรินัง วิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจ และความต้องการของประชาชนเขตหนอง
แขมที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” สรุปผลงานวิจัย ๑. จากการศึกษา
พบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์การด า เนินกิจกรรมในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ๑) ข้อมูลข่าวสารที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้มีลักษณะเป็นข้อมูลประเภทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของส่วนรวม ๒) โดยปกติประชาชน
โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองจะมีความคิด ทัศนคติ และค่านิยมที่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตของตนเองและ
ครอบครัวเป็นส าคัญ จึงไม่ค่อยมีความสนใจและต้องการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของส่วนรวมและ ๓) การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ด า เนินการประชาสัมพันธ์แนะน าประชาชนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และ ๔) 
หน่วยงานราชการไม่เคยมีการจัดประชุมชี้แจงอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่ป ระชาชนในเรื่องบทบาท
อ านาจหน้าที่ของประชาชนว่ามีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ๘๑ 

เทอดศักดิ์ยอ แสงรัตน์ และ วราภรณ์ เทพสมัฤทธิ์พร ได้วิจัยเรื่อง“ทัศนคติการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็”ผลการวิจัยพบว่า๑. ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน ๑๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗ มีอายุระหว่าง ๑๘-๒๐ ปี
จ านวน ๒๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖ มีระดับการศึกษาในชั้นปีที่๔ จ านวน ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๐ ศึกษาในวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติจ านวน ๑๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๒. ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาด้านพฤติกรรมและด้านอารมณ์ความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยต าสุด ๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการเลือกตั้งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนและด้านการ

                                                           
๘๐ ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว, “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์”, วิชาการ

แพร่กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) :๑๐๕-๑๐๙. 
๘๑ เพ็ญศรี  ฉิรินัง , “ความรู้ความเข้าใจ และความต้องการของประชาชนเขตหนองแขมที่มีต่อ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”, ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๑๒๕-๑๒๙ 



๗๙ 
 

 
 

เป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมีค่าเฉลี่ยต าสุดผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นรายด้าน มี
ดังนี้ ๑) ด้านการเลือกตั้งคือบ้านอยู่ต่างจังหวัด บัญชีรายชื่อตกหล่น มีหน่วยเลือกตั้งไม่เพียงพอ ต่อ
จ านวนประชาชนมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ระยะเวลาการเลือกตั้งนอกเขตมีน้อย อยู่ในช่วงเรียนหรือสอบไม่
สามารถไปเลือกตั้งได้ไม่รู้ จักผู้ลงสมัคร ๒) ด้านการเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและผู้ รณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งบางครั้งให้ข้อมูลไม่ชัดเจนท าให้ขาดความน่าเชื่อถือ ๓) ด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนคือไม่
วางตัวเป็นกลาง ๔) ด้านการติดต่อกับทางราชการมีความล่าช้าไม่ยิ้มแย้ม ๕) ด้านการเป็นผู้ประท้วง คือ มี
การรับจ้างประท้วง ๖) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง คือ สื่อสารความคิดเห็นไม่ตรงกันผลการ
สรุปข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นรายด้าน มี
ดังนี้ ๑) ด้านการเลือกตั้ง คือ ควรเพ่ิมหน่วยการเลือกตั้ง ให้เพียงพอในทุก ๆ เขตรณรงค์ต่อต้านการซื้อ
สิทธิ์ขายเสียง ควรจัดให้มีการเลือกตั้งแบบอัตโนมัติ ๒) ด้านการเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและผู้รณรงค์
หาเสียงเลือกตั้ง คือ ควรให้ข้อมูลอย่างชัดเจน ๓) ด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน คือควรเป็นกลางสร้าง
ความน่าเชื่อถือ ๔) ด้านการติดต่อกับทางราชการ คือยิ้มแย้มและให้การต้อนรับที่เป็นมิตร มีการประเมิน
ความพึงพอใจเพ่ือแก้ปัญหา ๕) ด้านการเป็นผู้ประท้วง คือควรวางตัวเป็นกลาง ๖) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว
สารทางการเมือง คือ ควรรับฟังข่าวสารให้ถูกต้องก่อนมีน าไปประชาสัมพันธ์๘๒  

กรนิภา ไตรฟื้น วิจัยเรื่อง“อิทธิพลการสื่อสารทางการเมืองของพรรคการเมือง การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง มีผลต่อการตัดสินใจ ทางการเมืองของสมาชิ กกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ผลการวิจัย พบว่า ๑) การสื่อสารทางการเมือง
ของพรรคการเมือง มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการตัดสินใจทางการเมือง ที่ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ 
.๓๖ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก ผ่านความรู้ความเข้าใจทาง
การเมือง ที่ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ.๑๐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ ๒) การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการตัดสินใจทางการเมือง ที่ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ.๑๐ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวก ผ่านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
ที่ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากับ.๒๙ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ ๓) ความรู้ความเข้าใจทาง
การเมือง มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการตัดสินใจทางการเมือง ที่ค่า สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ.๔๘ 

                                                           
๘๒ เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ และ วราภรณ์ เทพสมัฤทธิ์พร, “ทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็”, วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม 
๒๕๖๐) : ๕๑-๕๕ 



๘๐ 
 

 
 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ ๔) การสื่อสารทางการเมืองของพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทาง 
การเมือง ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง สามารถร่วมกันท านายการตัดสินใจทางการเมืองของสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ร้อยละ ๗๐๘๓ 

๒.๙.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน 

อนุกูล จินตรักษ์ ได้วิจัยเรื่อง“การรับรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”ผลการวิจัยพบว่า ๑. ด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ ๑๑.๗๐ มีประสบการณ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระดับ
ต่าง ๆ โดยนักเรียนหญิงเคยใช้สิทธิ์ เลือกตั้งมากกว่านักเรียนชาย การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนักเรียนชายและหญิงมีค่าร้อยละไม่แตกต่างกันมากนัก (ร้อยละ ๔๒.๖๘ 
และ ๔๓.๕๘) โดยนักเรียนส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามนโยบายของพรรค
ที่ประกาศออกมาให้ทราบอย่างเป็นทางการ ๒. กลุ่มตัวอย่างชายและหญิง มีอายุเฉลี่ย  ๑๗.๘๑ ปี ส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองถูกต้องตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีค่าร้อยละของค าตอบไม่แตกต่างกันมากนักและไปในทิศทางเดียวกันในทุกด้าน ซึ่งอาจเป็นผลจาก
การอบรมบ่มเพาะจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา และการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่มีค่าร้อยละสูงมาก โดยที่
นักเรียนชายร้อยละ ๘๘.๙๕ และนักเรียนหญิงร้อยละ ๙๒.๔๔ ตอบว่า ได้รับข่าวสารข้อมูลด้านการเมือง
การปกครองจากสือ่มวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มากท่ีสุด รองลงมาคือจากผู้ปกครอง 
ครูอาจารย์ และกลุ่มเพื่อน๘๔ 

 

 
 
ตารางที ่๒.๘ แสดงการสงเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
                                                           

๘๓ กรนิภา ไตรฟื้น, “อิทธิพลการสื่อสารทางการเมืองของพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง มีผลต่อการตัดสินใจ ทางการเมืองของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”, บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๙) : ๑๐๘-
๑๑๐. 

๘๔ อนุกูล จินตรักษ์, “การรับรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
๖ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีท่ี ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๙) : 
๒๓๗-๒๓๘. 



๘๑ 
 

 
 

เหงวียง ธี หุง เมียง ค.ศ.๒๐๑๙ สรุป ผลงานวิจัย  เรือง“พรรค คอมมิวนิสต์  
เวียดนาม ผู้น าพัฒนาการ รูปแบบของการด าเนินงานของ
สมาคมสตรีสหตั้ง แต่ปี ๑๙๙๖ ถึงป ี๒๐๑๖” ด้ังนี้ ทิศทาง
ของระบบสมาคมได้รับการเสริมความแข็งแกร่งให้มีการ
ปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับค าขวัญของกิจกรรมระดับ
รากหญ้าที่แข็งแกร่งการกระจายรูปแบบการชุมนุมที่
หลากหลายดึงดูดผู้หญิงให้เข้าร่วมสมาคมมากขึ้นเรื่อย ๆ 
โครงสร้างองค์กรการท างานของสมาคมได้รับการปฏิรูป
และรวมใน ทิศทางของการท าให้สอดคล้องกับลักษณะ
และข้อก าหนดการด าเนินงานของสมาคมกิจกรรมของ
สมาคมมีมากขึ้นตามความต้องการในทางปฏิบัติพบกับ
แรงบันดาลใจของผู้หญิงรวบรวมผู้หญิงจ านวนมากเพ่ือน า
ศักยภาพที่ยอดเยี่ยมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมปรับปรุงชีวิตของผู้คน ปรับปรุงต าแหน่งและศักดิ์ศรี
ของเวียดนามในเวทีระหว่างประเทศ๘๕ 

 

ตารางที ่๒.๘ แสดงการสงเคราะห์ความสาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

                                                           
๘๕ เหงวียง ธี หุง เมียง (NGUYỄNTHỊ HỒNG MIÊN), “พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ผู้น า พัฒนาการ 

รูปแบบของการด าเนินงานของสมาคมสตรีสหตั้งแต่ปี ๑๙๙๖ ถึงปี ๒๐๑๖” วิทยานิพนธ์ สถาบัณการเมืองแห่งชาติ โฮ
จีมินท์ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนสต์เวียดนาม, (หาโณย: สถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์, 
๒๐๑๙), หน้า, ๑๔๘ -๑๕๐. 

 



๘๒ 
 

 
 

ตริน เฟือง ถาว ค.ศ.๒๐๑๑ ได้วิจัยเรือง “การสร้างกลไกของรัฐในการปกป้อง

รั ฐ ธ รรมนูญ ในสาธารณรั ฐสั งคมนิ ยม เวี ยดนาม ” 

ผลงานวิจัยพบว่า  
๑.รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายเดิมเอกสารที่มีผลทาง

กฎหมายสูงสุดบทบาทของรัฐธรรมนูญมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งการปรากฏตัวของรัฐธรรมนูญเป็นการแสดงออกของ
ประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญก าหนดขึ้นโดยประชาชน
โดยแสดงออกถึงอ านาจอธิปไตยและเจตจ านงของ
ประชาชน อยู่ในสถานะหลักนิติธรรมรัฐธรรมนูญได้รับ
การยกย่องเป็นพิเศษถูกมองว่าเป็น"มงกุฎ" ของหลักนิติ
ธรรมข้อก าหนดพ้ืนฐานประการหนึ่งของหลักนิติรัฐคือ
กฎหมายการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

๒.กลไกของรั ฐ ในการพิทักษ์ รั ฐธรรมนูญมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อกิจกรรมการคุ้มครองรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะและเป้าหมายของการสร้างนิติรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่ากลไกของรัฐใน
การพิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นระบบที่อ่อนแอปัจจัยที่เป็น
องค์ประกอบที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีหน้าที่  

 
 

ตารางที ่๒.๘ แสดงการสงเคราะห์ความสาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

 บางอย่างมีความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเกี่ยวข้อง
กันอย่างใกล้ชิดทั้งหมดท างานร่วมกันไปสู่ เป้าหมาย
ร่วมกันคือความปลอดภัย การป้องกันรัฐธรรมนูญ
ประสิทธิผลของกิจกรรมการบริจาคขึ้นอยู่กับประสิทธิผล



๘๓ 
 

 
 

ของกลไกประเทศปกป้องรัฐธรรมนูญซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่
กับประสิทธิภาพของสถาบันที่ปกป้องรัฐธรรมนูญ  

๓.ศึกษากลไกการก ากับดูแลรัฐธรรมนูญของ
ประเทศเราตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญครั้งแรก
ของปีค.ศ.๑๙๔๖ จนถึงรัฐธรรมนูญปีค.ศ.๑๙๙๒ ฉบับ
แก้ไขปี ๕.ศ.๒๐๐๑ อาจมีความจ าเป็นที่จะต้องชดใช้การ
ปรับปรุงกลไกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกนี้ท าให้การก ากับ
ดูแลของรัฐสภาเปิดกว้างความต้องการต้องยืนยันว่าใครก็
ท าผิดได้ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงบัญญัติไว้การก ากับดูแล
สูงสุดมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มั่นใจในหลักการ "รัฐสภาเป็น
หน่วยงานของอ านาจรัฐระดับสูงสุด”  

๔.ใกล้ชิดกับเป้าหมายของการสร้างหลักนิติรัฐ
ภารกิจในการสร้างสถาบันการบริจาคเต็มเวลาเป็นเรื่อง 

 

 

 

ตารางที ่๒.๘ แสดงการสงเคราะห์ความสาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

 เร่งด่วนมากขึ้นส าหรับภาคีและรัฐของเรา การประชุม
ระดับชาติครั้งที่สิบของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้
รับรองการถือก าเนิดในอนาคตของกลไกที่ตัดสินการ
ละเมิดรัฐธรรมนูญในด้านอ านาจรัฐ 



๘๔ 
 

 
 

เหงวี่ยน หยี หวี  ค.ศ. ๒๐๐๙ วิจัยเรือง“การพัฒนาและการตกแต่งกฎหมายสิทธิ
พล เมื อ งแห่ งสาธารณะรั ฐสั งคมนิ ยม เวี ยดนาม”
ผลงานวิจัยคือ  

๑. ทฤษฎีการปกครองด้วยกฎหมาย  
๒. การสร้างรัฐที่มีกฎเกณฑ์เป็นปัจจัยส าคัญใน

ประวัติศาสตร์และท่ีขาดไม่ได้ส าหรับเวียดนามปัจจุบัน 
๓. รัฐเวียดนามภายใต้การควบคุมของนักสังคม

นิยมได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าสากลและยืนยันตัวตนของ
ตน  

๔. ลักษณะของรัฐกฎของสังคมนิยมเวียดนาม  
 ๕. การต่ออายุและปรับปรุงเครื่องมือของรัฐให้

สมบูรณ์ตามค าร้องขอของรัฐเวียดนามภายใต้การควบคุม
ของพรรคสังคมนิยม 

 

 

ตารางที ่๒.๙ แสดงการสงเคราะห์ความสาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ฟ่าง วัง งุก ค.ศ. ๒๐๑๗ ได้วิจัยเรื่อง “ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งของ
สมัชชาแห่งชาติประเทศของเรา ในปัจจุบัน” ผลงานวิจัย
พบว่า  

๑. การเลือกตั้งเกิดขึ้นเนื่องจากการยอมรับว่าหลัก
ค าสอนพ้ืนฐานเป็นอธิปไตยเป็นของประชาชน การ
ลงคะแนนพร้อมด้วยสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งส าคัญ
และเป็นเครื่องมือเพ่ือให้อ านาจแก่ประชาชนในการมอบ
อ านาจจัดตั้งประชาธิปไตยผู้แทนและจัดตั้งกระทรวงรัฐ 



๘๕ 
 

 
 

สิทธิในการลงคะแนนเสียงเป็นสิทธิทางประชาธิปไตย
โดยตรงซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองขั้นพ้ืนฐานเป็นของกลุ่ม
สิทธิมนุษยชน  

๒. ระบอบการเลือกตั้งระบอบการเลือกตั้งผู้แทน
รัฐสภาเป็นส่วนหนึ่งของระบอบการปกครองการเมืองถูก
ควบคุมโดยเงื่อนไขทางการเมืองวัฒนธรรมและสังคมของ
ประเทศนั้น ๆ ควรมีลักษณะของตัวเอง ไม่มีระบบการ
เลือกตั้งสากลที่ เหมาะสมส าหรับทุกคนประเทศชาติ 
แม้แต่ในแต่ละประเทศระบอบการเลือกตั้ง 

 
     

 
ตารางที ่๒.๙ แสดงการสงเคราะห์ความสาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 ในแต่ละยุคก็มีเช่นกันการ ด าเนินการโดยฝ่าย

ปกครองมากที่สุดระบอบการเลือกตั้งพิเศษในประเทศ
ของเรามีลักษณะเป็นของตัวเอง  

๓. การปฏิรูประบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นปัญหาใหม่ในประเทศของเราเป็นครั้งแรกยัง
ไม่ท าการวิจัย การต่ออายุโหมดการเลือกตั้งรัฐสภาก็
เช่นกันกระบวนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมุ่งไปที่การ
สร้างระบอบการเลือก ตั้งตามสิ่งเหล่านี้หลักการเลือกตั้ง
แบบประชาธิปไตยและมาตรฐานการเลือกตั้ งแบบ
ก้าวหน้า  

๔. ค าสั่งที่ ๐๓-CT / TW วันที่ ๒๐ มกราคมปีค.ศ.
๑๙๘๗ในการเป็นผู้น าการประชุมการเลือกตั้งผู้แทน
สมัชชาแห่ง ชาติครั้งที่ ๘ ได้เสนอนโยบายการต่ออายุ
ระบบการเลือกตั้ง ในปีที่ผ่านม รัฐธรรมนูญของการ



๘๖ 
 

 
 

เลือกตั้งกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือประกาศใช้หลายครั้งมี
ก า ร ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบการเลือกตั้งที่ยอดเยี่ยม
รัฐสภามีนวัตกรรมบางอย่างเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อน
หน้า  

      
 
 

ตารางที ่๒.๙ แสดงการสงเคราะห์ความสาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

 ๕. ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่ากระบวนการสร้าง
นวัตกรรมของสถาบันการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรยังคงช้าส่งผลให้มีการปรับปรุงและ จ ากัด ด้วย
คว าม เป็ นจ ริ ง  ร ะบบการปกครองก าร เ ลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบันข้อบกพร่องมากมาย
ทั้ ง ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ฝึ ก ก า ร จั ด ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศของเราในวันนี้  

๖. การต่ออายุระบบการเลือกตั้งรัฐสภาเป็นปัญหา
ที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนเพ่ือให้กระบวนการนวัตกรรม
บรรลุเป้าหมายต้องมีการก าหนดและรับประกันไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้องเป็นแรงขัดขวางกระบวนการนวัตกรรม 

๗. วิทยานิพนธ์ได้เสนอระบบที่ครอบคลุมและ
ครอบคลุมในการแก้ปัญหาเพ่ือด าเนินการต่อการปรับปรุง
ระบบการเลือกตั้งผู้แทนรัฐสภาในกลุ่มของเรา ตามทฤษฎี
ตื่นจากการเลือกตั้งการแก้ไขกฎหมายและข้อมูลเพ่ิมเติม
และการปฏิรูปในทางปฏิบัติกฎหมายปัจจุบันเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง การต่ออายุองค์กรแห่งการเลือกตั้ง ทางแก้มด



๘๗ 
 

 
 

ข้อเสนอที่เสนอมุ่งไปที่การรักษาความปลอดภัยหลักการ
ของยอดนิยมความเท่าเทียมกันทางตรงบัตรลงคะแนนลับ  

 
 
 
 
 

ตารางที ่๒.๙ แสดงการสงเคราะห์ความสาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแข่งขันและการเลือกตั้ง

สาธารณะการเปิดเผยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือให้
แน่ใจว่ามีความเป็นไปได้ในการต่ออายุระบุบการเลือกตั้ง
ผู้แทนสมัชชาแห่งชาติในอนาคตอันใกล้นี้ เป็นไปตาม
กระบวนการฟ้ืนฟูระบบการเมืององค์กรใหม่และรูปแบบ
การด าเนินงานของสมัชชาแห่งชาติของเรา  

๘.  มาตรการ เสริมสร้ างความเข้มแข็ งด้ าน
การศึกษาและการโฆษณาชวนเชื่อการศึกษาเพ่ือสร้าง
ความตระหนักของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นวิธีแก้ปัญหาการ
แก้ปัญหา ความส าคัญอย่างยิ่งและในระยะยาวเพ่ือเพ่ิม
การรับรู้ของผู้คนอย่างทั่วถึงเพ่ือให้ทุกคนกลายเป็นตัว
กรองข้อมูลกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพของข้อมูลที่
ไม่ดีส าหรับตัวคุณเองและชุมชน 

 

 
 
๒.๑๐ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม” จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยของ เหงียน 
ธี ฮ่อง เมียง (NGUYỄN THỊ HỒNG MIÊN)  พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามผู้น าส าหรับวัตกรรมและวิธีการ



๘๘ 
 

 
 

ด าเนินงานของสมาคมสตรีตั้งแต่ปี ๑๙๙๖ ถึง ๒๐๑๖ ตริน เฟือง ถาว (Trịnh Phương Thảo) การสร้าง
กลไกของรัฐในการปกป้องรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ฟ่าง วัง งุก ปรับปรุงระบบการ
เลือกตั้งของสมัชชาแห่งชาติประเทศของเรา ในปัจจุบัน หวาง ดึก ญา สิทธิเสรีภาพผ่านระบบสื่อสารทาง
สังคมในเวียดนามปัจจุบัน ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. หลักว่าด้วยพรรค
การเมือง ๒. หลักว่าด้วยรัฐธรรมนูญ ๓. หลักว่าด้วยการเลือกตั้ง ๔. หลักว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมือง ดังนี้ 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม  
(Independent Variable)                 (Dependent Variable)  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

แผนภูมิภาพที่ ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

อายุ 
สถานภาพ 

ห้องเรียน 

ผู้สนับสนุน 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ในโรงเรียน พระปริยัติธรรม  

จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม 
 

 

หลักอิทธิบาท ๔ 
ฉันทะ 
วีริยะ 
จิตตะ 
วิมังสา 

 

๑ ด้านพรรคการเมือง 
๒ ด้านรัฐธรรมนูญ 
๓ ด้านการเลือกตั้ง  
๔ ด้านการมีสิทธิและเสรีภาพทางการ
เมือง 
 

 

 



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method  
Research) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.๑ รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “ ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียน

พระปริยัติธรรม จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods  
Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จ านวน ๘ 
รูปหรือคน 

 
 
 
 



๑๐๑ 
 

3.๒ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
3.๒.๑ ประชากร  

ประชำกร (Population) ประชากร7คือ7นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  ๖ (ม.๖) ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม จ านวน 7๑๒๕ คน7 

3.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 รูปหรือคน 
ได้แก่ เลขาธิการของโรงเรียนจ านวน ๑ รูบ ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน ๑ คน ครูจ านวน ๓ คน ข้าราชการ จ านวน 
๒ คน  ผู้ลี้ภัยทางการเมือง จ านวน ๑ คน ดังนี้ 

๑. พระมหาเถระ สงฆ์ ปาโล ตรึงเหือง เลขาธิการพุทธิกศึกษา 
๒. ตูท่าญบิน ข้าราชการ หมู่บ้านธุงถาว 
๓. ถ่าจ ดี ข้าราชการ หมู่บ้านธุงถาว 
๔. ถ่าจ วางนาม อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านธุงถาว 
๕. สืน หาย ผู้ลี้ภัยทางการเมือง 
๖. พระ เกียง งุ่ก มีน เมตตาโสภโน ครูสอน ห้องเรียนวัดโพธิสาลราช 
๗. พระ จันท์ดารา รามบัณฑิโต ครูสอน ห้องเรียนวัดโพธิภิรมยรังศรี 
๘. พระ กีมรตนา อภิชโน ครูสอน ห้องเรียนวัดบังไรทะไหม่ 

  

3.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
3.3.1 แบบสอบถาม 
การศึ กษาวิ จั ยครั้ งนี้ ใช้ เ ครื่ อ งมือ ในการ เก็บรวบรวมข้อมู ล  คือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งถามเกี่ยวกับ 

เพศ อายุ สถานะภาพ ห้องเรียน และผู้สนับสนุน  
ตอนที่ 2 สอบถามที่ถามเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม โดยได้ก าหนดให้ผู้ที่ตอบ



๑๐๒ 

 

แบบสอบถาม ท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องปริมาณความคิดเห็นที่ผู้ตอบเห็นว่าตรงกับตนเอง
เพียงระดับเดียวจาก ๔ ระดับ (Rating Scale) ทัง้ ๔ ด้าน จ านวน 2๐ ข้อ คือ 

๑. ด้านรัฐธรรมนูญ 
๒. ด้านองค์กรทางการเมือง 
๓. ด้านการเลือกตั้ง  
๔. ด้านการมีสิทธิ และเสรีภาพทางการเมือง 

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางเกี่ยวกับ ความรู้ความ 
เข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดตราวิญ ประเทศ
เวียดนาม ลักษณะค าถามปลายเปิดโดยค าถามในตอนที่ ๒ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Likert Scale) ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด   ให้คะแนน    ๕  คะแนน 
มาก       ให้คะแนน    ๔  คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน    ๓ คะแนน 
น้อย        ให้คะแนน    ๒  คะแนน 
น้อยที่สุด     ให้คะแนน        ๑         คะแนน 
กำรแปลผล 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๔๙ แปลผลว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙ แปลผลว่า อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙ แปลผลว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๔๙ แปลผลว่า อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙ แปลผลว่า อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
3.๓.2  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่อ งมือ 

ที่สร้างไว้  



๑๐๓ 

 

๒. หาความเที่ยงตรง (Validity)  โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ ท่าน ประกอบด้วย 

1. รศ.ประณต นันทิยะกุล อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2. รศ.อนุภูมิ  โซวเกษมอาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3. ศ.ดร.จ านุงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

4. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

5. อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม  
ตลอดจนภาษาท่ีใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ๘๔๘๕

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60-1.00 และมีการใช้ภาษาไม่เหมาะสมในบางข้อ จึง
ต้องปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)  
น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ นักเรียน ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)๘๗ ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.971 

๔. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัย 

3.๓.3 แบบสัมภาษณ์ 

                                                           
๘๔ สุรินทร์  นิยมางกูร, ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย), หน้า ๒๔๓-๒๔๔.  
 

๘๗Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York: Harper & Row, 
1971), p. 67. 



๑๐๔ 

 

๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงรายละเอียด
ต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือน ามาวิเคราะห ์

3.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงผู้ใหญ่บ้านและ
ผ.อ.โรงเรียน ในเขตต าบล ทั้ง 4 ห้องเรียน 

 ๒) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๒๕ 
ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมด
จ านวน ๑๒๕ ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 

 ๓) น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

3.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการให้สัมภาษณ ์

 ๒) ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือสัมภาษณ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 

 ๓) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็น โดยขอ
อนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

 ๔) รวบรวมที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 

 



๑๐๕ 

 

3.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ  
(F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สาม
กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
เป็นส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open ended Question) วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis 
Technique) ประกอบการน าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบ
ค าถามปลายเปิด ตามล าดับความส าคัญ 

3.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  
๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
      ๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 

 

 



 
 

 
 

  
บทท่ี ๔  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

การวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ ๑) ความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศ
เวียดนาม ๒) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ  
ประเทศเวียดนาม 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ จากกลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในเขตพ้ืนที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม จ านวน ๑๒๕ คน มา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ
ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิ เคราะห์องค์ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณเ์กี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
๔.๖ องค์ความรู้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

 
 
 
 
 
๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 



๑๐๘ 
 

การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๒๕ คน จ าแนกตาม 
เพศ อายุ สถานะ ห้องเรียน และ ผู้สนับสนุน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 (N=๑๒๕) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ   
ชาย ๙๔ ๗๕.๒ 
หญิง ๓๑ ๒๔.๘ 

          รวม ๑๒๕ ๑๐๐.๐ 
๒. อาย ุ   

๑๘ ปี ๓๙ ๓๑.๒ 
๑๙ ปี ๑๔ ๑๑.๒ 
๒๐ ปี ๑๘ ๑๔.๔ 
๒๑ ปี ๕๔ ๔๓.๒ 

        รวม ๑๒๕ ๑๐๐.๐ 
๓. สถานะ   

ภิกษุ ๖๒ ๔๙.๖ 
สามเณร ๒๗ ๒๑.๖ 
คฤหัสถ ์ ๓๖ ๒๘.๘ 

       รวม ๑๒๕ ๑๐๐.๐ 
๔.ห้องเรียน   
       วัดโพธิสาลราช ๓๙ ๓๑.๒ 
       วัดหส ารองเอก ๒๓ ๑๘.๔ 
       วัดบังไร่ทะไหม่ ๓๔ ๒๗.๒ 
       วัดพะโนโฏง ๒๙ ๒๓.๒ 
       รวม ๑๒๕ ๑๐๐.๐ 

 
 
 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม  

เรื่อง  ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
จังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๗๕.๒ รองลงมาคือ เพศหญิง จ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘ ตามล าดับ 



๑๐๙ 
 

อาย ุพบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๒๑ ปี ขึ้นไป จ านวน ๕๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๓.๒ รองลงมาคือ อายุ ๑๘ ปี จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒ อายุ ๒๐ ปี จ านวน 
๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ และน้อยที่สุดมีอายุ ๑๙ ปี จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒ 
ตามล าดับ 

สถานะภาพ พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖
(ม.๖) เป็นพระภิกษุตอบจ านวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖, รองลงมาคือ คฤหัสถ์ จ านวน ๓๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘, และน้อยที่สุดคือ สามเณร จ านวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖, ตามล าดับ  

ห้องเรียน พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนห้องวัดโพธิสาลราช
จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒, รองลงมมาคือห้องเรียนวัดวัดบังไร่ทะไหม่จ านวน ๓๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๗.๒, ห้องเรียนวัดพะโนโฏงจ านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒, และน้อยที่สุดคือ
ห้องเรียนวัดหส ารองเอกจ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔, ตามล าดับ 

ผู้สนับสนุน พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่จ านวน ๗๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๕๘.๔, รองลงมาคือเจ้าอาวาส จ านวน ๓๓ คนคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔, ญาติโยมจ านวน ๑๑ 
คน จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘, ตัวเองจ านวน ๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๔, และน้อยที่สุดคือ 
อ่ืนๆ จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๔  ตามล าดับ 

 
๔.๒  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม โดยรวมและรายด้าน 
ประกอบด้วย ๑) ด้านพรรคการเมือง ๒) ด้านรัฐธรรมนูญ ๓) ด้านการเลือกตั้ง ๔) ด้านสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมือง ดังนี้ 

 
 
ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการความรู้ความเข้าใจทาง

การเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ 
ประเทศเวียดนาม โดยรวม 

           (N=๑๒๕)  
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน 
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ  

ระดับความคิดเห็น 
    การแปลผล 

1. ด้านพรรคการเมือง   ๓.๒๒ ๐.๓๔ ปานกลาง 
2. ด้านรัฐธรรมนูญ   ๓.๒๒ ๐.๓๘ ปานกลาง 
3. ด้านการเลือกตั้ง   ๓.๒๐ ๐.๓๕ ปานกลาง 
4. ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง   ๓.๒๒ ๐.๓๔ ปานกลาง 

โดยรวม   ๓.๒๒ ๐.๒๔ ปานกลาง 
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๑๑๐ 
 

  
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (=๓.๒๙, =๐.๙๒) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านรัฐธรรมนูญ (=๓.๒๒, =๐.๓๘) อยู่ในระดับปานกลาง ด้านพรรคการเมือง  
(=๓.๒๒, =๐.๓๔) ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง (=๓.๒๒, =๐.๓๔) และด้านสิทธิและ
การเลือกตั้ง (=๓.๒๐, =๐.๓๕) อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนัก 

เรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
ด้านพรรคการเมือง 

(N=๑๒๕) 

ด้านพรรคการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 
๑. เข้ า ใจ ในบทบาทของพรรคคอมมิ วนิ สต์ ของ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

 ๔.๐๕ ๐.๗๔ มาก 
๒. การรับทราบถึงกิจกรรมท าให้มีความรู้ความเข้าใจ

ทางการ เมืองเกี่ ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์ ของ
สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
๓.๐๔ ๐.๙๗ ปานกลาง 

๓. พรรคคอมมิวนิส ต์ของสาธารณรัฐสั งคมนิยม
เวียดนามได้ชี้น าให้นักเรียนได้รู้เข้าใจกิจกรรมทาง
การเมือง ๒.๙๔ ๐.๙๑ ปานกลาง 
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๑๑๑ 
 

๔. การได้รับทราบขอมูลของสมาชิกพรรคมีความ
ประพฤติปฏิบัติตนตามข้อก าหนดระบอบการ
ปกครองประเทศให้แกน่ักเรียน  ๒.๙๙ ๐.๗๗ ปานกลาง 

๕. พรรคคอมมิวนิสต์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทราบ
ในการด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ของพรรค  ๓.๒๒ ๐.๓๔ ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๐๐  ๐.๗๑ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม ด้านพรรค
การเมือง อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๐๐, =๐.๗๑) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “เข้าใจในบทบาทของพรรค
คอมมิวนิสต์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” (=๔.๐๕, =๐.๗๔) รองลงมาได้แก่ข้อที่ว่า 
“พรรคคอมมิวนิสต์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทราบในการด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของพรรค” (=๓.๒๒, =๐.๓๔) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า “พรรค
คอมมิวนิสต์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ชี้น าให้นักเรียนได้รู้เข้าใจกิจกรรมทางการแก่
นักเรียน” (=๒.๙๔, =๐.๙๑) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนัก  
 เรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 

ด้านรัฐ ธรรมนูญ 
(N=๑๒๕) 

ด้านรัฐธรรมนูญ 
ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 
๑. ระดั บคว าม พึ งพอใจของท่ านต่ อคว ามชอบ

รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๔.๑๗ ๐.๘๒ มาก 
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๓.๐๑ ๐.๙๒ 
 

ปานกลาง 

๓. รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้
ให้แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
แก่นักเรียน ๒.๙๐ ๐.๘๗ 

 
 

ปากกลาง 
๔. การศึกษารัฐธรรมนูญเป็นการส่งเสริมความประพฤติ

ที่ดีงามเป็นแบบอย่างและสนับสนุนให้นักเรียน ได้
ศึกษาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน ๒.๙๐ ๐.๗๙ 

 
ปานกลาง 
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๑๑๒ 
 

๕. รัฐธรรมนูญได้  มีบทบัญญัติ ให้นักเรียนในการ
ด าเนินงานติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
พรรค ๓.๑๓ ๐.๗๔ ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๒๒ ๐.๘๘ ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนามด้านรัฐธรรมนูญอยู่
ในระดับปานกลาง (=๓.๒๒, =๑.๘๘) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แก่ข้อที่ว่า “ระดับความพึงพอใจของท่าน
ต่อความชอบรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” (=๔.๑๗, =๐.๘๒) รองลงมาได้แก่ 
ข้อที่ว่า “รัฐธรรมนูญได้ มีบทบัญญัติให้นักเรียนในการด าเนินงานติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของพรรค” (=๓.๑๓, =๐.๗๔)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “การศึกษารัฐธรรมนูญเป็น
การส่งเสริมความประพฤติที่ดีงามเป็นแบบอย่างและสนับสนุนให้นักเรียน ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมืองของนักเรียน” (=๒.๙๐, =๐.๗๙) ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม ด้าน
การเลือกตั้ง 

(N=๑๒๕) 

ด้านการเลือกตั้ง 
ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 
๑. ระบบการเลือกตั้ งของสาธารณรัฐสั งคมนิยม

เวียดนาม ให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่
นักเรียน 

 
๔.๑๒ ๐.๗๘ มาก 

๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
๒.๗๕ ๐.๗๑ 

 

ปานกลาง 
๓. การเลือกตั้งของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ให้

แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่
นักเรียน ๒.๙๘ ๐.๙๑ 

 

ปานกลาง 
๔. บุคลากรของรัฐได้ส่งเสริม ให้นักเรียนได้ศึกษา

ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 ๓.๑๖ ๐.๘๑ ปานกลาง 
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๑๑๓ 
 

๕. รั ฐ ไ ด้ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นั ก เ รี ย น ใ น ก า ด า เ นิ น 
การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของการ
เลือกตั้ง 

 ๓.๐๓ ๐.๘๒ ปานกลาง 
โดยรวม ๓.๒๐ ๐.๓๕ ปานกลาง 

 
จากตารางที่๔.๕ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนามด้านการเลือกตั้งอยู่
ในระดับปานกลาง (=๓.๒๐, =๐.๗๕) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แก่ข้อที่ว่า “ระบบการเลือกตั้งของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่นักเรียน” (=๔.๑๒,  
=๐.๗๘) รองลงมาได้แก่ข้อที่ว่า “บุคลากรของรัฐได้ส่งเสริม ให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง” (=๓.๑๖, =๐.๘๑) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางได้แก่ข้อที่ว่า “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม” ( =๒.๗๕, =๐.๗๑) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทาง

การเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศ
เวียดนาม ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

(N=๑๒๕) 

ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

    แปลผล 
๑. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนามมีความเหมาะสม 
 ๔.๒๐ ๐.๖๙ มาก 
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของท่าน

ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๒.๙๑ ๐.๘๑ 
 

ปานกลาง 
๓. สิทธิและเสรีภาพของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ได้ไห้แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
แก่นักเรียน ๒.๗๙ ๐.๗๖ 

 
ปานกลาง 

๔. บุคลากรของรัฐได้สงเสริมใหนักเรียนได้ศึกษาความรู
ความเข าใจถึงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของ 
นักเรียน ๓.๒๐ ๐.๘๗ ปานกลาง 

๕. รัฐเปิดโอกาสใหนักเรียนได้แสดงออกทางการเมือง ๓.๐๔ ๐.๙๑ ปานกลาง 
โดยรวม ๓.๒๒ ๐.๔๒ ปานกลาง 

https://th.wiktionary.org/wiki/%CE%BC


๑๑๔ 
 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม ด้านสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๒๒, =๐.๔๒) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโด
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ
ที่ว่า“สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความเหมาะสม”  
(=๔.๒๐, =๐.๖๙) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แก่ข้อที่ว่า “บุคลากรของรัฐได้สงเสริมให
นักเรียนได้ศึกษาหาความรู มีความเข าใจถึงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของ นักเรียน”  
(=๓.๒๐, =๐.๘๗) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า “สิทธิและเสรีภาพของสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามได้ไห้แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่นักเรียน” (=๒.๗๙,  
=๐.๗๖) ตามล าดับ 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ  ประเทศเวียดนาม 
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม จ าแนกตามเพศ 
อายุ สถานะ ห้องเรียน และผู้สนับสนุน โดยใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
๒ กลุ่ม ในเรื่อง เพศ โดยการทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า ๒ กลุ่ม ในเรื่อง อายุ ระดับ
การศึกษา ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหา
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) ดังนี้ 

 
สมมติฐานที่ ๑ นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง แตกต่างกัน 
การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๑ ใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้า
เป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ ๔.๗ แสดงการเปรียบเทียบระดับ ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม จ าแนกตามเพศ 
 (N= ๑๒๕) 

 ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียน  N     t Sig. 

๑. ด้านพรรคการเมือง ชาย ๙๔ ๓.๒๒ ๐.๓๕ -๑๘๒ ๐.๘๕๖ 
หญิง ๓๑ ๓.๒๓ ๐.๓๓   

๒. ด้านรัฐธรรมนูญ ชาย ๙๔ ๓.๒๔ ๐.๓๙ -๑.๖๖๑ ๐.๕๑๐ 
หญิง ๓๑ ๓.๑๘ ๐.๓๗   

https://th.wiktionary.org/wiki/%CE%BC


๑๑๕ 
 

๓. ด้านการเลือกตั้ง ชาย ๙๔ ๓.๒๒ ๐.๓๖ -๑.๙๘๙ ๐.๓๒๕ 
หญิง ๓๑ ๓.๑๕ ๐.๓๓   

๔. ด้านสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง 

ชาย ๙๔ ๓.๒๔ ๐.๓๔ ๑.๖๖๐ ๐.๕๑๑ 
หญิง ๓๑ ๓.๑๙ ๐.๓๔   

โดยรวม 
ชาย ๙๔ ๓.๒๓ ๐.๒๔ ๐.๗๙๖ ๐.๔๒๘ 

หญิง ๓๑ ๓.๑๙ ๐.๒๑   
รวม ๑๒๕ ๓.๒๙ ๐.๙๒   

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองของนักเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 
สมมติฐานที่ ๒ นักเรียนที่มีอายตุ่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง แตกต่างกัน 
การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๒ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๘  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับ ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
จ าแนกตามอายุ 

 (N = ๑๒๕) 
 ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง

ของนักเรียน SS Df MS F Sig. 

๑. ด้านพรรค
การเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๔๖๐ ๓ ๐.๑๕๖ ๑.๒๙๗ ๐.๒๗๙ 
ภายในกลุ่ม ๑๔.๕๔๘ ๑๒๑ ๐.๑๒๐   
รวม ๑๕.๐๑๖ ๑๒๔    

๒. ด้านรัฐธรรมนูญ ระหว่างกลุ่ม ๒.๐๒๐ ๓ ๐.๖๗๓ ๔.๘๗๑ ๐.๐๐๓* 
ภายในกลุ่ม ๑๖.๗๒๗ ๑๒๑ ๐.๑๓๘   
รวม ๑๘.๗๔๘ ๑๒๔    

๓. ด้านการเลือกตั้ง ระหว่างกลุ่ม ๑.๓๗๐ ๓ ๐.๔๕๗ ๓.๘๖๔ ๐.๐๑๑* 
ภายในกลุ่ม ๑๔.๒๙๙ ๒๑๑ ๐.๑๑๘   
รวม ๑๕.๖๖๘ ๑๒๔    

๔. ด้านสิทธิและ
เสรีภาพทางการ
เมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๓๒ ๓ ๐.๑๑๑ ๐.๙๔๒ ๐.๔๒๒ 
ภายในกลุ่ม ๖๑.๘๕๑ ๑๒๑ ๐.๑๑๗   
รวม ๑๔.๕๓๖ ๑๒๔    



๑๑๖ 
 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๐.๗๐๖ ๓ ๐.๒๓๕ ๔.๓๓๓ ๐.๐๐๖* 
ภายในกลุ่ม ๖.๕๖๗ ๑๒๑ ๐.๐๕๔   
รวม ๑๒๑.๖๘๐ ๑๒๕    

จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า นักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศ
เวียดนาม โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านพรรคการเมืองและด้านรัฐธรรมนูญแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนด้านด้านการเลือกตั้งและด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ไม่
แตกต่างกัน 

ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศ
เวียดนาม ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๙  แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมือง

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศ
เวียดนาม เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามอายุ โดยรวม 

(n = ๑๒๕) 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า นักเรียนที่มีอายุต่างกันมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ  ประเทศเวียดนาม ด้าน
รัฐธรรมนูญ แตกต่างกันกับด้านการเลือกตั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๒ คู ่ได้แก่  

นักเรียนที่มีอายุ ๑๘ ปี มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนามแตกต่างกับนักเรียนมี อายุ ๑๙ ปี และ
อายุ 21 ปี 

นักเรียนที่มีอายุ ๒๐ ปี มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม แตกต่างกับนักเรียนมีอายุ ๑๙ ปี และ 
21 ปี 

อายุ  ๑๘  ป ี ๑๙ ปี ๒๐ ปี ๒๑ ปี 

 ๓.๓๒ ๓.๑๔ ๓.๒๖ ๓.๑๖ 
๑๘ ปี ๓.๓๒ - -๐.๑๘* ๐.๐๖ -๐.๑๖* 

๑๙ ปี ๓.๑๔   ๐.๑๒ ๐.๐๒ 

๒๐ ปี ๓.๒๖   - -๐.๑๐ 

๒๑ ปี ๓.๑๖    - 



๑๑๗ 
 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นรายตัว
ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามอายุ ด้านรัฐธรรมนูญ 

(N= ๑๒๕) 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า นักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม ด้าน
รัฐธรรมนูญ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๓ คู ่ได้แก่  

นักเรียนที่มีอายุ ๑๘ ปี มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม แตกต่างกับนักเรียนที่อายุ ๑๙ ปี 

นักเรียนที่มีอายุ ๑๘ ปี มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม แตกต่างกับนักเรียนที่อายุ ๒๐ ปี 
 นักเรียนที่มีอายุ ๑๘ ปี มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม แตกต่างกบันักเรียนที่อายุ ๒๑ ปี 
 
 
 
 
 
 
 

อายุ  ๑๘ ปี ๑๙ ปี ๒๐ ปี ๒๑ ปี 

 ๓.๓๔ ๒.๙๖ ๓.๓๖ ๓.๑๗ 
๑๘ ปี ๓.๓๔ - -๐.๓๘* ๐.๐๒ -๐.๑๗* 

๑๙ ปี ๒.๙๖ ๐.๓๘ - ๐.๔๐* ๐.๒๑* 

๒๐ ปี ๓.๓๖    -๐.๑๙* 

๒๑ ปี ๓.๑๗    - 



๑๑๘ 
 

 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นรายตัว
ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามอายุ ด้านการเลือกตั้ง 

(N = ๑๒๕) 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า นักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม ด้าน
รัฐธรรมนูญ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๒ คู ่ได้แก่  

นักเรียนที่มีอายุ ๑๘ ปี และ ๑๙ ปีมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม แตกต่างกับนักเรียนที่อายุ 
๒๐ ปี 

นักเรียนที่มีอายุ ๑๘ปี และ ๑๙ ปี มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม แตกต่างกับนักเรียนที่อายุ 
21 ปี 
 

สมมติฐานที่ ๓ นักเรียนที่มีสถานะภาพต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจการเมือง 
แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๓ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

อายุ  ๑๘ ปี ๑๙ ปี ๒๐ ปี ๒๑ ปี 

 ๓.๓๕ ๓.๒๗ ๓.๑๔ ๓.๑๑ 
๑๘ ปี ๓.๓๕ - -๐.๐๘ -๐.๒๑* -๐.๒๔* 

๑๙ ปี ๓.๒๗  - -๐.๑๓ -๐.๑๖* 

๒๐ ปี ๓.๑๔   - -๐.๐๓ 

๒๑ ปี ๓.๑๑    - 



๑๑๙ 
 

 
 
ตารางที่ ๔.๑๒ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
จ าแนกตามสถานะภาพ 

 (N = ๑๒๕) 
 ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง

ของนักเรียน SS Df MS F Sig. 

๑. ด้านพรรค
การเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๐๘๕ ๒ ๐.๐๔๓ ๐.๓๔๘ ๐.๗๐๗ 
ภายในกลุ่ม ๑๔.๙๓๑ ๑๒๒ ๐.๑๒๒   
รวม ๑๕.๐๑๖ ๑๒๔    

๒. ด้านรัฐธรรมนูญ ระหว่างกลุ่ม ๐.๑๗๒ ๒ ๐.๐๘๖ ๐.๕๖๓ ๐.๕๗๑ 
ภายในกลุ่ม ๑๘.๗๔๘ ๑๒๒ ๐.๑๕๒   
รวม ๑๘.๗๔๘ ๑๒๔    

๓. ด้านการเลือกตั้ง ระหว่างกลุ่ม ๑.๒๗๔ ๒ ๐.๖๓๗ ๕.๓๙๗ ๐.๐๐๖* 
ภายในกลุ่ม ๑๔.๓๙๕ ๑๒๒ ๐.๑๑๘   
รวม ๑๕.๖๖๘ ๑๒๔    

๔. ด้านสิทธิและ
เสรีภาพทางการ
เมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๐๖๗ ๒ ๐.๐๓๔ ๐.๒๘๔ ๐.๗๕๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๔.๔๖๙ ๑๒๒ ๐.๑๑๙   
รวม ๑๔.๕๓๖ ๑๒๔    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๐.๒๖๒ ๒ ๐.๑๓๑ ๒.๒๘๒ ๐.๑๐๖ 
ภายในกลุ่ม ๗.๐๑๑ ๑๒๒ ๐.๐๕๗   
รวม ๗.๒๗๓ ๑๒๔    

*มีนัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๕    
จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า นักเรียนที่มีสถานะภาพต่างกันมีความรู้ความเข้าใจทาง

การเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 
 สมมติฐานที่ ๔ นักเรียนที่เรียนห้องเรียนต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
แตกต่างกัน  

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๔ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 



๑๒๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
จ าแนกตามห้องเรียน 

 (N = ๑๒๕) 
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  SS Df MS F Sig. 

๑. ด้านพรรค
การเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๗๙ ๓ ๐.๑๒๖ ๑.๐๔๖ ๐.๓๗๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๔.๖๓๗ ๒๒๑ ๐.๑๒๑   
รวม ๑๕.๐๑๖ ๒๒๔    

๒. ด้านรัฐธรรมนูญ ระหว่างกลุ่ม ๐.๘๔๓ ๓ ๐.๒๘๑ ๑.๘๙๙ ๐.๓๑๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๗.๙๐๔ ๒๒๑ ๐.๑๔๘   
รวม ๑๘.๗๔๘ ๒๒๔    

๓. ด้านการเลือกตั้ง ระหว่างกลุ่ม ๑.๔๕๓ ๓ ๐.๔๘๔ ๔.๑๒๔ ๐.๐๐๘* 
ภายในกลุ่ม ๑๔.๒๑๕ ๒๒๑ ๐.๑๑๗   
รวม ๑๕.๖๖๘ ๒๒๔    

๔. ด้านสิทธิและ
เสรีภาพทางการ
เมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๒๔๑ ๓ ๐.๐๘๐ ๐.๖๘๐ ๐.๕๖๖ 
ภายในกลุ่ม ๑๔.๒๙๕ ๑๒๑ ๐.๑๑๘   
รวม ๑๔.๕๓๖ ๑๒๔    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๐.๕๗๑ ๓ ๐.๑๙๐ ๓.๔๓๖ ๐.๑๙๐ 
ภายในกลุ่ม ๖.๗๐๒ ๑๒๑ ๐.๕๕   
รวม ๗.๒๗๓ ๑๒๔    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า นักเรียนที่มีการศึกษาในห้องเรียนต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมือง โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าห้องเรียนนอกเมืองและห้องเรียนในเมืองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนด้านพรรคการเมืองด้านรัฐธรรมนูญ ด้านการเลือกตั้งและด้าน
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๕ นักเรียนที่มีผู้สนับสนุนต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๕ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 



๑๒๑ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
จ าแนกตามผู้สนับสนุน 

 (n = ๑๒๕) 
ความรู้ความเข่าใจทางการเมือง

ของนักเรียน SS Df MS F Sig. 

๑. ด้ า น พ ร ร ค
การเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๙๘๓ ๔ ๐.๒๔๖ ๒.๑๐๑ ๐.๐๘๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๔.๐๓๓ ๑๒๐ ๐.๑๑๗   
รวม ๑๕.๐๓๓ ๑๒๔    

๒. ด้านรัฐธรรมนูญ ระหว่างกลุ่ม ๑.๑๕๘ ๔ ๐.๒๘๙ ๑.๙๗๕ ๐.๑๐๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๗.๕๙๐ ๑๒๐ ๐๑๔๗   
รวม ๑๘.๗๔๘ ๑๒๔    

๓. ด้านการเลือกตั้ง ระหว่างกลุ่ม ๑.๗๔๗ ๔ ๐.๔๓๗ ๓.๗๖๕ ๐.๐๖๑ 
ภายในกลุ่ม ๑๓.๙๒๑ ๑๒๐ ๐.๑๑๖   
รวม ๑๕.๖๖๘ ๑๒๔    

๔. ด้านสิทธิและ
เสรีภาพทางการ
เมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๖๔๐ ๔ ๐.๑๖๐ ๑.๓๘๒ ๐.๒๔๔ 
ภายในกลุ่ม ๑๓.๘๙๖ ๑๒๐ ๐.๑๑๖   
รวม ๑๔.๕๓๖ ๑๒๔    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๐.๙๐๑ ๔ ๐.๒๒๕ ๔.๒๔๑ ๐.๐๕๓ 
ภายในกลุ่ม ๖.๓๗๒ ๑๒๐ ๐.๐๕๓   
รวม ๗.๒๗๓ ๑๒๔    

 
 จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า นักเรียนที่มีห้องเรียนต่างกันความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 
 
 
ตารางที่ ๔.๑๕  สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ  ประเทศ
เวียดนาม โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

 

สมมติฐาน
ที ่

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
t-test/ 
F-test 

ค่า Sig 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 



๑๒๒ 
 

๑ เพศ 
ความรู้ความเข้าใจทาง
การเมือง 

๐.๗๙๖ ๐.๔๒๘ 
- / 

๒ อายุ 
ความรู้ความเข้าใจทาง
การเมือง 

๓.๗๙๖ ๐.๐๐๖ 
* - 

๓ สถานะ 
ความรู้ความเข้าใจทาง
การเมือง 

๒.๒๘๒ ๐.๑๐๖ 
- / 

๔ ห้องเรียน 
ความรู้ความเข้าใจทาง
การเมือง 

๓.๔๓๖ ๐.๑๙๐ 
- / 

๕ ผู้สนับสนุน 
ความรู้ความเข้าใจทาง
การเมือง 

๔.๒๔๑ ๐.๐๕๓ 
- / 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  

จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า นักเรียนที่มีอายุต่างกัน ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนนักเรียนที่มีเพศ อายุ สถานะและ
ผู้สนับสนุนต่างกันมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 
 
๔.๔  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศ
เวียดนาม 

จากผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด (Open-Ended) ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความ
เรียงประกอบตาราง ดังนี้ 

๔.๔.๑ ด้านพรรคการเมือง 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทาง

การเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
ด้านพรรคการเมือง รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๑๖ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม ด้านพรรค
การเมือง 

ปัญหา อุปสรรค ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑. พรรคปลูกฝังความเชื่อในลัทธิ

คอมมิวนิสต์แก่นักเรียน  
 

๑๐    
๑. อยากให้พรรคต ารุงต่อไป  

๓ 



๑๒๓ 
 

  
2. การเข้ารวมเป็นสมาชิกของ

พรรคยาก 
 

๓ 
 

2. พรรคควบคุมประเทศทั้ง
หมุด 

๔ 
 
 

3. พรรครักษาสันติภาพดีที่สุด ๘ ๓. พรรคออกนโยบายในการ
ปกครอง 

๘ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามเสนอและแนะเกี่ยวกับปัญหา

และแนวทาง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้านพรรคการเมือง ดังนี้ 
ปัญหา คือ ๑)  จ านวน ๑๐ คน ๒) จ านวน ๓ คน ๓) จ านวน ๘ คน ๔) จ านวน ๓ คน ๕) จ านวน ๔ 
คน ๖) จ านวน ๘ คน แนวทางแก้ไข คือ ๑) ตามนโยบายของพรรคการปลูกฝังความเชื่อในลัทธิ
คอมมิวนิสต์ของแก่นักเรียนเป็นเรืองที่จ าเป็นเพราะนักเรียน เป็นอนาคตของชาติอย่างเช่นในสุภาสิตย์
ของอดีตประธานาธิบดีโฮจีมินว่า “รักชาติ รักประชาชน เรียนดี ท างานดี สามัคคี มีวินัย รักษาอนามัย
ดี ซื่อสัตย์ และกล่าหาน” จะเห็นได้ว่าท่านให้ความส าคัญแก่นักเรียนอย่างมาก แต่ในมุมมองของ
ผู้วิจัยเห็นว่า การใช้ระบบพรรคการเมืองเดียวอาจท าให้เกิดคอรัปชัน เนื่องจากผู้น าของประเทศ
เปลี่ยนกันปกครองและอาจเกิดความเลื่อมล้ าทางสังคม แต่ผู้วิจัยยอมรับว่าปัจจุบันประเทศเวียดนาม
ภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์มีสถานะด้านความมั่งคงสูง ๒) ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมบางอย่างที่มีประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของเด็กมากกว่าเดิม เพราะเด็กเป็นอนาคตของพรรคและประเทศ 

๔.๔.๒ ด้านรัฐธรรมนูญ 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทาง

การเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
ด้านรัฐธรรมนูญ รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม ด้าน
รัฐธรรมนูญ 

ปัญหา อุปสรรค ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. นักเรียนไม่รู้จักรัฐธรรมนูญ ๑๔ 

 
๑. รัฐธรรมนูญควรเปิดสิทธิแก่

ประชาชน 
๕ 



๑๒๔ 
 

2. รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้พรรค
คอมมิวนอสต์เคลื่อนไหว้พรรค
เดียว 

     ๗ 
 
 

๒. รั ฐธ รรมนูญเข็มงวดกับ
ประชาชน 

๔ 
 
 

 
จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่านักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามเสนอและแนะเกี่ยวกับปัญหาและ

แนวทาง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้านรัฐธรรมนูญ ดังนี้ ปัญหา
คือ ๑) นักเรียนไม่รู้จักรัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๔ คน ๒) รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้พรรคคอมมิวนิสต์
เคลื่อนไหวพรรคเดียว จ านวน ๗ คน แนวทาง คือ ๑) มาตรา ๒ วรรค ๔ ของรัฐธรรมนูญประเทศ
สาธารณรัฐเวียดนามบัญญัติไวว่า “พรรคคอมมิวนิสต์เป็นแกนน ารัฐและสังคม” ชี้ให้เห็นว่า พรรคมี
บทบาท สาระส าคัญมากในการน าประเทศเวียดนามไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง นั้นคือการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่อย่างสันติสุข แต่ในมุมมองอ่ืนผู้วิจัยเห็นว่ารัฐธรรมนูญให้
อ านาจแก่พรรคมากกว่าประชาชน ๒) ในรัฐธรรมนูญของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผู้วิจัยเห็นว่ามีความล าเอียง โอนเอียงอ านาจให้พรรคคอมมิวนิสต์มากกว่าประชาชน สิ่งอาจท าให้เกิด
ความไม่สมดุลกันระหว่างประชาชนและสมาชิกของพรรค  

๔.๔.๓ ด้านการเลือกตั้ง 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา ความรู้ความเข้าใจทาง

การเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม
ด้านการเลือกตั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๑๘  ปัญหา อุปสรรค และแนว ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม ด้านการ
เลือกตั้ง 

ปัญหา อุปสรรค ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. นั ก เ รี ย น ไม่ ไ ด้ รั บ ข้ อมู ล ก า ร

เลือกตั้งในแต่ละครั้ง 
๕ 
 
 
 

1. ใ ห้ อิ ส ร ช น ไ ด้ ไ ป รั บ ก า ร
เลือกตั้ง 

๑๘ 
 



๑๒๕ 
 

๒. การเลือกตั้งเป็นเป็นแค่เครืองมือ
เท่านั่นความจริงพรรคจัดการ 

๑๐ 
 
 

  
 
 

๓ .  ก ฎ ห ม า ย ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง เ อ้ื อ
ผลประโยชน์พรรคการเมือง 

๑๒   

 
จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามเสนอและแนะเกี่ยวกับปัญหา

และแนวทาง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากกลุ่มเพ่ือน ดังนี้ 
ปัญหาคือ ๑) นักเรียนไม่ได้รับข้อมูลการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง จ านวน ๕ คน ๒) การเลือกตั้งเป็นเป็น
แค่เครื่องมือเท่านั่นความจริงพรรคจัดการ จ านวน ๑๐ คน ๓) กฎหมายการเลือกตั้งเอ้ือผลประโยชน์
พรรคการเมือง จ านวน ๑๒ คน แนวทางแก้ไข ๑) การเลือกตั้งคือกระบวนการประชาชนเลือกผู้แทน
เข้าไปเป็นสมาชิก ผู้แทนราษฎรทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติมาจากการเลือกตั้งเป็น
กระบวนการส าคัญกฎหมายที่บัญญัติให้สมาชิกพรรคมีการเลือกตั้งไปตามความสามารถ ในการ
ประเมินผลที่ผ่านมาเห็นว่านักเรียนไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้ง  สาเหตุอาจจะเกิดจาก
ไม่ให้ความส าคัญเนื่องจากพวกเขาคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับชีวิตปัจจุบัน การเรียนความรู้ส่วนใหญ่มาจาก
ห้องเรียนทีถู่กสอนโดยครูเป็นส่วนใหญ่ การค้นคว้านอกจากนั้นไม่ม ี      

๔.๔.๕ ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือกง 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา ความรู้ความเข้าใจทาง

การเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
ตารางท่ี ๔.๑๙  ปัญหา อุปสรรค และแนว ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม ด้านสิทธิ
และเสรีภาพทางการเมือง 

ปัญหา อุปสรรค ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
 ๑.นักเรียนมีจ านวนน้อยที่รู้จักสิทธิ
และเสรีภาพทางการเมืองของตัวเอง 

๗ 
 

๑.สิทธิในการแสดงออกตามสื่อ
ต่าง ๆ เช่น สื่อทางสังคม  

๑๕ 
 

๒. นักเรียนถูกสอนแต่ในแง่ดีของรัฐ ๙ ๒.รัฐบาลควรสนใจถึงบัญหาสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน 

๔ 
 

 



๑๒๖ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอและแนะเกี่ยวกับปัญหา
และแนวทาง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ด้านสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง ดังนี้ ปัญหาคือ ๑) นักเรียนมีจ านวนน้อยที่รู้จักสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของตัวเอง
จ านวน ๗ คน ๒) นักเรียนถูกสอนแต่ในแง่ดีของรัฐ จ านวน ๙ คน แนวทางแก้ไข ดังนี้ ๑) สิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองเป็นสิทธิฟ้ืนฐานของประชาชนในการแสดงออกโดยสันติแต่ในรัฐธรรมนูญมาตรา
ที่ ๒๙ บัญญัติว่า “ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพทางการแสดงออก สิทธิและเสรีภาพทางการรับรู้ข้าง
สาร การ เข้าถึงข้อมูล ตั้งสมาคม และประทั้ง การกระท าท้ังหมุดถูกก าหนดโดยกฎหมาย” ตามมาตรา
นี้เห็นได้ว่าประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นโดยธรรมตามกฎหมาย แต่
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง หลายปีที่ผ่านมามาประชาชนที่เป็น bloger ถูกจับในหลายข้อหา เช่น 
การท าให้มีการแตกแยกในสังคม เป็นต้น จนท าให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมือง  
สาเหตุอีกอย่างหนึ่งอาจมาจากประชาชนได้รับการเรียนรู้มาน้อย เพราะประเทศพ่ึงรวมกันมา
ประมาณ ๔๐ ปีเท่านั้นเอง อีกสาเหตุหนึ่งก็คือการปลูกฝังของรัฐบาลในการออกนโยบายรักพรรคโดย
ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติอยู่แต่ในพรรคคอมมิวนิสต์ เพ่ือแก้ไข้บัญหานี้ นักวิจัยเห็น
ว่าสามารถที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียน นักศึกษาและประชาชนอย่าง
เป็นขั้นตอน  
 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม
 ผู้ วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview)  ส าหรับเก็บข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน ๘ รูปหรือคน ผลการ
สัมภาษณ์พบว่า  ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
๔.๕.๑ ด้านพรรคการเมือง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า 
๑. นักเรียนมีสิทธิได้รับรู้งานของพรรคการ โดยการลงชื่อเข้าเป็นสมาชิกของพรรคเพ่ือ

ได้รับข้อมูลอย่างชัดเจน หรือนักเรียนอาจศึกษาในชั้นเรียนเพ่ือมีความรู้ พ้ืนฐานก่อน การเรียนรู้
เกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในห้องเรียนครูบางคนอาจจะมีความรู้ต่างกัน แต่ความถูกต้องของ
หนังสือ ต ารา และเอกสารการเรียนนั้นมีความน่าเชื่อถือเหมือนกัน เพราะฉะนั้นความรู้นั้นเป็นสิ่งที่
ส าคัญมากไม่ว่าจะอยู่ในช่วงหรือวัยไหนก็ตามก็ยังมีความส าคัญ เพราะสิ่งที่ส าคัญคือ การเรียนรู้ท าให้
มีความรู้พร้อมกับสถานการณ์การด าเนินงานของพรรคได้ 

๒. การมีพรรคการเมืองพรรคเดียวนั้น ควรสร้างความตระหนักและความเข้าใจทาง
การเมืองของนักศึกษาอย่างมาก เพราะจากประสบการณ์ของผู้วิจัยตอนทีเ่รียนนั้น ได้เรียนเฉพาะวิชา
ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและวรรณคดีเขมร ไม่มีการผสมการเมืองด้วยเลย แม้ว่าประวัติศาสตร์จะไม่
อนุญาตให้มีการผสมรวมเอาไว้ แต่การศึกษาและการฝึกอบรมของเขมรกรมในเวียดนามใต้ ซึ่งเป็น



๑๒๗ 
 

เหตุผลว่าท าไมจึงเข้าใจว่าพรรคการเมืองได้ให้ข้อมูลเชิงลึกและความรู้ แต่รู้จากมุมมองของ
ข้อบกพร่อง ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอส าหรับนักเรียน อย่างไรก็ตามเมื่อนักศึกษาต้องการท าวิจัย
ของตนเอง เพ่ือค้นหาวิธีการบริหารประเทศในด้านการพัฒนาประเทศ การศึกษาเศรษฐกิจ การทหาร 
สื่อความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และกิจกรรมทั้งหมดในทุกพ้ืนที่ของประเทศ ก็พยายามท าเท่าที่จะ
ท าได้  เรื่องเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจของเจ้าหน้าที่พรรค และการกระท าของนักศึกษาที่
ต้องการพิสูจน์ความสามารถโดยแสดงให้เห็นถึงวิธีการปกครองประเทศหรือในสนามการเมืองของ
พรรค เส้นทางเดินหรือวิธีการถือว่าเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ที่เหมาะสม จึงมี
ความเห็นที่ว่าพรรคการเมืองมักประสบปัญหาหลายประการด้วย เช่น ความขัดแย้งภายใน เพราะ
เจ้าหน้าที่ผู้ด ารงต าแหน่งไม่เข้าใจหรือปฏิบัติหน้าที่สาธารณะให้เต็มที่  ตรงตามเวลาที่ก าหนด อาจจะ
มีความล าเอียงและอคติต่อญาติพ่ีน้อง และปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่งคือ ความไม่เป็นธรรมยังคง
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยมักจะเกิดปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ที่พัฒนาแล้ว และการคอรับชันเป็นต้น สาเหตุบาง
ประการที่ผู้วิจัยกล่าวถึงข้างต้นและน าไปสู่การวิพากษ์เช่นเดียวกับปัญหาคนงานในโรงงาน  บางคน
ถูกท าร้ายและได้รับเงินเดือนที่ไม่เหมาะสม แต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นบทเรียนส าหรับความเข้าใจในการ
หาทางพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  

๓. เวียดนามมีเพียงพรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามริเริ่มโดยอดีตประธานาธิบดี
โฮจิมินห์ ตั้งแต่การรวมประเทศในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ จนถึงปัจจุบันปี ค.ศ. ๒๕๖๔ เวียดนามมีเพียงพรรค
เดียว ซึ่งมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการในบริหารประเทศ มากว่า 4 ทศวรรษ 
และจะเห็นได้ว่าการปรากฏตัวของพรรคนับวันจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงวันนี้พรรคมีสมาชิก
มากกว่า 5 ล้านคนทั่วประเทศ และตัวเลขนี้ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วชี้ให้เห็นว่าประชาชนที่ศรัทธา
และเชื่อมั่นในแนวทางและอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ยังมีอยู่ ในขณะเดียวกันพรรคได้ออก
นโยบายในการดึงดูดใจประชาชนด้วยธีการต่าง ๆ ในนั้นมีในโรงเรียนต่าง ๆ ของรัฐด้วย ตั้งแต่ เด็ก
อนุบาล ปทุมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างคนสืบทอดแนวคิด อุดมการณ์ของพรรคให้มี
ความมั่นคงต่อไป   

๔. พรรคคอมมิวนิสต์เป็นตัวแทนของชนชั้นกรรมาชีพคนท างานและคนทั้งประเทศโดย
ยึดถือลัทธิมาร์กซ์-เลนิน และแนวคิดโฮจิมินห์เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด ในบริบทที่ไม่
เป็นทางการค าว่า "พรรค" (หรือ "พรรคของเรา") ยังใช้เพ่ืออ้างถึงพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหลักการ
และข้อบังคับเกี่ยวกับองค์กรกระบวนการปฏิบัติงานบทบาทหน้าที่งานและอ านาจของหน่วยงานที่
ด าเนินการจัดตั้งสถาบัน ในเวียดนามปัจจุบันตามหลักการของรัฐธรรมนูญกิจกรรมการสร้างสถาบัน
ด าเนินการโดยผู้แสดงสองฝ่ายคือภาคีและรัฐ ในฐานะผู้น าพรรคจะสร้างฐานทางการเมืองการวางแนว
เนื้อหาและเป้าหมายส าหรับกิจกรรมการสร้างสถาบันทั้งหมด เป็นความรับผิ ดชอบของรัฐที่จะ
ด าเนินการสร้างและปรับปรุงระบบสถาบันให้สมบูรณ์แบบบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับแนวทางทางการ
เมืองที่ก าหนดโดยพรรค อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ปัญหาของบทบาทและความรับผิดชอบของรัฐใน
การจัดตั้งสถาบันโดยเฉพาะในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับภาคีและภายในรัฐยังไม่ได้รับการ
ชี้แจงอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่วนในแง่ของการศึกษานั้นรัฐไม่ได้ละทิ้งแต่อย่างใด และการศึกษา
ของพระสงฆ์ก็ได้รับการสนับสนุนเพราะสอดคล้องตามประวัติศาสตร์เวียดนาม เมื่อใดการ
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เปลี่ยนแปลงรัฐบาลไม่ว่าในรัฐบาลก่อนๆ ล้วนแต่มีพระสงฆ์เป็นแนวหน้าตลอด เพราะฉะนั้นพรรค
ยอมมีการปรับทัศนคติให้แก่พระสงฆ์เป็นช่วง ๆ อาจจะเดือนละครั้งหรือปีละสองครั้งตลอดมา 

๕. ในฐานะผู้น าอันดับแรก พรรคจะสร้างฐานทางการเมืองก าหนดทิศทางเนื้อหาและ
ก าหนดเป้าหมายส าหรับกิจกรรมการสร้างสถาบันทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าประเด็นแรกของการสร้าง
สถาบันคือการสร้างคนให้มีความรู้ความเข้าใจต่อไปคือการให้ประชาชนได้รับการรับรู้และก าหนดเป็น
หลักการทั่วไปดังนั้นจึงเป็นพ้ืนฐานทางการเมืองส าหรับกิจกรรมการสร้างสถาบันทั้งหมด พรรคเป็น
ผู้น าของรัฐและองค์กรทางการเมืองและสังคมที่มีรากฐานทางการเมืองยุทธศาสตร์นโยบายและแนว
ปฏิบัติ โดยการท างานเชิงอุดมการณ์องค์กรและการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการส าหรับการ
ก่อสร้างระดับชาติในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมนิยม  

๖. ในเวียดนามในความสัมพันธ์กับภาคีบทบาทของรัฐโดยทั่วไปมักถูกมองว่าเป็นรัฐที่
ปกครองซึ่งเป็นภาคีที่น าการจัดการของรัฐองค์กรทางสังคมการเมืองและองค์กรมวลชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือกลไกการด าเนินการตามระบอบประชาธิปไตยในเวียดนาม อย่างไรก็
ตามจนถึงขณะนี้ประเด็นของบทบาทและความรับผิดชอบของพรรคเกี่ยวกับการปกครองประเทศ
ไมไ่ด้รับการชี้แจงอย่างสมบูรณ์และครบถ้วนตามความสอดคล้องทางวิชาการ 

๗. ผู้วิจัยเห็นว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคมีโครงสร้างที่ชัดเจนของตัวเองและพวกเขา
มักจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพ่ือไปสู่เป้าหมายนั้น ในขณะเดียวกันพรรคการเมืองยัง
ส่งเสริมให้นักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันศึกษาและท าความเข้าใจกฎหมายในเชิงลึกมากขึ้นใน
พรรคและรัฐบาลเพราะเมื่อมีการศึกษาและเข้าใจแล้วประเทศชาติก็จะเข้มแข็งในอนาคตแต่ทุกกลุ่มก็
มักจะคิดบวกและลบเช่นกัน เนื่องจากความทะเยอทะยานของพรรคหรือพรรคพวกบางครั้งก็เป็น
เพียงปัจเจกนิยมคิดว่ากลุ่มของเราแข็งแกร่งกลุ่มของเรายิ่งใหญ่หรือมีเพียงกลุ่มของเราเท่านั้นที่ท าได้
ดีความคิดนี้ยังท าให้นักเรียนบางคนเกลียดการเมือง 

๘.  ผู้วิจัยเห็นว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคมีโครงสร้างที่ชัดเจนของตัวเองและพวกเขา
มักจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพ่ือไปสู่เป้าหมาย  ในขณะเดียวกันพรรคการเมืองยัง
ส่งเสริมให้นักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันศึกษาและท าความเข้าใจกฎหมายในเชิงลึกมากขึ้นใน
พรรคและรัฐบาลเพราะเมื่อมีการศึกษาและเข้าใจแล้วประเทศชาติก็จะเข้มแข็งในอนาคตแต่ทุกอย่าง
ก็มักจะคิดบวกและลบอย่างเช่นพรรคหรือพรรคพวกบางครั้งก็เป็นเพียงปัจเจกนิยมคิดว่ากลุ่มของเรา
แข็งแกร่งกลุ่มของเรายิ่งใหญ่หรือมีเพียงกลุ่มของเราเท่านั้นที่ท าได้ดีความคิดนี้ยังท าให้นักเรียนบาง
คนเกลียดการเมือง 

สรุปได้ว่า แหล่งการเรียนรู้ทางการเมืองที่ส าคัญ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ความเชื่อ
เกี่ยวกับการเมือง ความรู้ของนักเรียนจะได้มาจากครอบครัว มารดาบิดา ผู้ปกครองนักเรียน ส่วนใน
โรงเรียนมีครูเป็นผู้ปกครอง ซึ่งในนโยบายการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้มีการตระหนัก
อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจุดยืนของพรรคเดียวในการปกครอง ด้วยเหตุนี้ “สมาชิกพรรคและเจ้าหน้าที่แต่
ละคนจะต้องใส่ใจกับศีลธรรมแห่งการปฏิวัติอย่างแท้จริง มีความจ าเป็นต้องประหยัดซื่อสัตย์และเป็น
กลางอย่างแท้จริง” จึงควรมีการให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลของพรรคพร้อมกับการฝึกอบรมความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองการเมืองแก่นักเรียน 

 



๑๒๙ 
 

ประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นตัวอย่าง 

 

บทบาทของพรรค
มีอิทธิพลต่อ

นักเรียน 

นักเรียน 

พรรคจัดกิจกรรม
เกี่ยวความรู้ทาง

การเมือง 
 
 

เปิดโอกาศใด้
ศึกษา 

ด้านพรรคการเมือง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ ด้านพรรคการเมือง 
๔.๕.๒ ด้านรัฐธรรมนูญ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า  
๑. นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมตามความเป็นจริงไม่ค่อยรู้เรื่องรัฐธรรมนูญมาก

นัก ส่วนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนยังไม่มีวิชานี้เข้าไปบรรจุให้นักเรียนได้เรียน เพราะฉะนั้น
นักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมอาจจะไม่ได้รับความรู้อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของ
ประเทศเวียดนาม แต่ในโรงเรียนของรัฐมีการเรียนการสอนอยู่แล้ว นี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์
ของประเทศเวียดนาม 

๒. มีเอกสารบางฉบับที่ออกแบบมาเพ่ือปกป้องชีวิตของพวกเรา โดยการสังเกตตาม
กฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้ที่ได้รับอ านาจทางการเมืองและวิธีหนึ่งที่ก่อให้เกิดระบบการเมืองและ
อีกความหมายหนึ่งในการจัดระเบียบหรือตัดสินใจ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจทางการเมืองแก่นักเรียนในหลาย ๆ ด้าน เช่น ให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิในการตัดสินใจใน
การเลือกสิทธิของตนเอง โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกบีบบังคับหรือบีบบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น 



๑๓๐ 
 

การเลือกตั้งนายกจังหวัด ในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งแจ้งให้นักเรียนทราบว่าเครื่องมือนี้เป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับการด าเนินนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่รัฐต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแนะน าผู้มี
อ านาจไม่ให้เบี่ยงเบนหรือละเมิดกฎหมายแพ่งเหล่านี้ ควรให้ความรู้ที่เป็นสากลแก่นักเรียน เช่น 
การศึกษาประเด็นทางกฎหมาย ประวัติศาสตร์ สิทธิของศาลหรือสิทธิในการขอความคุ้มครองทาง
กฎหมาย เพ่ือให้นักเรียนรู้ว่าสิทธิของตนคืออะไร และรู้ว่ารัฐและประชาชนทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมาย
ที่มีการลงโทษอย่างเท่าเทียมกัน ฯลฯ แจ้งให้นักเรียนทราบว่ารัฐธรรมนูญมักมีปัญหาเมื่อพบว่า
กระทรวงแห่งรัฐไดแ้ก้ไขแนวโน้มในการปกป้องอ านาจหรือต าแหน่งส่วนตัวอย่างไม่เป็นธรรม 

๓. รัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองประเทศคือชีวิตของประชาชนเส้นในการวัดและปกป้อง
ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข ในทางตรงกันข้าม หากรัฐสภาผ่านกฎหมายเพ่ือประโยชน์ต่อพรรคของ
ตนประชาชนจะทนทุกข์เพราะเหตุนี้จึงการความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญส าคัญมากส าหรับการใช้
ชีวิตประจ าวันของประชาชน 

๔. รัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบของเอกสารทางกฎหมายที่ประกาศใช้โดยสมัชชาแห่งชาติที่มี
คุณค่าทางกฎหมายสูงสุดในระบบกฎหมายของเวียดนามโดยให้ประเด็นพ้ืนฐานที่สุดของรัฐ  เช่น 
รูปแบบและลักษณะของรัฐระบอบการเมืองระบอบเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม สิทธิขั้นพ้ืนฐานและ
หน้าที่ของพลเมือง การจัดระเบียบและการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐขีดความสามารถภายนอก
ของประเทศสะท้อนให้เห็นในผลผลิตของสังคมและประเมินผ่านคุณภาพของก าลังแรงงานทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เมื่อได้รับการดูแลและการศึกษาอย่างเหมาะสมผู้คนจะมีเงื่อนไขในการพัฒนาอย่าง
ครอบคลุมทั้งทางร่างกายจิตใจและความสามารถกลายเป็นปัจจัยส าคัญของพลังการผลิต 

๕. เนื้อหาที่ส าคัญประการหนึ่งในรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. ๒๐๑๓ คือบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การศึกษาและการฝึกอบรมซึ่งสะท้อนให้เห็นในค ายืนยัน "พลเมืองมีสิทธิและหน้าที่ในการศึกษา" 
(มาตรา ๓๙) “ การพัฒนาการศึกษาเป็นนโยบายส าคัญระดับชาติที่มุ่งพัฒนามาตรฐานทางปัญญาของ
ประชาชนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมความสามารถรัฐให้ความส าคัญกับการลงทุนและดึงดูดแหล่ง
เงินลงทุนด้านการศึกษาอ่ืน ๆ การดูแลการศึกษาก่อนวัยเรียน จ าเป็นต้องมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คณะกรรมการของโรงเรียนควรเสนอไปรัฐบาลเพ่ือข่ออนุมัติให้มีการเปิดวิชาเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ให้ไปตามหลักของสังคมอีกอย่างนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมอาจมีความรู้พ้ืนฐานที่จะไปต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ 

๖. ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ย้ าว่า "คนไม่รู้คือคนอ่อนแอ" เห็นได้ว่าท่านให้ความส าคัญกับ
การศึกษามากเพ่ือสร้างคนและพัฒนาประเทศเราต้องพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นที่มาของความเข้มแข็ง
ทั้งหมดก่อน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนี้ด้วยดีภารกิจที่ส าคัญในปัจจุบันคือการจัดระเบียบการปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญเพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันของรัฐธรรมนูญและสถาบันการศึกษาได้เข้าไปถึงประชาชน 

๗. ส าหรับนักศึกษาในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามพวกเขามีความเข้าใจนโยบายของ
รัฐบาลและพรรคเป็นอย่างดีเนื่องจากมหาวิทยาลัยทุกแห่งในเวียดนามตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาจนถึง
วิทยาลัยมีการฝึกอบรมที่จ าเป็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญบางประการ แต่เมื่อพูดถึงโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมในพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ อาจจะเป็นการยากที่จะบรรยาย เพราะส่วนใหญ่ไม่สนใจ
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีนักเรียนจ านวนมากกลัวว่าจะถูกลงโทษจากรัฐ แบะเมื่อพูดถึงประชาชนและ



๑๓๑ 
 

นักเรียนที่เป็นชาวเขมรโกรมประมาณ ๙๐% ไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่ได้ไปโรงเรียนมาก่อน
และเสรีภาพยังไม่เท่าเทียมกัน 

๘. รัฐธรรมนูญเป็นรากฐานของประเทศเป็นกฎหมายที่ส าคัญ ส าหรับประเวียดนามไม่มี
ใครสามารถละเมิดได้ โดยเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมทีร่ัฐยังไมส่่งเสริมให้มีความรู้เท่า
เกีย่วกับเรื่องของรัฐธรรมนูญมากนัก 

สรุปได้ว่า นักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดตร่าวิญ ยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศ  อาจเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับอนาคตของชาวพุทธ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นชนชาติชาวเขมรโกรมผู้ที่สายเลือดแตกต่างจากบรรดาชนชาติอ่ืนๆในเวียดนาม ที่มี ๕๔ เชื้อชาติ 
การเรียนวิชาทางโลกมีประโยชน์มากมาย ท าให้เรารู้ทันเหตุการณ์บ้านเมืองที่ก าลังเกิดขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถติดตามข่าวสารทางสังคมหรือนโยบายการท างานของรัฐบาล ทั้งที่เกี่ยวกับทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญอันมีบทบาทส าคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนา ประชาชน และนักเรียนจะได้มีชีวิตที่ดีใน
สังคม เพราะฉะนั้น คณะสงฆ์ควรมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยทันกัการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ ด้านรัฐธรรมนูญ 
 
 

สถาบันศึกษา
ปรับปรุงเสนอ

เปิดวิชา
เกี่ยวกับ
กฎหมาย 

 

นโยบายรุนณรงค์
รัฐธรรมนูญของ

ประเทศเวียดนาม
ให้แก้นักเรียน 

นักเรียน 

แนวคิดความรู้
ความเข้าใจทาง

การเมืองเก่ียวกับ
รัฐธรรมนูญ 

 

เปิดโอกาส 
ให้นักเรียนศึกษา

ทางการเมือง 
 

ด้านรัฐธรรมนูญ 



๑๓๒ 
 

๔.๕.๓ ด้านการเลือกตั้ง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า  
๑. การเลือกตั้งเป็นเรื่องส าคัญมากส าหรับประเทศ เพระฉะนั้นนักเรียนต้องมีความรู้

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แล้วความรู้นั้นมันได้มาจากการเรียนไม่ว่าในโรงเรียนหรือในสถาบันต่าง ๆ เมื่อมี
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นักเรียนสามารถท าการเลือกผู้แทนที่มีความพร้อมระดับภูมิภาคหรือ
ระดับชาติ 

๒. เป็นความจริงที่ว่าการลงคะแนนมีส่วนช่วยให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจทาง
การเมือง เช่น การให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการปฏิบัติระหว่างการเลือกตั้ง  การรู้
กฎระเบียบก าหนดอายุของนักเรียนผู้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง รู้จักบุคลิกภาพของบุคคลที่
น่าเชื่อถือ และส่งความหวังทางการเมืองในการปกครองประเทศ ตลอดจนวิสัยทัศน์ในการเสียสละ
ผู้น าหรือผู้น าที่มีความเห็นแก่ตัว  ไม่มีความเห็นอกเห็นใจต่อความเป็นอยู่ของประชาชนหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ตระหนักถึงวิถีแห่งสติตื่นตัวและห่วงใยต่อเหตุการณ์ต่าง ๆในสังคมและรับผิดชอบ
ในฐานะพลเมืองและเข้าใจบทบาทของตน ในทุกฤดูกาลเลือกตั้งสามารถวิเคราะห์ตัวละครและเคารพ
ในคุณค่าของ ส.ส. และตัวเองด้วยความระมัดระวังจากนั้นจึงโยนและเรียกร้องการแก้ปัญหาทาง
กฎหมายเมื่อพวกเขาเผชิญหรือประสบกับความไม่เป็นธรรมในบัตรเลือกตั้งที่เขายื่นให้เป็นต้น 

๓. การเลือกตั้งเป็นวิธีการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนทั้งในระดับรากหญ้าหรือ
ส่วนกลาง แต่ปัญหาคือประชาชนเองไม่ค่อยสนใจการเลือกตั้ง  เพราะเข้าใจว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้
เลือกตั้งพวกเขาก็ล้วนเป็นคนท างานของพรรคทั้งสิ้น ที่ส าคัญคือการดิ้นรนท ามาหากินส าคัญกว่า 

๔. ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑๒ (ม.๖) ที่มีอายุครบ ๑๘ ปี พวกเขาได้รับ
ข่าวสารการเผยแพร่โดยคณะผู้แทนของโรงเรียน ที่ชี้แนะให้พวกเขาเข้าใจความหมายและความ
รับผิดชอบของการเข้าร่วมการเลือกตั้ง และในขณะเดียวกันก็สั่งให้พวกเขาเข้าร่วมในขั้นตอนการ
เลือกตั้งเพ่ือให้แน่ใจว่าเลือกคนที่สร้างคุณงามความดีที่สุด 

๕. การเลือกตั้งเป็นวิธีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งโดยหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตาม
ระบอบรวม ดังนั้นเมื่อสมัชชาแห่งชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามลงมติเลือกใครสักคนให้เป็น
ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี เราจึงเรียกว่าสมัชชาแห่งชาติ ซึ่งเลือกตั้งประธานาธิบดีและ
นายกรัฐมนตรี 

๖. การเลือกตั้ง สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นกระบวนการเหตุการณ์ที่ประกอบด้วยขั้นตอน
และงานต่าง ๆ มากมายเพ่ือจัดระเบียบให้ประชาชนลงคะแนนเลือกต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐใน
รายการรวมทั้งผู้สมัคร การเลือกตั้งแต่ละครั้งมักจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของหน่วยงานในเครื่องมือ
ของรัฐ 

๗. สิทธิในการลงคะแนนเสียงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองที่ก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายเพ่ือให้แน่ใจว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เลือกผู้แทน เพ่ือเข้าร่วมหน่วยงานของรัฐที่มี
อ านาจ สิทธิของพลเมืองแยกออกจากหน้าที่ของเขาอย่างแยกไม่ออก 

๘. สาระส าคัญของการเลือกตั้งคือ พวกเขาต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เก่าล้าสมัย
เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป ในการสรรหาคนที่มีวิสัยทัศน์สูงของกลุ่มคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมีความสามารถใน
การเป็นผู้น าที่ดีเพ่ือน ามาและเปลี่ยนแปลง สังคมเพ่ือความเจริญรุ่งเรือง  ในขณะเดียวกันก็เห็นว่าคน



๑๓๓ 
 

รุ่นใหม่ในปัจจุบันสนใจการเลือกตั้งเพราะเห็นว่าการเลือกคนที่มีความสามารถมากที่สุดมันจะช่ วยให้
ประเทศไม่เพียงเติบโต แต่ยังสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ได้อีกด้วยในยุคของอาวุธที่ทันสมัยและ
วิทยาการก้าวหน้าดังนั้นการเลือกตั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญในการดึงดูดนักศึกษาให้สนใจประเด็นทาง
สังคมและการเมืองระดับชาติ 

สรุปได้ว่า การเลือกตั้งเป็นหลักการทั่วไปในระบอบการเมืองการปกครองของแต่ละ
ประเทศ การเลือกตั้งเป็นระบบการหนึ่งในการแสวงหาผู้น าประเทศ แต่ละประเทศนิยมใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาชนให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งมาก โดยเฉพาะในประเทศที่นิยมใช้ระบอบ
การเมืองการปกครองแบบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นตัวแทนเพียงพรรคเดียว การ
เลือกตั้งเป็นเพียงกลไกทางการเมืองของพรรคเท่านั้น วิธีการเลือกถูกก าหนดโดยพรรคที่มีอยู่ตาม
จังหวัด สวนภูมิภาค และคณะกรรมการกลางของพรรค ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ประชาชนมี
ความเพิกเฉยกับการเลือกตั้ง ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ โดยประชาชนเองก็รับรู้ แต่ท าอะไรไม่ได้
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการพุทธิกศึกษาของจังหวัดตร่าวิญ จึงควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้รู้เท่าทันตามสถานการณ์สังคมบ้านเมืองและประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ ด้านการเลือกตั้ง 

แนวคิดการ
เลือกตั้ง 

 

ระบบการ
เลือกตั้ง 

 

นักเรียน 

ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจการ

เลือกตั้ง 
 

ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ
การเลือกตั้ง 

 

ด้านการเลือกตั้ง 



๑๓๔ 
 

 
๔.๕.๔ ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า  
๑. มีคนจ านวนไม่มากนักที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง

ส่วนใหญ่เกิดจากการที่นักเรียนชาวพุทธมีความเข้าใจที่น้อย เพราะไม่มีวิชานี้ให้เรียน แต่เนื่องจาก
ความสนใจในการหาข้อมูล ท าให้พวกเขาเข้าใจบางสิ่งด้วยเช่นกัน เป็นสิทธิในการท าความเข้าใจความ
รับผิดชอบสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักเรียนและเสรีภาพทั่วไปทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
สิทธิในการปกป้องตนเองเมื่อได้รับความยุติธรรมหรือเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง  และ
ประชาชนมีสิทธิในการครอบครอง สิทธิทางการเมืองและสิทธิในยามทีเ่กิดวิกฤต เป็นต้น 

๒. นักเรียนมีอ านาจและอิสระในการศึกษาความรู้ทั่วไปเช่น  วัฒนธรรมประเพณี
ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ นักเรียนมีอ านาจในการมีส่วนร่วมในการชี้แจงประเด็นทางการเมืองแก้ไข
ความคิดของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย 

๓. ปัจจุบันสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก าลังเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์จากนานา
ประเทศ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์แม้ว่า
เวียดนามเองจะมีการปรับปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ก็ดูเหมือนจะ
ถูกเข้มงวดจากโดยเจ้าหน้าที่ 

๔. เสรีภาพทางการเมืองไม่ใช่การแทรกแซงอ านาจอธิปไตยของแต่ละบุคคล โดยการกด
ขี่หรือรุกรานปัจเจกบุคคล  คนในสังคมควรมีสิทธิเสรีเต็มที่ในชุมชนและชีวิตส่วนตัวของตนเอง 
ตรงกันข้ามกับสังคมที่มีเสรีภาพทางการเมือง คือ สังคมเผด็จการ สังคมที่ลดเสรีภาพทางการเมืองเพื่อ
ก าหนดพฤติกรรมทุกอย่างของประชาชน 

๕. สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในเวียดนามเป็นผลรวมของความสัมพันธ์ทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออก
เสียง การรวมถึงสิทธิทางการเมืองและเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซึ่งยังเป็นเกิดข้อขัดแย้งระหว่าง
เวียดนามและต่างชาติ 

๖. เวียดนามควรมีการปฏิวัติต่อสื่อของรัฐ และปล่อยตัวนักข่าวที่ปกป้องสิทธิอันชอบ
ธรรม และผลประโยชน์ของประชาชนก่อนที่จะมีเสรีภาพสื่อมวลชนและการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ
ตระกูลหนึ่งหนังสือพิมพ์อิสระสวนนักเรียนแน่นอนอยู่แล้วต้องศึกษาเรียนรู้ถึงสิทธิและเสรีภาพเพ่ือรู้
ตามความเป็นจริงว่าตนเองมีสิทธิอะไรบ้าง 

๗. เข้าใจว่าเวียดนามจ าเป็นต้องลบบทความในกฎหมายอาญา “เหยียดหยาม
ประชาธิปไตย เพ่ือท าลายรัฐ” 

 ๘. สิทธิเสรีภาพทางการเมืองช่วยให้นักเรียนเข้าใจขอบเขตทางการเมืองได้อย่างแน่นอน 
เพราะสามารถพูดคุยและหาทางช่วยเหลือสังคมผ่านเสรีภาพโดยไม่ต้องกลัวการกระท าผิดและการ
เผชิญหน้ากับรัฐธรรมนูญ ในทางกลับกันหากรัฐธรรมนูญ จ ากัด สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทาง
การเมืองก็จะไม่สามารถช่วยเหลือได้ เพราะกลัวการลงโทษทางอาญา เราทุกคนรู้ดีว่านักเรียนคือเถา
องุ่นใหม ่เป็นอนาคตของชาติ 



๑๓๕ 
 

 สรุปได้ว่า เวียดนามได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศเต็มรูปแบบเกี่ยวกับสิทธิ
พลเมือง และสิทธิทางการเมือง รวมถึงเสรีภาพของสื่อมวลชน ความเชื่อทางศาสนาและอุดมการณ์  
แต่ไม่มีองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือปกป้องสิทธิเหล่านี้  และในท านองเดียวกันเวียดนามขาดกลไกใน
การรับรองการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประชาชนอาจจะได้รับความไม่เป็นธรรมเนื่องจากไม่มี
องค์กรอิสระมาช่วยเหลื่อในเวลามีคดีความกับผู้มีอ านาจ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือกลุ่มผลประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
 
 
 
 

แนวคิดการ
เลือกตั้ง 

 

สิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง 

 

นักเรียน 

ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ

สิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง 

 

การแสดงออก
ทางการเมือง 

 

ด้านสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง 

 



๑๓๖ 
 

 
 

๔.๖ องค์ความรู้ 
๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ (Body of knowledge) ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง ความรู้ความ

เข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศ
เวียดนามที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้จากสอบถามและจากการสัมภาษณ์ สามารถน ามาสรุปเพ่ือไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๕ 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 
 
จากแผนภาพที่ ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย พบว่า ความรู้ความเข้าใจทาง

การเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม
ดังนี้ 

ด้านพรรคการเมือง พบว่า นักเรียนสวนใหญ่สนใจเรื่องการเมือง แต่ไมค่่อยกล้าหาญใน
การออกความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเปิดเผยตามสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น ในสถานที่ราชการ

ด้านพรรคการเมือง 
๑. การตดิตามรับฟัง

ข่าวสารทางการ
เมือง 

๒. การเข้าร่วม
กิจกรรมทางการ
เมือง 

๓. การพูดคยุ 
สนทนาเกี่ยวกับ
การเมือง 

 

ด้านรัฐธรรมนูญ 
๑. สอนการปฏิบัติ

ตนตามระบอบ
คอมมิวนิสต ์

๒. สรา้งบรรยากาศ
การเรยีน มี
ความเป็น
คอมมิวนิสต ์

๓. ครูเป็น
แบบอย่าง มี
ความเสมอภาค
และยตุิธรรมแก่
นักเรียน 

 
 

ด้านการเลือกตั้ง 
๑. มีความสนใจและ

ติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง 

๒. แก้ปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยหลัก
เหตุผลและสันติ
วิธี 

๓. การพูดคยุ 
แลกเปลีย่น
ความรู้เกี่ยวกับ
การเมือง 

 

 
 

ด้านสิทธิและ
เสรีภาพทางการ
เมือง 
๑. พรรคการเมืองมี

การถ่ายทอด
อุดมการณ์ทาง
การเมือง 

๒. สมาชิกรัฐสภา 
ออกกฎหมาย
เพื่อประโยชน์
ของประชาชน 

๓. คณะรัฐมนตรไีด้
การแสดงออก
ทางการเมือง 

ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
 



๑๓๗ 
 

ของรัฐและเวลาประชุมที่เจ้าหน้าที่รัฐ  แต่ลึกๆ นักเรียนสนใจกับการเมืองและพูดถึงการเมืองเป็น
ประจ า แต่พูดเพียงแต่ภายในกลุ่มเพ่ือน ครอบครัว คนที่รู้จัก และอันส าคัญที่สุดนั้น คือ การ
แสดงออกความคิดเห็นตามสื่อสังคม  แม้แต่ความรู้ของนักเรียนในการตีความยังไม่ถูกต้อง แต่มั่น
สะท้อนเหตุการณ์อย่างหนึ่งให้เห็นว่านักเรียนสนใจการเมือง  

ด้านรัฐธรรมนูญ พบว่า รัฐธรรมนูญของประเทศเวียดนามคือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดในระบบกฎหมายของเวียดนาม รัฐธรรมนูญใช้ในปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญ ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ตาม
เนื้อหาในความนี้ สามารถกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญของประเทศเวียดนามและประเทศเวียดนามเป็น
ประเทศเอกราช เอกภาพ อ านาจอธิปไตยอย่างเต็มที่ ดินแดนทั้งหมดของประเทศสาธารณรัฐ ส่วน
รัฐบาลของประเทศที่ต้องมาจากประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน แต่ในความเป็นจริง
กฎหมายอาจจะเอ้ืออ านวยพรรคมากกว่าประชาชน การใช้อ านาจแบบสองมาตรฐาน ท าให้ผู้ด้อยกว่า
เสียเปรียบ ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากประชาชนไม่มีความรู้พร้อมในเรื่องตีความกฎหมาย เพราะฉะนั้น
การปลูกฝังให้ประชาชนให้มีความรู้  อันดับแรกคือเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยเฉพาะ
นักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมก็สนใจเช่นกัน เพ่ือผลิตคนรุ่นใหม่ของประเทศในอนาคตให้
ดีขึ้น 

ด้านการเลือกตั้ง พบว่า การเลือกตั้งเป็นรูปแบบหนึ่งที่ส าคัญของกิจกรรมทางสังคมและ
การเมืองของประชาชน ปัจจุบันการเลือกตั้งไม่ได้ดึงดูดใจ การมีส่วนร่วมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน
มาก ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกชนชั้น ทุกศาสนา และทุกเพศ การเลือกตั้งเถือว่าเป็นสิทธิไม่ใช้หน้าที
เพราะฉะนั้นนักเรียนจึงควรท าความรู้ความเข้าใจกับค าว่าสิทธิและหน้าที่ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกัน
ไป ดังนั้นประชาชนจึงไม่ถูกบังคับจึงมีอิสรภาพที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะไปลงคะแนนหรือไม่ 

ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง พบว่า ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสิทธิ
ของตนเกี่ยวกับการเมือง เช่น สิทธิความเป็นมนุษย์ สิทธิในการแสดงออก สิทธิในการเกิดสมาคม เป็น
ต้น ทั้งนี้เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่นักเรียนต้องรู้ท าความเข้าใจ แต่การใช้สิทธิทั้งนั้นต้องควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบ ผู้ที่ต้องการอิสรภาพต้องเข้าใจภาระหน้าที่ของตนก่อน กฎหมายสังคมสิ่งที่ท าได้และสิ่งที่
ไม่ควรท า 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 
 
๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนามตามหลัก อิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ๑)
ฉันทะ ๒) วิริยะ ๓) จิตตะ และ ๔) วิมังสา ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๖ จากการวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนามที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้
จากงานวิจัย สรุปได้ว่า  

๑) การเข้ารวมมี บทบาท หน้าทีของผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าทีรัฐ และสังคมใน
การให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองกับนักเรียนเป็นการจ าเป็นและแร่งด้วนโดยกาท าหน้าทีของตน
ในแต่ละหน้าที่ของตนเองไปผู้ปกครองต้องคอยดูแลการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วน ครู อาจารย์ มีหน้าที่

ความรู้ความเข้าทางการ
เมือง 

การจัดกิจกรรม 
กิจกรรมทางการเมืองใน

โรงเรียน 
 

บทบาท หน้าที่ 
พลเมืองตามการ

ปกครอง 

การประพฤติเป็น
แบบอย่าง 

 

อบรม แนะน ายึดหลัก
เหตุผล 

ยอมรับความคิดต่าง 
 

การเปีดเผยข้อมูล 



๑๓๙ 
 

ในการสอน เจ้าหน้าทีรัฐต้องอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน และสังคม เช่น วัดอาราม ต้องมีหน้าที่ใน
การให้ก าลังใจซึ่งที่ส าคัญอีกประการนั้นคือการสั่งสอนให้นักเรียนมีความรักในการเรียนรู้ มีความ
อดทนกับการฟัง มีจิตใจเป็นนักเรียนที่ดี และสติปัญญามีความรู้ความเข้าใจพร้อม 

๒) การจัดกิจกรรม เป็นวิธีอย่างหนึ่งดึงดูดการสนใจนักเรียนให้มารวมกันท ากิจกรรมรวม 
เช่น การการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจทางการเมืองซึ่งกันและกัน อีกอย่างการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนอาจจะท าให้นักเรียนสนใจมากข้ึน เนื่องจากการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน มีความเป็นอิสระ 
นักเรียนได้ระบายอารมณ์และไม่ขี้เกียจต่อการเรียน โดยผู้จัดกิจกรรมสามารถน ากิจกรรมทีมีความ
สร้างสรรค์ การฝึกฝนความรักชาติ มีการใช้สมาธิและความอดทน จิตใจมุ่งมั่นกล้าหาญ และการ
ไตร่ตรองกับปัญหา 

๓) การฝึกฝนอบรม แนะน ายึดหลักเหตุผล ยอมรับความคิดต่าง จุดมุ่งหมายของ
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้น าทางสังคม ล้นแต่ปรารถนาให้นักเรียนของตนได้เป็นคนดี เพราะฉะนั้น
การอบรมนักเรียนที่กระท าความผิดหรือป้องกันไม่ให้กระท าความผิด เป็นเรื่องที่จ าเป็น แต่ในการ
อบรมนั้น ผู้อบรมก็ต้องยึดหลักในความเป็นผู้มีเหตุมีผล ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยการ
ต้ังอยู่ในหลักอิทธิบาท ๔ มาประกอบเพ่ือไม่ให้เกิดการตีความไปข้างเดียวหรือเสียงข้างมาก เพราะ
เสียงขิางมากของนักเรียนกับเสียงขิางมากของผู้ใหญ่ไม่เหมือนกัน เพราะความรู้ความเข้าใจไม่
เหมือนกัน 

๔) การประพฤติตนเป็นผู้ปกครองที่ดี เป็นครู อาจารย์ที่ดี เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี และการ
เป็นผู้น าทางสังคมที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเอาเป็น
แบบอย่าง และกลายเป็นคนดีให้สังคม สามารถต่อสู่กับชีวิต มีความเพียรในการใช้ชีวิตประจ าวัน มี
จติใจเข็มแข้งและมีความรู้พร้อมแกบ้ัญหาชีวิต 

๕) การเปิดเผยข้อมูลที่ควรเปิดเผย เพ่ือเป็นการเรียนรู้ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองต่อผู้ปกครอง ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้น าทางสังคม การปิดความลับไม่ให้
นักเรียนเข้าไปถึงข้อมูลในการเรียนรู้  อาจจะมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งในอนาคต
นักเรียนจะขาดความรู้ความเข้าใจ ถ้านักเรียนขาดความรู้สังคมก็ขาดผู้รู้ ขาดผู้มีปัญญา ขาดผู้มีความ
สารถทางการเมืองคนหนึ่ง 

 



 
 

 
บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมที่จังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้  ๑) ความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
๒) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม และ ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศ
เวียดนาม 

โดยในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixeds Research Method) โดย
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 
จากนักเรียนในพ้ืนที่ จังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม จ านวน ๑๒๕ 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) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูป
หรือคน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ สรุป 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
5.3.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 
 
 

  



๑๔๓ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม” สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

๕.๑.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง ความรู้ความเข้าใจทาง

การเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม 
พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒ เพศ
หญิง จ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘ นักเรียนมีอายุ ๑๘ ปี ลงมา จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๑.๒ นักเรียนมีอายุ ๑๙ ปีจ านวน ๑๔ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒ นักเรียนมีอายุ ๒๐ ปี จ านวน๑๘ 
คนคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ นักเรียนมีอายุ ๒๑ ปีขึ้นไปจ านวน ๕๔ คนคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒ นักเรียนมี
สถานภาพเป็นพระภิกษุจ านวน ๖๒ รูปคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖ นักเรียนมีสถานภาพเป็นสามเณร 
จ านวน ๒๗ รูปคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖ นักเรียนมีสถานภาพเป็นคฤหัสถ์จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๘.๘ นักเรียนห้องเรียนวัดโพธิสาลราชจ านวน ๓๙ รูป+คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒นักเรียนห้องเรียน
วัดส ารองเอกจ านวน ๒๓ รูป คนคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔ นักเรียนห้องเรียนวัดบังไร่ทะไหม่ จ านวน ๓๔ 
รูป คนคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒ นักเรียนห้องเรียนวัดพะโนโฎง จ านวน ๒๙ รูปคนคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒ 
นักเรียนสนับสนุนโดยพ่อแม่ จ านวน ๗๓ รูป+คนคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔ นักเรียนสนับสนุนโดยเจ้า
อาวาส จ านวน ๓๓ รูป คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔ นักเรียนสนับสนุนโดยญาติโยม  จ านวน ๑๑ รูป คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ นักเรียนสนับสนุนโดยตนเอง จ านวน ๕ รูปคิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ นอกจากนั้น
นักเรียนสนับสนุนอื่น ๆ จ านวน ๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๔ ตามล าดับ 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ีจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม โดยรวม 

พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(=๓.๒๙, =๐.๙๒) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน

รัฐธรรมนูญ (=๓.๒๒, =๐.๓๘) อยู่ในระดับปานกลาง ด้านพรรคการเมือง (=๓.๒๒, =๐.๓๔) 

ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง (=๓.๒๒, =๐.๓๔) และด้านสิทธิและการเลือกตั้ง (=๓.๒๐, 

=๐.๓๕) อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 
ด้านพรรคการเมือง พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมือง

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (=๓.๐๐, =๐.๗๑) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “เข้าใจในบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์ของ



๑๔๔ 
 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” (=๔.๐๕, =๐.๗๔) รองลงมาได้แก่ข้อที่ว่า “พรรคคอมมิวนิสต์
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทราบในการด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของพรรค” 
(=๓.๒๒, =๐.๓๔) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า “พรรคคอมมิวนิสต์ของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามได้ชี้น าให้นักเรียนได้รู้เข้าใจกิจกรรมทางการเมืองแก่นักเรียน” (=๒.๙๔, =
๐.๙๑) ตามล าดับ 

ด้านรัฐธรรมนูญ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม อยู่ในระดับปาน

กลาง (=๓.๒๒, =๑.๘๘) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แก่ข้อที่ว่า “ระดับความพึงพอใจของท่านต่อ

ความชอบรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” (=๔.๑๗, =๐.๘๒) รองลงมาได้แก่ 
ข้อที่ว่า “รัฐธรรมนูญได้ มีบทบัญญัติให้นักเรียนในการด าเนินงานติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

ของพรรค” (=๓.๑๓, =๐.๗๔)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “การศึกษารัฐธรรมนูญเป็น
การส่งเสริมความประพฤติที่ดีงามเป็นแบบอย่างและสนับสนุนให้นักเรียน ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจ

ทางการเมืองของนักเรียน” (=๒.๙๐, =๐.๗๙) ตามล าดับ 
ด้านการเลือกตั้ง พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม อยู่ในระดับปาน
กลาง (=๓.๒๐, =๐.๗๕) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แก่ข้อที่ว่า “ระบบการเลือกตั้งของสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่นักเรียน” (=๔.๑๒, =๐.๗๘) รองลงมาได้แก่
ข้อที่ว่า “บุคลากรของรัฐได้ส่งเสริม ให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง” (=๓.๑๖, =๐.๘๑) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ข้อที่ว่า 
“ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” ( =๒.๗๕,  
=๐.๗๑) ตามล าดับ 

ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม 
ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๒๒, =๐.๔๒) เมื่อจ าแนกเป็นราย
ข้อโดเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ข้อที่ว่า“สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความ
เหมาะสม” (=๔.๒๐, =๐.๖๙) รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากได้แก่ข้อที่ว่า “บุคลากรของรัฐ
ได้สงเสริมใหนักเรียนได้ศึกษาความรู ความเขาใจถึงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของ นักเรียน”  
(=๓.๒๐, =๐.๘๗) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า “สิทธิและเสรีภาพของสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามได้ไห้แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่นักเรียน” (=๒.๗๙,  
=๐.๗๖) ตามล าดับ 



๑๔๕ 
 

 
๕.๑.๓ สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ีจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม 
พบว่า นักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนนักเรียนที่มี เพศ อายุ สถานะภาพ ห้องเรียน และผู้สนับสนุนต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๑ นักเรียนที่มเีพศต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง แตกต่างกัน 
พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
แตกต่างกัน 

พบว่า นักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 3 นักเรียนทีม่ีสถานะภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทาง
การเมือง แตกต่างกัน 

พบว่า นักเรียนที่มีสถานะภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยรวมไมแ่ตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 4 นักเรียนทีห่้องเรียนต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง แตกต่างกัน 
พบว่า นักเรียนที่ห้องเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สมมติฐานที่ ๕ นักเรียนที่มีผู้สนับสนุนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทาง

การเมือง แตกต่างกัน 
พบว่า นักเรียนที่มีผู้สนับสนุนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมือง

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยรวมไมแ่ตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
5.1.๔ สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ

เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ที่จังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม 

พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางเกี่ยวกับดังนี้ 



๑๔๖ 
 

ด้านพรรคการเมือง พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะปัญหา อุปสรรค และ
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดตรา
วิญประเทศเวียดนาม ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงล าดับตามความส าคัญดังนี้  คือ 1) พรรค
ปลูกฝังความเชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต์แก่นักเรียนจ านวน ๑๐ คน 2) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพรรค
มีความยาก ๓ คน 3) พรรครักษาสันติภาพดีที่สุด จ านวน ๘ คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ให้พรรค
ด ารงต่อไปจ านวน ๓ คน 2) พรรคควบคุมประเทศทั้งหมด จ านวน ๔ คน ๓) พรรคออกนโยบายใน
การปกครอง จ านวน ๘ คน 

ด้านรัฐธรรมนูญ พบว่า ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรคความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดตราวิญประเทศเวียดนามเรียงล า 
ดับตามความส าคัญ ดังนี้ คือ 1) นักเรียนไม่รู้จักรัฐธรรมนูญ จ านวน ๑๔ คน ๒) รัฐธรรมนูญเปิด

โอกาสให้พรรคคอมมิวนิสต์เคลื่อนไหวพรรคเดียว จ านวน ๗ คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) 
รัฐธรรมนูญควรเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ประชาชน จ านวน ๔ คน ๒) รัฐธรรมนูญเข้มงวดกับประชาชน
เกินไป จ านวน ๕ คน 

ด้านการเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะปัญหา อุปสรรค และ 
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดตร่า
วิญ ประเทศเวียดนาม ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงล าดับตามความส าคัญดังนี้  คือ 1) 
นักเรียนไม่ได้รับข้อมูลการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง จ านวน ๕ คน  ๒) การเลือกตั้งเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้น
ความจริงพรรคจัดการทุกอย่าง จ านวน ๑๐ คน ๓) กฎหมายการเลือกตั้งเอ้ือผลประโยชน์พรรค
การเมือง จ านวน ๑๒ คน  ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงล าดับตามความส าคัญดังนี้  คือ 1) 
ควรให้อิสรชนได้ไปรับการเลือกตั้ง  

ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค และความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมที่จังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงล าดับตาม
ความส าคัญดังนี้ คือ 1) นักเรียนมีจ านวนน้อยที่รู้จักสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของตนเอง
จ านวน ๗ คน  ๒) นักเรียนถูกสอนแต่ในแง่ดีของรัฐ จ านวน ๙ คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) สิทธิ
ในการแสดงออกตามสื่อต่างๆ เช่น สื่อทางสังคมจ านวน ๑๕ คน ๒) รัฐบาลควรสนใจถึงบัญหาสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน จ านวน ๔ คน 

 
5.1.5 สรุปผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการ 

เมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ีจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม 



๑๔๗ 
 

ด้านพรรคการเมือง สรุปได้ว่า แหล่งการเรียนรู้ทางการเมืองที่ส าคัญ ความรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนคติ ความเชื่อเกี่ยวกับการเมือง ความรู้ของนักเรียนจะได้มาจากครอบครัว ที่มีมารดา บิดา  
ผู้ปกครองนักเรียน ส่วนในโรงเรียนมีครู เป็นผู้ปกครอง ซ่ึงในนโยบายการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม คือ การตระหนักอย่างลึกซึ่งเกี่ยวกับจุดยืนของพรรคเดียวในการปกครอง ด้วยเหตุนี้ 
“สมาชิกพรรคและเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องตื้นตันใจกับศีลธรรมแห่งการปฏิวัติอย่างแท้จริง
จ าเป็นต้องประหยัดซื่อสัตย์และเป็นกลางอย่างแท้จริง” การให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลของพรรค
พร้อมกับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการเมืองแก่นักเรียน 

ด้านรัฐธรรมนูญ สรุปได้ว่า นักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดตราวิญยังไม่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประเทศ ซึ่งต่อไปอาจเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับของชาวพุทธ
ในพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาติเขมรโกรมที่เป็นชาติมีกระแสเลือดแตกต่างจากชนชาติต่างๆ ทั้ง ๕๔ 
เชื้อชาติที่มีอยู่ในประเทศเวียดนาม การเรียนวิชาทางโลกมีประโยชน์มากมาย อันจะท าให้ได้รู้เท่าทัน
เหตุการณ์บ้านเมืองที่ก าลังเกิดข้ึน อีกอย่างสามารถติดตามข่าวสารทางสังคมหรือนโยบาย การท างาน
ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยรวม
และนักเรียนจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับสังคม เพราะฉะนั้นคณะสงฆ์ควรมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
ให้มีความทันสมัย ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในปัจจุบันเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสังคม  

ด้านการเลือกตั้ง สรุปได้ว่า การเลือกตั้งเป็นหลักการทั่วไปในระบอบการเมืองการ
ปกครองของแต่ละประเทศเป็นระบบการหนึ่งในการแสวงหารผู้น าประเทศตามในประเทศนิยมใช้
ระบอบประชาธอปไตยประชาชนให้ความส าคัญมากกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะในประเทศนิยมใช้
ระบอบการเมืองการปกครองแบบสังคมนิยมโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นตัวแทนเพียงฝ่ายเดียว การ
เลือกตั้งเป็นเพียงกลไกทางการเมืองของพรรคเท่านั้น วิธีการเลือกถูกก าหนดโดยพรรคที่มีอยู่ตาม
จังหวัด สวนภูมิภาค และ คณะกรรมการกลางของพรรค ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท าให้ประชาชนมีความเบื่อ
หน่ายกับการเลือกตั้ง ท าให้เกิดการทุจริต โดยที่ประชาชนเองก็ทราบ แต่ท าอะไรไม่ได้ เพราะฉะนี้
คณะกรรมการพุทธิกศึกษาของจังหวัดตร่าวิญ ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เท่าทันตามสถานการณส์ังคมบ้านเมืองและประเทศชาติ 

ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง สรุปได้ว่า  เวียดนามได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศเต็มรูปแบบเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึงเสรีภาพของสื่อมวลชน ความ
เชื่อทางศาสนาและอุดมการณ์ แต่ไม่มีองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือปกป้องสิทธิเหล่านี้  และในท านอง
เดียวกันทีเ่วียดนามขาดกลไกในการรับรองการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชิ่งประชาชนอาจจะได้รับ
ความไม่เป็นธรรม เนื่องจากไม่มีองค์กรอิสระมาช่วยเหลือในเวลามีคดีความกับผู้มีอ านาจ เจ้าหน้าที่รัฐ
หรือกลุ่มผลประโยชน์ 



๑๔๘ 
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1 จากผลการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ีจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม  

จากการศึกษา พบว่า ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
ระดับความพึงพอใจของท่านต่อความชอบรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดระบบ
ฐานทางทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับกลไกของรัฐเพ่ือปกป้องรัฐธรรมนูญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ตริน เฟือง ถาว  (Trịnh Phương Thảo) “การสร้างกลไกของรัฐในการปกป้องรัฐธรรมนูญ ใน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” ผลงานวิจัยพบว่า สถานะทางกฎหมายต าแหน่งและบทบาทของ

หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ  อิทธิพลการสื่อสารทางการเมืองของพรรค
การเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง มีผลต่อการตัดสินใจทาง
การเมืองของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑ และงานวิจัย
ของ วิชัย บุญอุดมพร “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนผู้มีอายุ ๑๘-๑๙ ปี ในเขตอ าเภอสาระภี จังหวัดเชียงใหม่” ประชาชนมีอายุระหว่าง 18 19 
ปีมีการศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับดี
พอสมควร เนื่องจากในปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมลักษณะให้ประชาชนได้เรียนหนังสือเพ่ิมมากขึ้น จะเห็น
ได้จากนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน (ชุดนายชวนหลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้จัดสรรงบประมาณ
ในด้านการศึกษาสูงสุดและในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๗ ก าหนดในปี 2539 
ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมออกไปอีก 3 ปีรวมเป็น 9 ปีท าให้ประชาชนอย่างน้อยที่จบ
การศึกษาภาคบังคับจะมีความรู้สูงขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมรวมทั้งความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
และเพ่ิมมากขึ้นและรัฐบาลยังได้เปิดการศึกษาทางไกลหรือที่ เรียกว่าการศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) 
และในปัจจุบันระบบการสื่อสารโทรคมนาคมทันสมัยรวดเร็วสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วทุกคนทุกแห่ง
ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ประชาชนทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะกลุ่มประชากรเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18 19 ปีมีระดับ

                                                           

 ๑Trịnh Phương Thảo (ตริน เฟือง ถาว) “การสร้างกลไกของรัฐในการปกป้องรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม”, วิทยานิพนธ์กฎหมายและรัฐธรรมนูญเวียดนาม สาขาการวิเคราะห์ ประวัติศาสตร์และ
รัฐธรรมนูญ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยโฮจิมินท์, ๒๐๑๑). 



๑๔๙ 
 
การศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับที่ดีและกว่า
คนลุ้นก่อนเมื่อเปรียบเทียบในช่วงอายุอาชีพเดียวกัน๒ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดั้งนี้  
ด้านพรรคการเมือง พบว่า ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
บทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์ ประพฤติปฏิบัติตนตามข้อก าหนดของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งสอดคลอง
กับวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา” โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการด าเนินการของพรรค
การเมือง การมีส่วนร่วมออกความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพรรคการเมือง ความเป็นมาของพรรค
การเมือง และนักการเมืองในพรรคนั้น ๆ ติดตามการเลือกตั้ง  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
ด้านรัฐธรรมนูญ พบว่าความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนามอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ความรู้
ความเข้าใจในบทบาท การรับทราบถึงกิจกรรม การจัดกิจกรรม การได้รับทราบขอมูล การเปิดโอกาส
ของพรรคคอมมิวนิสต์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธพงษ์ 
เขื่อนแก้ววิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ” ผลสรุป
การวิจัย อยู่ในระดับปานกลาง ระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมือง อยู่ในระดับสูง ๑ ด้านคือ ด้าน
รัฐธรรมนูญมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗ คะแนน๓ 

ด้านการเลือกตั้ง พบว่า ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่าระบบ
การเลือกตั้ง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส่งเสริมการเลือกตั้ง 
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับรู้ถึงการเลือกตั้ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สิทธิชัย อินทร์บุญ “พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554” ผลการศึกษา สามารถสรุปได้
ดังนี้ 1. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมเลือกตั้งของประชาชน ๑) ความขัดแย้งทางการเมืองท าให้เกิดการ

                                                           

 ๒ วิชัย บุญอุดมพร, “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนผู้
มีอายุ ๑๘-๑๙ ปี ในเขต อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรม์หาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
และการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, ๒๕๓๗). 

๓ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว, “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์”, วิชาการ
แพรกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑๐๕-๑๐๙. 



๑๕๐ 
 
ตื่นตัวทางการเมืองของภาคประชาชน ยิ่งความขัดมีความรุนแรงมากการตื่นตัวของประชาชนก็
กระจายออกไปมาก 2) ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับมาก และทราบถึงสถานการณ์ทาง
การเมืองที่เกิดก่อนการเลือกตั้งเป็นอย่างดี และมีการตัดสินใจทางการเมืองโดยพิจารณาจากนโยบาย
พรรคมากขึ้น 3) ในด้านความมีอิสระในการเลือกตั้งของคนในครอบครัว และบุคคลที่มีความสนิท 
สนม พบว่ามีการปรึกษาหารือกัน ในครอบครัวและใช้กลุ่มเครือญาติ ในเรื่องการไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่
ให้อิสระในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง๔  

ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง พบว่า ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม อยู่ในระดับปานกลาง 
อภิปรายได้ว่า สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ แนวคิด
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ การสงเสริมใหนักเรียนได้ศึกษาความรูความเขาใจถึงสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่สุดที่จะมีวิธี
ธรรมชาติของการผูกพันใกล้ชิดกับมนุษย์ สัตว์ที่มีเหตุผลและเหนือกว่ามีอารมณ์ท าให้มนุษย์แตกต่าง
จากสัตว์อ่ืน ๆ ซึ่งรัฐจัดตั้งขึ้นด้วยหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของฉันคือการปกป้องสิ่งเหล่านี้ถูกต้อง. 
ด้วยเหตุนี้สิทธิมนุษยชนจึงเป็นเป้าหมายของรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดแต่ละประเทศ. สิทธิมนุษยชน
แนบอยู่กับรัฐธรรมนูญเสมอ รัฐธรรมนูญไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเอกสารที่ควบคุมองค์กรของรัฐ แต่ยัง
รับประกันความเป็นจริงด้วยน าเสนอสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมือง ดังนั้นการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ
จึงมีความส าคัญเช่นกันคือการรับรองการใช้สิทธิมนุษยชน๕ 

5.2.2 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ีจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม 

จากผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถอภิปรายได้ ดังนี้  
๑. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม โดยรวมไม่ต่างกัน อภิปรายได้ว่านักเรียน
ทั้งหญิงและชายได้รับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
พันฒนภูมิ ผ่องยุบล ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก้ประชาชนของ
องค์การบริหารสวนต าบลในอ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุทยา” ผลการเปรียบเทียบว่า 

                                                           
๔สิทธิชัย อินทร์บุญ “พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่ต่อการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554”, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการ
ปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555). 

 ๕ หวาง ลาง อ่าน (HOÀNG LAN ANH) “การรักษาสิทธิของมนุษย์ในรัฐธรรมนูญเวียดนาม”, วิทยานิพนธ์
กฎหมายสาขา กฎหมายสิทธิมนุษยชน, (มหาวิทยาลัยแห่งชาติ HA NOI ภาควิชากฎหมาย, ๒๐๑๔). 



๑๕๑ 
 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยาไม่แตกต่างกัน 

๒. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม โดยรวมต่างกัน อภิปรายได้ว่านักเรียน
ได้รับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในแต่ละช่วงชั้นต่างกันตามหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา สารักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองของประชาชน
ในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง” ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนใน
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

๓. นักเรียนที่มีสถานะภาพต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม โดยรวมต่างกัน อภิปรายได้
สถานภาพของนักเรียนที่เป็นพระภิกษุ สามเณร และเป็นคฤหัสถ์ต่างกัน แต่มีความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองไม่แต่กต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาณัฐพล  กิตฺติปญฺโญ (อรรถารส) ได้วิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ 
อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มี การศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ 
อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และสถานภาพการสมรสต่างกัน มี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย 

๔. นักเรียนที่มีห้องเรียนต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม โดยรวมต่างกัน อภิปรายได้
ว่านักเรียนที่เรียนในห้องเรียนต่างกันแต่ได้รับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองไม่แต่กต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงไกร พัฒนะโชติ ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบวัฒนธรรมการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 



๑๕๒ 
 

๕. ประชาชนที่มีผู้สนับสนุนต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม โดยรวมต่างกัน อภิปรายได้
ว่านักเรียนที่มีผู้สนับสนุนต่างกันแต่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู 
ศึกษากรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ระดับการศึกษา 
และการมีความรู้ความเข้าใจ ในทางการเมืองที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่แตกต่างกัน 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดตราวิญประเทศเวียดนาม” มีนโยบายเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ด้านพรรคการการเมือง พรรค หรือรัฐ ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วนมือกับ

โรงเรียนเอกชนเช่นโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดวิชาเกี่ยวกับการเมือง  
๒. ด้นรัฐธรรมนูญ รัฐ หรือนวยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเอาผลประโยน์ของประชาชนเป็น

ใหญ่ ในการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ใช้แบบสองมาตรฐานและการออกกฎหมาย
ให้มีองค์กรอิสรต่าง ๆได้ด าเนินการภายในประเทศ 

๓. ด้านการเลือกตั้ง รัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงระบบการเลือกตั้งและ 
รณรงคค์วามรู้ความเข้าใจกับประชาชน ถึงสิทธิประโยชน์ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  

๔. ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง รัฐสภาควรแก้ไข้รัฐธรรมนูญบางมาตราที่เปิด
สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม” มีนโยบายเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ด้านพรรคการการเมือง พรรค หรือรัฐ ควรส่งเสริม อบรม มอบทุนการศึกษา 

ร่วมมือกับโรงเรียนรัฐ และโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดวิชาเกี่ยวกับ
การเมือง  



๑๕๓ 
 

๒. ด้นรัฐธรรมนูญ รัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรลงพ้ืนที่ตรวจความเท่าเทียมกัน
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน  

๓. ด้านการเลือกตั้ง รัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เอ้ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่ไปเลือกตั้ง 

๔. ด้านสิทธิและเสรีภาพการเมือง รัฐสภาควรเคารพสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง
ของประชาชน การยอมรับฟังเสียงประชาชนและพร้อมแก้ไข้จดุด้อยภายในรัฐบาลและภายในพรรค 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
จากการวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จังหวัดตร่าวิญ ประเทศเวียดนาม” พบว่าจะต้องวิจัยต่อในประเด็นดังนี้ 
1) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนในการเตรียม

ความพร้อมกับการเลือกต้ัง” 
2) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนในการใช้สื่อ

ทางสังคม” 
3) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเก่ียวกับระบอบคอมมิวนิสต์” 
๔) ควรวิจัยเรื่อง “การมีส่วนรวมการเมืองของพระสงฆ์” 



บรรณานุกรม 
 
1. ภาษาไทย  

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ 
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 CroissantPhilip Lorenz An Introduction to Governmentsand Political Regimes, 
 (Switzerland: springer, 2018. 
Mark Sidel, LAW AND SOCIETY IN VIETNAM.  NewYork: Cambridge University Press, 2008. 
Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hồ chí minh toàn tập, (Hà nội:  ban bí thư trung ương 
 đảng cộng sản việt nam, 2011. 
Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hồ chí minh toàn tập, (Hà nội:  ban bí thư trung ương 
 đảng cộng sản việt nam, 2000. 
VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK, REPORT ON HUMAN RIGHTS IN VIETNAM 2 0 1 6 -

2017,  Westminster: 8971 Colchester Ave, 2017. 
จันทมร สีหาบุญลี. “ระบบการเมือง”. วิทยากรช านาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ส านัก
 วิชาการ. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสติ กรุงเทพ ออกอากาศ 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
ปรีชา ชางขวัญยืน. ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : 
 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). พุทธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
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กรณราชวิทยาลัย, 2561. 
Lee J.  Cronbach. Essentials of Psychological Testing, 4th ed. New York:  Harper & Row, 
 1971. 
(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย : 
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 โรงเรียนชลกันยานุกูล ในการเมืองแบบประชาธิปไตย”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
 มหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน . วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : 
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘. 
ตริน เฟือง ถาว (Trịnh Phương Thảo). “การสร้างกลไกของรัฐในการปกป้องรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐ
 สังคมนิยมเวียดนาม”. วิทยานิพนธ์กฎหมาย และรัฐธรรมนูญเวียดนาม สาขาการวิเคราะห์ 
 ประวัติศาสตร์และรัฐธรรมนูญ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยโฮจิมินท์, ๒๐๑๑. 
บุญเสริม จันทร์ศิรีพรชัย.  “การบริหารงานบุคลากรตามหลักอิทธิบาท ๔ ของผู้บริหารโรงเรียน
 มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่๑ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหา
 นะคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิต
 วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/
file:///C:/Users/Admin/Downloads/%20มานัส%20ปันหล้า
https://th.wikipedia.org/%20wiki/,


๑๔๖ 
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จากสารานุกรมเสรี: สังคมนิยม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ [๒๙ กันยายน 
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 ประชาชน , [ออนไลน์ ] , แหล่งที่มา:  https://luatminhkhue.vn/quyen-cong-dan- la-
 giquydinhphapluatvequy encongdan.A spx [๒๓ มินาคม ๒๐๒๐]. 
ส านักงานรัฐสภา, สารานุกรมเสรี: สิทธิและหน้าที่พื้นฐานของผลเมือง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http:// 
 www.ChInhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTin
 TongHop?categoryId=920&articleId=10053009, [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓].. 
ทูหว่า (Thu Hoa), จากสารานุกรมเสรี: เวียดนามให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในการก่อตั้งสมาคม , 
 [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vovworld.vn/th-TH/%E0%B8%  A1-372455.vov [๒๗ 
 กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 
ท่าจ ปรีชา เคือน, จากสารานุกรมเสรี: กิมสาง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://km.wikipedia.org/wiki/ 
 %E1%9E%82%E1%9E%B9%E1%9E%98_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%84 [๑ 
 มินายน ๒๕๖๓]. 
ท่าจ พรีชา เคือน, จากสารานุกรมเสร:ี สืนวง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://km.wikipedia.org/wiki/% 
 E1%9E%9F%E1%9E%BA%E1%9E%84_%E1%9E%9C%E1%9E%84%E1%9F%8B [๑ มิ
 นายน ๒๕๖๓ 
ท่าจ พรีชา เคือน, จากสารานุกรมเสรี: กีม ดุกเจืง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://km.wikipedia.o 
 rg/wiki/%E1%9E%82%E1%9E%B9%E1%9E%98_%E1%9E%8F%E1%9E%BB%E1%9E
 %80%E2%80%8B%E1%9E%85%E1%9E%BE%E1%9E%84 [๑ มินายน ๒๕๖๓]. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_n%C6%B0%25%09E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%25B%09B%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2013
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_n%C6%B0%25%09E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%25B%09B%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2013
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_n%C6%B0%25%09E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%25B%09B%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam_n%C4%83m_2013
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A7u_c%E1%BB%AD_%E1%BB%9F_Vi%E1%09%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A7u_c%E1%BB%AD_%E1%BB%9F_Vi%E1%09%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A7u_c%E1%BB%AD_%E1%BB%9F_Vi%E1%09%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A7u_c%E1%BB%AD_%E1%BB%9F_Vi%E1%09%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A7u_c%E1%BB%AD_%E1%BB%9F_Vi%E1%09%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A7u_c%E1%BB%AD_%E1%BB%9F_Vi%E1%09%BB%87t_Nam
https://luatminhkhue.vn/quyen-cong-dan-la-%09giquydinhphapluatvequy%20encongdan
https://luatminhkhue.vn/quyen-cong-dan-la-%09giquydinhphapluatvequy%20encongdan
https://vovworld.vn/th-TH/%E0%B8%25%20%20A1-372455.vov
https://km.wikipedia.org/wiki/%20%09%E1%9E%82%E1%9E%B9%E1%9E%98_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%84
https://km.wikipedia.org/wiki/%20%09%E1%9E%82%E1%9E%B9%E1%9E%98_%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%84
https://km.wikipedia.org/wiki/%25%20%09E1%9E%9F%E1%9E%BA%E1%9E%84_%E1%9E%9C%E1%9E%84%E1%9F%8B
https://km.wikipedia.org/wiki/%25%20%09E1%9E%9F%E1%9E%BA%E1%9E%84_%E1%9E%9C%E1%9E%84%E1%9F%8B


๑๔๙ 
 
เสียงเขมรโกรม, สารานุกรมเสรี: วัดโพธิสาลราช, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vokk.net/wat-
 bodhisalaraja-k om-pong/ [๑ มินายน ๒๕๖๓]. 
สารานุกรมเสรี: สมัยอานานิคมฟรังเศส, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://vi.wikipedia.Org/wiki/Ph% 
 C3% A 1 p_thu%E1%BB%99c [๑ มินายน ๒๕๖๓]. 

https://vokk.net/wat-%09bodhisalaraja-k
https://vokk.net/wat-%09bodhisalaraja-k
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%25%20%09C3%25%20A%201%20p_thu%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%25%20%09C3%25%20A%201%20p_thu%E1%BB%99c


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษามในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม 

ค าชี้แจง 

 กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง  โดยใส่เครื่องหมายลงใน ()  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะปกปิดเป็น
ความลับ  แต่จะน ามาวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือน าผลงานวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนาหน่วยงานของท่านให้ดียิ่งขึ้น    
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอนดังนี้ 

 ๑. เพศ 

  □ ผู้ชาย  □ ผู้หญิง 

๒. อายุ 

□ ต ่ากว่า ๑๘  □  ๑๙  □ ๒๐  □ ๒๑ ขึ้นไป 

๓. สถานะภาพ 

□ พระภิกษุ  □ สามเณร □ คฤหัสถ์    

๔. ชื่อห้องเรียน 

  □ วัดโพธิสาลราช □ วัดส่าโรงเอก  □ วัดพโนดูง □ วัดบังไร่ทะไหม่ 

          

 

              ๕.ผู้สนับสนุนให้ทุนการศึกษา 



๑๕๓ 
 

□ พ่อแม่ □ เจ้าอาวาส □ ตัวเอง     □ อื น ๆ ระบุ....................................... 

 
ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม  

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องค าตอบให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง ที่เกี่ยวข้องกับท่าน
มากที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ความคาดหวังของนักเรียน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 
๑. ด้านความรู้ทางด้านพรรคการเมือง  

๑. ท่านเข้าใจบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์ของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

     

๒. ท่านได้รับทราบถึงกิจกรรมท่าให้มีความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองเกี ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์ของสาธารณะรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

     

๓. พรรคคอมมิวนิสต์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้
ชี้น่าให้นักเรียนได้รู้เข้าใจกิจกรรมทางการแก่นักเรียน 

     

๔. สมาชิกพรรคมีความประพฤติปฏิบัติตนตามข้อก าหนด
ระบอบการปกครองประเทศให้แก่นักเรียน 

     

๕. พรรคคอมมิวนิสต์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับทราบใน
การด่าเนินงาน ติดตาม ประเมินผลการด่าเนินงานของพรรค 

     

๒. ด้านรัฐธรรมนูญ  

๑. ระดับความพึงพอใจของท่านต่อความชอบรัฐธรรมนูญ
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

     

๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

     

๓. รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ให้
แนวคิดเกี ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่นักเรียน 
 

     



๑๕๔ 
 

รายการประเมิน 
ความคาดหวังของนักเรียน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 
๔. การศึกษารัฐธรรมนูญเป็นการส่งเสริมความประพฤติที่ดี
งามเป็นแบบอย่างและสนับสนุนให้นักเรียน ได้ศึกษาความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียน 

     

๕. รัฐธรรมนูญได้ มีบทบัญญัติให้นักเรียนในการด่าเนินงาน
ติดตามประเมินผลการด่าเนินงานของพรรค 

     

๓. ด้านการเลือกตั้ง      

๑. ระบบการเลือกตั้งของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่นักเรียน 

     

๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

     

๓. การเลือกตั้งของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ให้
แนวคิดเกี ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่นักเรียน 

     

๔. บุคลากรของรัฐได้ส่งเสริม ให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองเกี ยวกับการเลือกตั้ง 

     

๕ . รั ฐ ไ ด้ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ นั ก เ รี ย น รั บ รู้ ใ น ก า ด่ า เ นิ น 
การติดตาม ประเมินผลการด่าเนินงานของการเลือกตั้ง 

     

๔. ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง  

๑. ท่านเห็นว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความเหมาะสม 

     

๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของ
ท่านในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

     

๓. สิทธิและเสรีภาพของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้
ให้แนวคิดเกี ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่
นักเรียน 

     

๔. บุคลากรของรัฐได้สงเสริมใหนักเรียนได้ศึกษาความรู
ความเขาใจถึงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของ นักเรียน 

     

๕. รัฐเปิดโอกาสใหนักเรียนได้แสดงออกทางการเมือง      



๑๕๕ 
 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ  แนะที่
เกี่ยวข้อง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดตราวิญ 
ประเทศเวียดนาม 
๓.๑ ด้านพรรคการเมือง 

ปัญหา
.......................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ............................... 
แนวทางแก้ไข 

…………………………………………………………………………………........................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................... . 

๓.๒ ด้านรัฐธรรมนูญ 

ปัญหา
............................................................................................................................................... .....................................
........................................................................................................................... ........................... 

ทางแก้ไข 

…………………………………………………………………………………….....................................................................................
..................................................................................................... 

 

๓.๓ ด้านการเลือกตั้ง 

ปัญหา
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................               

ทางแก้ไข 

…………………………………………………………………………………….....................................................................................
.....................................................................................................  



๑๕๖ 
 

๓.๔ ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 
 
ปัญหา
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................... .....................................................................................  
ทางแก้ไข 

…………………………………………………………………………………….....................................................................................
..................................................................................................... 

 
 

*** ขอเจริญพร และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
 

Ven. Son chuonnat (Yuttaviriyo) 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม     



๑๕๘ 
 

จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ :  
ต าแหน่ง :  
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์ :  
เวลา :  

 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อน าไปสู่การสัมภาษณ์ 
เชิงลึกต่อไป 
ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
๑. ด้านพรรคการเมือง 

ปัญหา
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ... 
แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................



๑๕๙ 
 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ............................. 

๒. ด้านรัฐธรรมนูญ 

ปัญหา
...................................................................... ..............................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
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*** ขอเจริญพร และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
 

Ven. Son chuonnat (Yuttaviriyo) 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโพธิพิรมย์รังศรี อ าเภอกูว

แก้ 
จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม 



๑๖๔ 
 

 
 
ข้อ 

 
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  

จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม 
 

 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓  ๔ ๕ รวม ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

       ด้านพรรคการเมือง   

 
๑. 

ท่ าน เข้ า ใจ ในบทบาทของพรรค
คอมมิวนิสต์ของสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

 
๒. 

ท่านได้รับทราบถึงกิจกรรมท าให้มี
ความรู้ความเข้า ใจทางการเมือง
เกี่ ย วกับพรรคคอมมิ วนิ สต์ ของ
สาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

 
๓. 

พรรคคอมมิวนิสต์ของสาธารณรัฐ
สั ง คม นิ ย ม เ วี ย ดน าม ได้ ชี้ น า ใ ห้
นักเรียนได้รู้เข้าใจกิจกรรมทางการแก่
นักเรียน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

 
๔. 

นักเรียนได้รับทราบขอมูลของสมาชิก
พรรคมีความประพฤติปฏิบัติตนตาม
ข้ อก าหนดระบอบการปกครอง
ประเทศให้แกน่ักเรียน 

+๑ -๑ +๑ +๑ +๑ ๓ ๑.๖๐ ใช้ได ้

๕. พรรคคอมมิ วนิสต์ เปิ ด โอกาสให้
นักเรียนได้รับทราบในการด าเนินงาน 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ของพรรค 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

ข้อ  ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 



๑๖๕ 
 

ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  
จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า 
IOC 

แปร
ผล 

       ด้านรัฐธรรมนูญ     

 
๖. 

ระดับความพึงพอใจของท่านต่อ
ความชอบรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

๗. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

๘. รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ได้ ให้แนวคิด เกี่ ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่
นักเรียน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

๙. การศึกษารัฐธรรมนูญเป็นการส่งเสริม
ความประพฤติที่ดีงามเป็นแบบอย่าง
และสนับสนุนให้นักเรียน ได้ศึกษา
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

๑๐. รั ฐ ธ ร รมนู ญ ไ ด้  มี บ ทบัญ ญั ติ ใ ห้
นักเรียนในการด าเนินงานติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของพรรค 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

 ด้านการเลือกตั้ง         

๑๑. ระบบการเลือกตั้งของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ให้ความรู้ความ
เข้าใจทางการเมืองแก่นักเรียน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

๑๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได ้

 
 



๑๖๖ 
 

 
 
 
 
 

 
ข้อ 

ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม 
จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓  ๔ ๕ รวม ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

 
๑๓. 

การเลือกตั้ งของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจทางการเมืองแก่นักเรียน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
๑๔. 

บุคลากรของรัฐได้ส่งเสริม ให้นักเรียนได้
ศึกษาความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
๑๕. 

รัฐได้เปิดโอกาสให้นักเรียนในกาด าเนิน 
การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ
การเลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

 
 

ด้านสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง 

๑๖. ท่ า น เ ห็ น ว่ า สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พ ต า ม
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสั งคมนิยม
เวียดนามมีความเหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๗. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและ
เสรีภาพของท่านในประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๘. สิทธิและเสรีภาพของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามได้ไห้แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจทางการเมืองแก่นักเรียน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๑๙. บุคลากรของรัฐได้สงเสริมใหนักเรียนได้
ศึกษาความรู  ความเข าใจถึงสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองของ นักเรียน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๑๖๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 

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 

 
ข้อ 

ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน

พระปริยัติธรรม  
จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓  ๔ ๕ รวม ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

๒๐. รัฐเปิดโอกาสใหนักเรียนได้แสดงออก
ทางการเมือง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๑๖๘ 
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.949 20 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 66.8333 169.178 .753 .945 

a2 66.8000 167.131 .759 .945 

a3 67.1667 172.902 .599 .948 

a4 67.1333 169.361 .744 .945 

a5 66.7000 166.493 .760 .945 

b1 66.8333 169.247 .817 .944 

b2 66.9667 172.516 .647 .947 

b3 67.2000 169.062 .760 .945 

b4 67.3667 160.447 .926 .942 

b5 66.9000 174.024 .736 .946 

c1 67.1000 177.334 .579 .948 

c2 66.9333 170.823 .759 .945 

c3 67.2333 160.461 .839 .944 

c4 66.8667 168.395 .722 .946 

c5 66.7667 170.461 .717 .946 

d1 66.9667 173.068 .653 .947 

d2 67.1667 164.833 .841 .944 

d3 66.9667 167.757 .819 .944 

d4 67.8667 189.844 .611 .955 

d5 67.6333 189.895 .634 .955 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๑ 
 

  

  
 



๑๗๒ 
 

  

  



๑๗๓ 
 

  

  



๑๗๔ 
 

  
 

 

ภาพประกอบการสอบของนักเรียนพระปริยตัิธรรมจังหวัดตราวญิ ประเทศเวยีดนามเมาอวันอาทิตยท์ี่ ๒๒ ถึงวันท่ี ๒๔ มกราคม
พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๕ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขออนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๖ 
 

  

  



๑๗๗ 
 

 

 

 



๑๗๘ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)           : Ven. Chuon Nat Son (Yuttaviriyo)                
วัน/เดือน/ปี                       : วันที่ ๑ เดอืน มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๕ 
สถานที่เกิด : โพธิพิรมยรังศรี ต าบลโพธิพิรมย อ าเภอ กูวแก้ จังหวัดตราวิญ   
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดโพธิพิรมยรังศรี ต าบลโพธิพิรมย อ าเภอ กูวแก้ จังหวัดตราวิญ   
การศึกษา                       : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัด ลาวจันทะสราราม (លាវចន្ទស្សរារាម) 

  อ าเภอ ตรากู จังหวัดตราวิญ 
                                       : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                        วิทยาลัยเขตอุบลราชธานี ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน           : นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) รุ่นที่ ๒ ปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 

  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 
เบอร์ติดต่อโทร. : ๐๖๓ ๖๕๐ ๓๑๙๖ 
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