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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผล
ต่อการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ๒) เพ่ือศึกษาระดับ
การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน และ ๓) เพ่ือน าเสนอการมีกล่อมเกลาทางการเมืองให้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

 
การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๕๒ กลุ่มตัวอย่างคือ
ประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์  โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากร
ทั้งหมด ๑๙,๓๔๖ คน จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อน 
๐.๐๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการพรรณนาแจกแจงความถ่ีประกอบตาราง 
และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๘ รูปหรือคน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัยพบว่า 
 

๑. ระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งในเขต อ าเภอบ้านธิ  
จังหวัดล าพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=๓.๖๗, S.D.=๐.๕๒) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง ( =๓.๘๖, S.D.=๐.๖๖) 
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อยู่ในระดับมาก ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ( =๓.๕๖, S.D.=๐.๖๖) อยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ( =๓.๒๕, S.D.=๐.๗๔) อยู่ในระดับปานกลาง ด้านทัศนคติ 
ทางการเมือง ( =๔.๐๒, S.D.=๐.๘๐) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มเีพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย 

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผล
ต่อการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการได้รับความรู้
ทางการเมือง ปัญหาคือ ประชาชนประชาชนได้รับความรู้ทางการเมือง หรือข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐน้อย การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง แนวทางแก้ไขคือ ควรเพ่ิมช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้มากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมืองปัญหาคือ ประชาชนไม่ค่อยเข้าถึงสื่อ ได้มากเท่าที่ควร อาจ
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  แนวทางแก้ไขคือ ควรเพ่ิมช่อง
ทางการได้รับข่าวสารทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาคือ ประชาชนยังโดนปิด
กั้นในการแสดงความคิดเห็น ในทางการเมือง ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรมากนักในชุมชน 
แนวทางแก้ไข คือ ควรให้ประชาชนได้มีโอกาสในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีสิทธิและ
เสรีภาพ ด้านทัศนคติทางการเมือง ปัญหาคือ ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองน้อย จนน าไปสู่
การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่น้อยตามไปด้วย แนวทางแก้ไข คือ ควรจัดสถานที่ ห้องเรียน ให้ความรู้
ทางด้านประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
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Abstract 

 

Objectives of this research were: 1. To study the Political manipulation 
that affects people's exercise  of voting rights in Ban Thi District, Lamphun Province. 2. 
To compare Political manipulation that affects people's exercise  of voting rights in 
Ban Thi District, Lamphun Province, classified by personal data, and 3. To study 
problems obstacles and recommendations Political manipulation that affects people's 
exercise  of voting rights in Ban Thi District, Lamphun Province 

Methodology was the mixed methods: The quantitative research collected 
data with questionnaires that had total reliability value at 0.976 from 363 samples, 
derived from 3,494 at youth, P in Ban Thi District, Lamphun Province, using Taro 
Yamane’s formula with significance level set at 0.05. Statistics used to analyze data 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, SD, hypothesis tested by t-test, 
F-test. The open-ended questionnaires were analyzed by frequency. The qualitative 
research collected data from 8 key informants by in-depth-interviewing, analyzed data 
by descriptive interpretation. 

Findings of the research were as follows: 
1. The level of Political manipulation that affects people's exercise  of voting 

rights in Ban Thi District, Lamphun Province, Overall, at a high level (= 3.58) When 
classified by side, the mean from descending order was as follows: Religious Institutions 
(= 3.92) were at a high level. Educational institutions (= 3.58), community and peer 
groups (= 3.55) and family institutions (= 3.42) were at the moderate level and political 
institutions (= 3.12, SD = 0.92 ) Is at a low level, respectively. 



 ง 

2. The comparison results showed that Youth of different ages There are 
opinions on the political persuasion in the democratic system of youth in Nong Chang 
District. Uthai Thani Province, Overall, the difference was statistically significant at the 
0.05 level, so the research hypothesis was accepted. As for youth with different sex, 
education and occupation, There is no different opinion on political conditioning in 
youth democracy. Therefore reject the research hypothesis. 

3. Problems, obstacles and recommendations on Political manipulation 
that affects people's exercise  of voting rights in Ban Thi District, Lamphun Province, 
the following opinion: Family institution. The problem is party division. This creates 
political pressure for people who need power. Open-mindedness and acceptance of 
differences, Turned to consult to find a solution together As for educational 
institutions, the problem is Political conversation Most of them cause breakage. Lack 
of open-minded acceptance, Rarely will a unity occurs, the solution is Organize a forum 
for the candidates to present themselves to show their knowledge and abilities for the 
people to consider. the community and peers, the problem is Some officials took the 
lead. Showed that Which side should win the election, The solution is that government 
officials have to be neutral in organizing and joining political groups. As for religious 
institutions, the problem is that people generally do not know that joining a political 
party, Should promote and support the people Educate people About joining as a 
member of a political party, The political institutions are Some officials took the lead. 
Showed that Which side should win the election? And government officials must be 
neutral. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์เรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน” 
ส าเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะกรรมการที่ควบคุมสารนิพนธ์ และ  ที่เมตตาให้
ค าแนะน าการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ลุล่วงไปด้วยดี 
 ขอขอบคุณ พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตส วโร ดร. รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค า อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รศ.ดร.นพดล ปัญญาวีรทัต 
อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตเชียงใหม่ ผศ.ดร.ยุทธนา ประณีต อ.ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เสียสละอันมีค่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย ขอขอบคุณอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ที่กรุณาให้ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนที่ดี  
 ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พระครูอินทปญฺญาวุธ นายณฐกร ภัทรวนนท์ นางสาวหฤทยา ล้อวรลักษณ์ 
นายนิเวศร์ ปานดวง นางสาวนภัสสร ตั้งหลัก นายบุญเย็น สายก้อน นายชัชพีร์ วรรณาพิชย์ นายมานพ กาบเป็ง 
และประชาชนในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัย ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ที่ให้การช่วยเหลือทั้งก าลังกายและก าลังใจมาโดย
ตลอด 
 กราบขอบพระคุณแด่ พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ (วัฒนเดชาวงศ์) เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑๙ ที่เป็น
ผู้สนับสนุน ส่งเสริม และให้ทุนการศึกษาพร้อมให้ค าแนะน าให้ก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือทุกครั้ง 
 อนึ่ง คุณค่าอันเป็นประโยชน์พึงเกิดขึ้นจากสารนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอยกคุณความดีนี้บูชาพระคุณองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจน บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
 
         พระทรงวุฒิ  ชาตเมธี  (รัตนะ) 
                                                                                                    ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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บทคัดย่อ ภาษาไทย                  ก 
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ         ค 
กิตติกรรมประกาศ         จ 
สารบัญ           ฉ 
สารบัญตาราง           ฌ 
สารบัญแผนภาพ          ฐ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ         ฑ 
บทที่ ๑  บทน า          ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา     ๑ 
 ๑.๒  ค าถามการวิจัย        ๓ 
 ๑.๓  วัตถุประสงค์ของการวิจัย       ๓ 
 ๑.๔  ขอบเขตการวิจัย        ๓ 
 ๑.๕  สมมติฐานการวิจัย       ๔ 
 ๑.๖  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย      ๔ 
 ๑.๗  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย      ๖ 
 
บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง      ๗ 
 ๒.๑  แนวคิด และทฤษฎี การกล่อมเกลาทางการเมือง    ๗ 
 ๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมือง    ๑๗ 
 ๒.๓  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย     ๒๔ 
 ๒.๔  แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง      ๓๖ 
 ๒.๕  หลักธรรมโยนิโสมนสิการ       ๔๗ 
 ๒.๖  ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย       ๕๑ 
 ๒.๗  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       ๕๓ 

 ๒.๘  กรอบแนวคิดในการวิจัย       ๖๓ 
 
 
 
 

  



ช 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 เรื่อง                           หน้า 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย        ๕๘ 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย        ๕๘ 
๓.๒  การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ      ๕๘ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      ๕๘ 

๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        ๖๑ 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล       ๖๓ 

๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล       ๖๔ 
  

บทที่ ๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        ๗๓ 
๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๓ 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทาง

การเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน 

 
 

๗๕ 
๔.๓ 

 
๔.๔ 

 
 

๔.๕ 
 

๔.๖ 
 
 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกล่อม
เกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอ
บ้านธิ จังหวัดล าพูน 
ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่
มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
องค์ความรู้ 
๔.๗.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
๔.๗.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

 
๘๐ 

 
 

๙๖ 
 

๙๙ 
๑๐๘ 
๑๐๘ 
๑๑๐ 

 
 

  



ซ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 เรื่อง                           หน้า 
บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๑๑ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๑๒ 
๕.๒ 
๕.๓ 

อภิปรายผลการวิจัย 
ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 ๑๑๖ 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๒๐ 
๑๒๑ 

 

บรรณานุกรม                  ๑๒๒ 
ภาคผนวก                 ๑๒๙ 
 

ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ภาคผนวก ค ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
ภาคผนวก จ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 

๑๓๐ 
๑๔๐ 
๑๔๓ 
๑๔๖ 
๑๖๐ 

ประวัติผู้วิจัย                 ๑๖๖
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ฌ 
 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี                                หน้า 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง ๑๖ 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมือง ๒๓ 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย ๓๔ 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง ๔๕ 
๒.๕ หลักธรรมโยนิโสมนสิการ  ๕๑ 
๒.๖ พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลในเขตพ้ืนที่การเลือกตั้ง ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ  

จังหวัดล าพูน 
 

๕๒ 

๒.๗ พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลในเขตพ้ืนที่การเลือกตั้ง ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน 

 
๕๓ 

๓.๑ 
 

๓.๒ 

แสดงที่มาของกลุ่มตัวอย่างต าบลบ้านธิแต่ละหมู่บ้าน ตามสัดส่วนของ
ประชากร 
แสดงที่มาของกลุ่มตัวอย่างต าบลห้วยยาบแต่ละหมู่บ้าน ตามสัดส่วนของ
ประชากร 

๗๐ 
 
 

๖๗ 
๔.๑ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๔ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี

ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดย 
ภาพรวม 

 
 

๗๖ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี

ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้าน
ความรู้ทางการเมือง 

 
 

๗๖ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี

ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการ
ติดตามข่าวสาร ทางการเมือง 

 
 

๗๗ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี

ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  ด้านการ
มีส่วนร่วม ทางการเมือง 

 
 

๗๘ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี

ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  ด้าน
ทัศนคติแบบประชาธิปไตย 

 
 

๗๙ 
๔.๗ 

 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี
ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน จ าแนก
ตามเพศ โดยรวม 

 
 

๘๑ 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 
   

๔.๘ แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี
ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน จ าแนก
ตามเพศ โดยรวม 

 
 

๘๑ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

กล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน จ าแนกตามอายุ โดยรวม 

 
 

๘๒ 
๔.๑๐ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

กล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอ
บ้านธิ จังหวัดล าพูน จ าแนกตามอายุ 

 
 

๘๓ 
๔.๑๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทาง

การเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ  จังหวัด
ล าพูน เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) จ าแนกตามอายุ ด้านการติดตามข่าวสารทางการ
เมือง 

 
 
 
 
๘๔ 

๔.๑๒ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัด
ล าพูน เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) จ าแนกตามอายุ ด้านทัศนคติทางการเมือง 

 
 
 

    ๘๕ 
๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต 
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม 

         
 

    ๘๖ 
๔.๑๔ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

กล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอ
บ้านธิ จังหวัดล าพูน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

    ๘๗ 
๔.๑๕ 

 
 

๔.๑๖ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต 
อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน จ าแนกตามอาชีพ โดยรวม 
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
กล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอ
บ้านธิ จังหวัดล าพูน จ าแนกตามอาชีพ 

     
 

    ๘๘ 
 
 

๘๙ 
 
 
 



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 
   

๔.๑๗ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จ าแนกตามอาชีพ ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 

  
 
 

    ๙๐ 
๔.๑๘ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทาง

การเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัด
ล าพูน เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) จ าแนกตามอาชีพ ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

   
 
 

    ๙๑ 
๔.๑๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต 
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวม 

 
 

  ๙๒ 
๔.๒๐ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

กล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอ
บ้านธิ จังหวัดล าพูน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 
 

  ๙๒ 
๔.๒๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทาง

การเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัด
ล าพูน เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง 

 
 
 
 

  ๙๔ 
๔.๒๒ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ

เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยสส่วนบุคคล  ตามสมมติฐานที่ ๑-๕ 

 
 

  ๙๕ 
๔.๒๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี

ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการ
ได้รับความรู้ทางการเมือง 

 
 

  ๙๖ 
๔.๒๔ 

 
 

๔.๒๕ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี
ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการ
ติดตามข่าวสารทางการเมือง 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี
ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการ
มีส่วนร่วม ทางการเมือง 

 
 
๙๗ 

 
 

๙๗ 
 



ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 
   

๔.๒๖ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี
ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้าน
ทัศนคติทางการเมือง 

 
 

  ๙๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐ 
 

สารบัญแผนภาพ 

 
แผนภาพที ่  หน้า 

   
๒.๑ ตัวแบบการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของสังคม ๑๓ 
๒.๒ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๔ 
๔.๑ 

๔.๒ 

๔.๓ 

๔.๔ 

๔.๕ 

ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง 
ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
ด้านทัศนคติทางการเมือง 
แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยสามารถแสดงรายละเอียด 

๑๐๑ 

๑๐๓ 

๑๐๕ 

๑๐๗ 

๑๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฑ 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

การใช้อักษรย่อ 

 อักษรย่อชื่อคัมภีร์ในสารนิพนธ์นี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐ 
และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชะนีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 

ค าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 

 การอ้างอิงพระไตรปิฎกอ้างทั้งฉบับภาษาไทย ใช้ระบุชื่อคัมภีร์ และระบุถึง เล่ม/ข้อ/หน้า 
ตามล าดับ เช่น วิ.มหา. (บาลี) ๕/๑๖/๑๕. หมายถึง คัมภีร์วินัยปิฎก มหาวิภงฺปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๕ 
ข้อ ๑๖ หน้า ๑๕ วิ.มหา. (ไทย) ๕/๑๖/๒๑-๒๒. หมายถึง คัมภีร์วินับปิฎก มหาวิภังค์ ภาษาไทย เล่ม 
๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๒๑-๒๒ เป็นต้น 

 

พระสุตันตปิฎก 
 

องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 



บทท่ี ๑ 

บทน ำ 

๑.๑ ควำมควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เชื่อกันว่าเป็น
การปกครองที่คนส่วนใหญ่ยอมรับและเมื่อพิจารณาถึงการเมืองการปกครองของไทยหลังจากที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาสู่ระบบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ มาจนถึงปัจจุบันเกือบ 
๘๘ ปีแล้ว๑ ประชาธิปไตยนอกจากจะท าให้เกิดสิทธิเสรีภาพ ยังท าให้เกิดหลักความเสมอภาค ขึ้นมา
พร้อมกันด้วย ในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยประชาชนจึงมีความเท่าเทียมกัน ใน
ระบอบนี้ประชาชนจะเป็นเจ้าของชีวิตมีสิทธิส่วนบุคคล และมีเสรีภาพในการเลือกวิถีชีวิตของตนเอง 
โดยที่ไม่จ าเป็นต้องคิดเหมือนกัน เชื่อเหมือนกัน หรือเห็นเหมือนกัน หากสามารถที่จะแตกต่างกันได้
ประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องของความหลากหลายภายใต้หลักความเสมอภาค ส าหรับในเรื่องอันเป็นเรื่อง
ของส่วนรวมหรือในเรื่องของการเมืองการปกครอง โดยเหตุที่ประชาชนแตกต่างกันและมีความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันได้หากไม่สามารถทิ้งพ้องต้องกันได้ประชาธิปไตยซึ่งเป็นการปกครองโดยประชาชน ก็
จะต้องตัดสินปัญหาโดยใช้หลักเสียงข้างมาก ก็จะต้องตัดสินปัญหาโดยใช้หลักเสียงข้างมาก แต่การใช้
หลักเสียงข้างมากอย่างเดียวก็อาจจะกลายเป็นเผด็จการเสียงข้างมากไปได้ ประชาธิปไตยจึงต้องมีการ
คุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วย เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครองแบบพวกมากลากไปหรือ
ระบอบพวกมากเป็นใหญ่ เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครองแบบพวกมากลากไปหรือ
ระบอบพวกมากเป็นใหญ่ เสียงข้างมากจึงต้องรับฟังและเคารพเสียงข้างน้อยด้วยหลักประชาธิปไตย
ทั้งสามประการนี้คือ หนึ่งอ านาจสูงสุดเป็นของประชาชนและเป็นการปกครองโดยประชาชน หนึ่ง
อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชนและเป็นการปกครองโดยประชาชน สองสิทธิเสรีภาพและความเสมอ
ภาค สามการปกครองโดยเสียงข้างมากที่คุ้มครองเสียงข้างน้อยคือความหมายและหลักการของ
ประชาธิปไตย สามการปกครองโดยเสียงข้างมากที่คุ้มครองเสียงข้างน้อยคือความหมายและหลักการ
ของประชาธิปไตย ประชาชนชาติใดที่ต้องการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยจะต้องน าหลักการ
ดังกล่าวนี้มาเขียนเป็นกติกาเพ่ือใช้ในการปกครองตนเองของประชาชน กติกานี้นั้นก็คือรัฐธรรมนูญ 
แต่ก็ยังมีลักษณะค่อนข้างขาดเสถียรภาพทางการเมืองและขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะอ านาจ
ทางการเมืองการปกครองตกอยู่ในมือของคนบางกลุ่มเท่านั้นเป็นเวลานานนับได้เกือบครึ่งหนึ่ง ของ
ระยะเวลาการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย ด้วยเหตุผลนี้ ท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่
ลงมาถึงภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้แสดง ที่มีความส าคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตยประชาชนไทย
จ านวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการปกครองและขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ในระดับที่ควรจะเป็น ดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชนจ านวนมากยังถูกซื้อ
เสียงและตกเป็นเหยื่อของนักการเมือง ที่ใช้ประชาชนผู้ที่ขาดความรู้เป็นเส้นทางในการสู่อ านาจ การ
                                                      

 ๑ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, ปฏิวัติ ๒๔๗๕, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการ
ต าราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๓-๑๙. 



 ๒ 

ขาดความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนนี้เองท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในประเทศอย่าง
มากมาย โดยเฉพาะการเข้ามามีอ านาจของกลุ่มคนที่ต้องการและหวังที่จะหาประโยชน์จากอ านาจ
ทางการเมืองทั้งในรูปแบบของเผด็จการทหารและเผด็จการรัฐสภา 
 ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามเป็นอย่างยิ่งจากคนหลายกลุ่มที่ต้องการเห็น
พัฒนาการทางการเมืองในประเทศไทย และต้องการให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยมีการพัฒนาและ
ไปในทิศทางที่สมควรจะเป็นตามครรลอง นักวิชาการหลายท่านได้มีการเสนอแนวคิดในการปฏิรูป
การเมือง เพ่ือให้ได้มาซึ่งระบบการปกครองที่มีประสิทธิภาพ๒ ถูกต้องตามหลักการของประชาธิปไตย 
และส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รวมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและมี
บทบาทในการดูแลปกครองตนเองในทุกระดับ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองต้องการและมี
แรงผลักดันจากหลายสาขาของสังคม จนท าให้ประเทศไทยได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งให้
โอกาสประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและปรับระบบการเมืองการปกครองของไทยให้
สอดคล้องและเอ้ือต่อการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเฉพาะทางด้านการเลือกตั้ง เพ่ือสรรหาผู้แทนของ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ปลอดจากการซื้อเสียง และเป็นตัวแทนที่สามารถดูแลประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง ตลอดสนับสนุนการพัฒนาของพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ
ท างานทางการเมือง ดังนั้นในปัจจุบันการพัฒนาการเมืองไทย ได้พัฒนาระบบการเมืองให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยได้ในระดับหนึ่งแล้ว การกล่อมเกลาทางการเมืองนับว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะทางการเมืองเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ในทางการเมืองแท้ที่จริงแล้วถูก
ก าหนดโดยพฤติกรรมของบุคคลมากกว่าองค์การหรือสถาบันและพฤติกรรมของบุคคลโดยเฉพาะ
พฤติกรรมทางการเมืองจะสนับสนุนการเมืองระบบการเมืองนั้นหรือไม่ ส่วนส าคัญข้ึนอยู่กับการกล่อม
เกลาทางการเมืองซึ่งท าให้บุคคลมีทัศนคติ ความคิด ความเข้าใจเรื่องการเมือง ระบบการเมือง ถ้า
หากบุคคลได้รับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่ดีแล้ว ย่อมเป็นการสนับสนุนต่อระบบการเมืองนั้นให้มี
การพัฒนาอย่างรวดเร็วและระบบการเมืองมีความมั่นคง 
 แต่การพัฒนาระบบการเมืองเพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 
เพราะปัญหาในการพัฒนาทางการเมืองไม่ได้อยู่ที่ระบบเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับผู้ที่ขับเคลื่อน
ระบบนั้นด้วย ประชาชนไทยจ านวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยแม้จะมีการ
ใช้ระบอบนี้มากว่า ๘๘ ปี ท าให้อาจจะเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นได้เมื่อมีการพัฒนาระบบใหม่ เพราะ
ประชาชนจ านวนมาก ซึ่งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองและเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การใช้สิทธิและหน้าที่ทางการเมืองของตนเอง และอ่ืน ๆ อีกมากมาน ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่า
ประชาชนกลุ่มใด มีความรู้ความเข้าใจและมีการเรียนรู้ทางการเมืองมากน้อยเพียงใด และมีปัจจัย
ใดบ้างซึ่งสามารถเข้ามาหรือส่งอิทธิพลในการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชน ท าให้ยากที่จะ
ตอบได้ว่า ประชาชนสามารถปรับกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งนี้ได้มากน้อยเพียงใด และการ
ปฏิรูปทางการเมืองประสบผลส าเร็จและส่งผลต่อการพัฒนาการเมืองมากน้อยเพียงใดอีกด้วย 

                                                      
๒ วิชัย ตันศิริ, วัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรปฏิรูป, (กรุงเทพมหานคร: สมาคมสังคมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย, ๒๕๓๙), หน้า ๑.   
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 จากปัญหาดังกล่าวล้วนมีผลกระทบต่ออนาคตอีกทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตของ
ประชาชนและประเทศชาติ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในทางการเมืองในระดับใดและปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการกล่อมเกลาทางการเมือง หรือเข้าถึง
ประชาชนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเชื่อได้ว่าประชาชนมีการพัฒนาการทางการเมืองในระดับหนึ่ง มี
ความสนใจและต้องการมส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะท าให้ผู้ท าวิจัยได้ทราบถึงแนวคิด ปัญหาและ
แนวทางในการพัฒนาทางการเมืองในสังคม ซึ่งอาจจะสามารถน าประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาและ
การปฏิรูปทางการเมืองในระดับต่อไป เพ่ือพัฒนาการเมืองที่เป็นระบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ การกล่อมเกลาทางการเมืองมีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนมากน้อย
เพียงใด 
 ๑.๒.๒ มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการกล่อมเกลาของประชาชน ที่ออกไปใช้สิทธิเลืองตั้ง 
 ๑.๒.๓ ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลา แตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาปัจจัยการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 ๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอการมีกล่อมเกลาทางการเมืองให้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้ งของประชาชน  
ในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยมุ่งศึกษาแนวคิดทฤษฎีและและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ อ าเภอบ้านธิ  
จังหวัดล าพูน ออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑.ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง ๒.ด้านการติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง ๓. ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ ๔.ด้านทัศนคติทางการเมือง 
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 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัด
ล าพูน จ านวน ๑๗,๕๗๖ คน๓ จากประชากรทั้งหมดในเขตอ าเภอบ้านธิ ๑๙,๓๔๖ คน๔ 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 พ้ืนที่ในการท าศึกวิจัยครั้งนี้ คือ เขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน แบ่งออกเป็น ๒ ต าบล ๓๖ 
หมู่บ้าน ได้แก่ ต ำบลบ้ำนธิ ๒๐ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้านเตาปูน บ้านป่าเปา บ้านธิหลวง บ้านป่าตาล บ้าน
สันทราย บ้านป่าสัก บ้านช่างเพ้ียน บ้านศรีดอนชัย บ้านดอยเวียง บ้านสันมะนะ บ้านแพะต้นยางงาม 
บ้านสันต้นค่า บ้านป่าเหียง บ้านศรีมูล บ้านป่าแดง บ้านบัวบก บ้านป่าปี้ บ้านท่าตุ้ม บ้านป่าตาลฮ่อง
แฮ่ บ้านใหม่กาดเหนือ ต ำบลห้วยยำบ ๑๖ หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้านแจ้ซ้อน บ้านห้วยยาบ บ้านห้วยม่วง 
บ้านห้วยไซเหนือ บ้านป่าตึง บ้านสันพระเจ้าแดง บ้านแม่หาด บ้านห้วยไซไต้ บ้านห้วยไซกลาง บ้าน
แสนตอ บ้านป่าลาน บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา บ้านห้วยไซ และบ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรต้น ( Independent Variables ) สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน การกล่อมเกลาทางการเมือง ได้แก่ ๑. ความรู้ทางการเมือง  
๒. การติดตามข่าวสารทางการเมือง ๓. การมีส่วนร่วมทางการเมือง ๔. ทัศนคติแบบประชาธิปไตย 

ตัวแปรตำม (Dependent  Variables ) คือ การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเขต  
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาเป็น ๙ เดือน 
 
๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 
 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลมีผลต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอ
บ้านธิจังหวัดล าพูน 
 
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กำรกล่อมเกลำทำงกำรเมือง หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมทาง
การเมือง ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ บรรทัดฐาน และค่านิยมต่าง ๆ ทางการเมืองของคนรุ่นหนึ่งไปยัง
คนอีกรุ่นหนึ่ง หรือจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง ถ้าไม่มีกระบวนการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้แล้วจะท า
ให้สมาชิกใหม่แสวงหาวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพหรือการคงอยู่
ของระบบการเมืองนั้น ๆ ดังนั้นการกล่อมเกลาทางการเมืองจึงเป็นการช่วยให้ระบบการเมืองแต่ละ
ระบบปรับตัวด ารงอยู่ต่อไป 
                                                      

๓ สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส ประจ าปี ๒๕๖๒, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดล ำพูน, 
[ออนไลน์], แหล่งท่ีมา: http:// www.ect.go.th, [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

๔ ข้อมูลประชากร อ าเภอบ้านธิ ปี ๒๕๖๑, ข้ำรำชกำรจังหวัดล ำพูน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http:// 
www.lamphun.go.th, [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

http://www.ect.go.th/
http://www.lamphun.go.th/
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 ทัศนคติทำงกำรเมืองแบบประชำธิปไตย หมายถึง ความคิด ความรู้ภายในจิตใจของบุคคล 
อันเป็นผลจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ท าให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นผู้ที่มีเหตุผล เคารพสิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค และยอมรับความคิดเห็นของบุคคลคนอ่ืน  
 กำรเลือกตั้ง หมายถึง กิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยได้มี
ส่วนร่วมทางการเมือง (Participation) อันเป็นกลไกท่ีแสดงออกซึ่งเจตจ านงของประชาชนที่เรียกร้อง 
หรือสนับสนุนให้มีการกระท าหรือการละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมือง หรือ
ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยประชาชนทั่วไปเลือกผู้แทนหรือพรรค
การเมืองที่มีอุดมการณ์นโยบายและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับตนด้วยความวาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรค
การเมืองที่ตนเลือกให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะน าอุดมการณ์ และนโยบายในการบริหาร
ประเทศและท าหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางใน
การเมืองการปกครองของประชาชน นั่นเอง 
 ควำมรู้ทำงกำรเมือง หมายถึง ความรู้ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เช่น สิทธิ หน้าที่ รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง พรรคการเมือง 
กลุ่มผลประโยชน์ การเลือกตั้ง เป็นต้น 
 กำรติดตำมข่ำวสำรทำงกำรเมือง หมายถึง มีความสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่เสมอ
เพ่ือจะได้รับความรู้ความเคลื่อนไหวด้านการเมือง เศรษฐกิจ จากสื่อต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง หมายถึง ประชาธิปไตยนอกจากจะท าให้เกิดสิทธิเสรีภาพ ยัง
ท าให้เกิดหลักความเสมอภาค ขึ้นมาพร้อมกันด้วย ในประเทศที่ ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนจึงมีความเท่าเทียมกัน ในระบอบนี้ประชาชนจะเป็นเจ้าของชีวิตมีสิทธิส่วนบุคคล และมี
เสรีภาพในการเลือกวิถีชีวิตของตนเอง โดยที่ไม่จ าเป็นต้องคิดเหมือนกัน เชื่อเหมือนกัน หรือเห็น
เหมือนกัน ประชาชนชาติใดที่ต้องการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยจะต้องน าหลักการดังกล่าวนี้
มาเขียนเป็นกติกาเพ่ือใช้ในการปกครองตนเองของประชาชน กติกานี้นั้นก็คือรัฐธรรมนูญ 
 ทัศนคติแบบประชำธิปไตย หมายถึง ความเชื่อในเรื่องคุณค่า และศักดิ์ศรีของปัจเจกชน
บุคคล ซึ่งได้แก่การมีอิสรภาพในตัวบุคคล ความไม่เชื่อใจในการใช้อ านาจ ความไม่ต้องการ ที่จะยอม
อยู่ภายใต้ของผู้มีอ านาจ ความซื่อสัตว์ตรงไปตรงมา การยอมรับในความแตกต่างของบุคคลอ่ืน มี
ความเต็มใจที่จะยอมต่อการประนีประนอมและการเปลี่ยนแปลง 
 หลักธรรม หมายถึง หลักโยนิโสมนสิการที่น ามาบูรณาการเพ่ือการกล่อมเกลาทางการเมือง
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ดังนี้ 
 หลักโยนิโสมนสิกำร หมำยถึง การคิดของบุคคลที่ต้องมีสติปัญญาเป็นตัวก ากับ ซึ่งท าให้
ประชาชนสามารถคิดเป็น วิเคราะห์เป็น โดยคิดและวิเคราะห์ได้อย่างถูกวิธี มีระบบ ระเบียบ ต่อเนื่อง
จากเหตุสู่ผล เชื่อมโยงกันภายใต้พ้ืนฐานของคุณธรรมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและการกล่องเกลา
ทางการเมืองได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 



 ๖ 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 ๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงปัจจัยการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 ๑.๗.๒ ท าให้ทราบถึงหน่วยการเรียนรู้ทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อระดับการกล่อมเกลาทาง
การเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 ๑.๗.๓ ท าให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิป
ไตย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 ๑.๗.๔ สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 



บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเขต
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน” ซึ่งผู้ศึกษาได้รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการศึกษา 
ดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมือง 
 ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 ๒.๕ หลักธรรมโยนิโสมนสิการ 
 ๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง 
 
 ๒.๑.๑ ทฤษฎีการกล่อมเกลาทางการเมือง 
  จิตวิทยาวัฒนธรรม (Psych cultural approach) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์กระบวนการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่มี อิทธิพลอย่างส าคัญต่อกระบวนการกล่อมเกลาทาง
การเมือง สรุปได้ ๔ ประการ คือ 

๑. ประสบการณ์ในวัยเด็ก โดยเชื่อว่าประสบการณ์ก่อนวัยผู้ใหญ่ (Pre – Adult) เป็น
แหล่งที่มาของทัศนคติทางการเมืองแบบแผนอ านาจ และในสภาพการณ์ทางสังคมเมื่อครั้งวัยเด็กก่อน
เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ มีบทบาทที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเกี่ยวกับรูปแบบของความโน้มเอียงทางการเมือง สถาบัน
ที่มี อิทธิพลต่อประสบการณ์ในวัยเด็กคือสถาบันครอบครัวและโรงเรียน 

๒. อาชีพการงานและองค์กรต่าง ๆ ที่บุคคลเข้าไปมีส่วน แบบแผนจากสถาบันเหล่านี้ยิ่งมี 
ความใกล้ชิดกับแบบแผนอ านาจของระบบทางการเมืองเท่าไร แบบแผนอ านาจนั้นจะมีผลอย่างส าคัญ 
ต่อแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น และมากกว่าแบบแผนอ านาจในครอบครัว 

๓. มาตรฐานของระบบการเมือง มาตรฐานของระบบการเมืองแต่ละสังคมก็จะมีอิทธิพลกับ
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของบุคคลในสังคมนั้นด้วย 

๔. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตกลง รูปแบบดังกล่าวนี้ Almond และ Verba ได้อาศัยการ 
วิเคราะห์จากผลการวิจัยระหว่างชาติ (๕ ชาติคือ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ อิตาลี และ เม็กซิโก) 



 ๘ 

ปรากฏว่าผู้ตอบค าถามว่าสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจภายในครอบครัว โรงเรียน หรือ อาชีพ
และการงานมีผลต่อการคาดหวังในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง๑ 
 
 ๒.๑.๒ ความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง 

ค าว่า “การกล่อมเกลาทางการเมือง” ได้มีการใช้ค านี้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น “การเรียนรู้
ทางการเมือง” “การขัดเกลาทางการเมือง” “การอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง” “การเรียนรู้ชีวิต
ทางการเมือง” “สังคมกรณ์ทางการเมือง” “สังคมประกิตทางการเมือง” ซึ่งรูปแบบค าต่าง ๆ ดังที่
กล่าวมาทั้งหมดนี้ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษค าว่า (Political Socialization) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
ก าหนดให้ค าศัพท์ที่ไดย้กมาทั้งหมดข้างต้นมีความหมายถึง “การกล่อมเกลาทางการเมือง”ทั้งหมด ซึ่ง
จะพบว่ามีผู้ใช้ไดน้ิยามไว้คล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้ 
 การกล่อมเกลาทางการเมือง หมายถึง การเรียนรู้ที่ท าให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมทางการ
เมืองขึ้นมา ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษาในวิชาสังคมศึกษา จากข่าวและเหตุการณ์
ปัจจุบันไปจนถึงการรับเอาทัศนคติทางการเมืองจากครอบครัว กลุ่มเพ่ือน และบุคคลอ่ืน๒ 
 กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองเป็นกระบวนการที่บุคคลได้มาซึ่งความโน้มเอียง
ทางการเมืองต่าง ๆ อันได้แก่ ความรู้หรือความเชื่อ ทัศนคติและความรู้สึกค่านิยมที่เกี่ยวกับระบบทาง
การเมือง กระบวนการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมืองนี้อาจเป็นการรักษาและส่งผ่านหรือแปลง
รูปแบบหรือสร้างความโน้มเอียงทางการเมืองเหล่านั้นก็เป็นได้๓ 
 กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง คือ แบบแผนที่คนเรียนรู้หรือสร้างเสริมความโน้มเอียง
ทางการเมืองของตนขึ้นเป็นตัวตน๔ 
 การขัดเกลาทางการเมือง คือ กระบวนการที่บุคคลได้ความรู้หรือความคุ้นเคยกับระบบ
การเมืองและกระบวนการที่ก าหนดลักษณะทางการเมือง การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองของ
บุคคล ตลอดจนลักษณะที่บุคคลมีปฏิกิริยาหรือความรู้สึกต่อปรากฏการณ์ทางการเมือง๕ 
 สรุปแนวคิดของ Almond และ Powell ไว้ว่า สังคมประกิตทางการเมือง คือ กระบวนการที่
น ามาซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองแก่ประชาชน เป็นกระบวนการก่อตัวหรือส่งผ่านวัฒนธรรมทาง
การเมือง กระบวนการสังคมประกิตทางการเมืองช่วยผดุงวัฒนธรรมทางการเมืองเดิมไว้ โดยส่งผ่าน
จากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง หรือท าให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างใดอย่าง
หนึ่งจากประสบการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลา ในกรณีที่มีการ

                                                 
๑ Almond G.A. and Verba S., The Civic Culture, (Boston: Little Brown and Company, 1965),  

pp. 7-8. 
๒ ประทีป สยามชัย, สารัตถทางสังคมวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร, 

๒๕๒๖), หน้า ๙๓. 
๓ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และ สายทิพย์ สุคติพันธ์, ข่าวสารทางการเมืองของคนไทย , (กรุงเทพมหานคร: 

เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๑๙-๒๐. 
๔ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, รัฐศาสตร์เชิงประจักษ์, (กรุงเทพมหานคร: ธนวิชช์การพิมพ์, ๒๕๓๑), หน้า ๖๒. 
๕ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, สังคมวิทยาการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยาการพิมพ์, 

๒๕๓๒), หน้า ๒๐๔. 



 ๙ 

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมอย่างรวดเร็วและฉับพลัน เช่น เกิดการปฏิวัติ กระบวนการสังคม
ประกิตทางการเมืองก็อาจเป็นกระบวนการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่เคยมีมาก่อนให้เกิดขึ้น
ได๖้ 
 การกล่อมเกลาทางการเมืองว่ามี สองลักษณะ คือ ความหมายในวงแคบ และความหมายใน
วงกว้างความหมายในวงแคบ คือ การให้ข่าวสารทางด้านการเมือง การปลูกฝังค่านิยมทางด้าน
การเมือง และการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ ต่าง ๆ ทางด้านการเมืองอย่างมีเจตนาซึ่งกระท าโดย
สื่อกลาง (agents) ที่มีความรับผิดชอบอย่างเป็น ทางการในการอบรมสั่งสอนความหมายในวงกว้าง 
คือ การเรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการเมืองที่ เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าการเรียนรู้นั้นจะเป็น
แบบทางการหรือไม่เป็นทางการจะมีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม๗ 
 การกล่อมเกลาทางการเมือง หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมทาง
การเมืองหรือความโน้มเอียงทางการเมือง ซึ่ง ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ บรรทัดฐาน และค่านิยมต่าง ๆ 
ทางการเมืองของคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง หรือจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง ถ้าไม่มี
กระบวนการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้แล้วจะท าให้ สมาชิกใหม่แสวงหาวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่อยู่
ตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพหรือการคงอยู่ ของระบบการเมืองนั้น ๆ ดังนั้นการกล่อมเกลาทาง
การเมืองจึงเป็นการช่วยให้ระบบการเมืองแต่ละระบบปรับตัวด ารงอยู่ต่อไป๘ 
 ค าจ ากัดความของการกล่อมเกลาทางการเมืองไว้ว่า คือ กระบวนการ ซึ่งเกิดจากการร่วมกัน
ของโครงสร้างทางทัศนคติ และแบบแผนทางพฤติกรรมของปัจเจกชน ซึ่ง กระบวนการเหล่านี้เกิดจาก
กลุ่มทางสังคมและสังคมที่ปัจเจกชนนั้นอาศัยอยู่๙ 
 จากค าจ ากัดความที่บรรดานักรัฐศาสตร์ทั้งหลายได้ให้ไว้ข้างต้น พอที่จะสรุปความหมายของ
ค าว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองได้ว่า หมายถึงกระบวนการสั่งสอนอบรมให้สมาชิกของสังคมเรียนรู้
วัฒนธรรมทางการเมือง และโครงสร้างทางการเมืองที่ผ่านตัวกลางต่าง ๆ ของสังคมทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม ตั้งแต่เยาว์วัยจนเติบใหญ่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต กล่าวคือ เป็นกระบวนการหล่อหลอมให้เกิด
เป็นแบบฉบับของทัศนคติ ความคิดเห็น ค่านิยม และความรู้สึกในทางใดทางหนึ่ง ต่อระบบการเมือง
ดังนั้นการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง จึงมีความส าคัญอย่างมากต่อระบบการเมืองของแต่ละ
ประเทศอย่างเห็นได้ชัด เพราะเป็นกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมทาง
การเมือง และเป็นกระบวนการที่จะท าให้พลเมืองของประเทศมีความรู้ เรื่องระบบการเมืองการ
ปกครองของประเทศ ก่อให้เกิดความรู้สึกชื่นชม เกรียดชัง หรือนิ่งเฉยต่อระบบการเมือง การกล่อม
เกลาทางการเมืองจึงเป็นกระบวนการของการถ่ายทอดผ่านตัวกลางต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งท าให้แต่ละ
คนนั้นได้เรียนรู้ในการจะก าหนดรูปแบบของตนเอง ในส่วนที่สัมพันธ์กับการเมืองให้เหมาะสม ระบบ

                                                 
๖ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และ สายทิพย์ สุคติพันธ์, การเมืองของเด็ก, (กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยาการพิมพ์, 

๒๕๒๖), หน้า ๑๗. 
๗ Greenstein F. I.,  Political Socialization, International Encyclopedia of Social Science, 

(New York: The Free Press, 1968), pp. 551-555. 
๘ Easton D. and Dennis J., Children in the Political System, (New York, McGraw Hill Book 

Co, 1969), pp. 7-8. 
๙ Langton, K. P., Political Socialization, (New York: Oxford University Press, 1969), pp. 4. 



 ๑๐ 

การเมืองของแต่ละประเทศจะคงอยู่ในรูปแบบเดิม หรือเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับสถาบันที่กล่อมเกลา
สังคมว่าจะถ่ายทอดค่านิยมทางการเมือง ไปในรูปแบบไหน ถ้าหากสถาบันที่กล่อมเกลาทางสังคม
ถ่ายทอดค่านิยมทางการเมือง และสังคมแตกต่างไปจากบรรพบุรุษของตนนั้น กระบวนการกล่อม
เกลาทางการเมืองนี้ ก็จะเป็นตัวน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม 

 
๒.๑.๓ กระบวนอบรมการกล่อมเกลาทางการเมือง 

 กระบวนการอบรมกล่อมเกลาจากสถาบันต่าง ๆ ในสังคมบางปัจจัยจ าเป็นต้องมีการส่งเสริม
ให้มากข้ึนในทิศทางที่ถูกต้อง เช่น การได้รับการศึกษาอบรมในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ความสนใจข่าวสารการเมืองการ ปกครอง การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง สิ่งเหล่านี้จะ
เกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ และมีทิศทางที่ถูกต้องทุกสถาบันในสังคมไทยต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้เป็น
รูปธรรมเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง มีคุณภาพ มีประโยชน์
ต่อตนเอง และสังคม๑๐ 

การแบ่งสถาบันในกระบวนกล่อมเกลาทางการเมืองโดยสรุปได้ ดังนี้๑๑ 
๑. ครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันหรือแหล่งของการเรียนรู้และทางการเมืองที่ส าคัญเป็น 

แหล่งวัฒนธรรมทางการเมืองอันส าคัญ ได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมที่เกี่ยวกับ การเมือง
ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง การที่ครอบครัวได้รับการยอมรับว่าเป็น สถาบัน 
หรือ องค์กรที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ทางการเมืองแก่เด็กก็เพราะเด็กเมื่อเกิดมา ส่วนใหญ่เด็กจะ
ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ส าหรับวิธีการของครอบครัวในการให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับเด็กมี อยู่
หลากหลายวิธี แต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีการวางแผนที่เป็นระบบ และส่วนใหญ่เป็นไปโดย 
ไม่ตั้งใจ พรศักดิ์ และสายทิพย์๑๒ กล่าวว่าครอบครัวเป็นโครงสร้างที่ท าหน้าที่ในการอบรม กล่อมเกลา
ทางการเมืองของสังคม เป็นโครงสร้างแรกที่บุคคลจะได้พบ อิทธิพลที่ส าคัญของ ครอบครัวคือการ
สร้างทัศนคติต่ออ านาจ กล่าวว่าคือ ภายในครอบครัวจะมีลักษณะการตัดสินใจ ร่วม (Collective 
Decision) ซึ่งมีลักษณะอ านาจเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ (Authoritative) ใน ทัศนะของเด็กเนื่องจาก
การไม่ปฏิบัติตามหรือไม่เชื่อฟังจะน าไปสู่การลงโทษหรือไม่ได้รับสิ่งที่ ต้องการ ดังนั้น ประสบการณ์
ของเด็กเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวจะส่งผล ต่อความรู้สึกมีความสามารถทาง
การเมือง (Political Competence) สร้างทักษะเกี่ยวกับการมี ปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง และน าไปสู่
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในอนาคต ถ้าเด็กถูกอบรมสั่งสอน ให้มีพฤติกรรมแบบยอมรับเชื่อฟังก็อาจ
ท าให้เด็กนั้นมีพฤติกรรมทางการเมืองเป็นแบบนั้นใน อนาคต นักวิชาการบางคนเห็นว่าในครอบครัวที่
มีการพูดคุยถกเถียงปัญหาทางการเมืองจะมีความ ผูกพันกับหน้าที่ทางการเมือง 

                                                 

 ๑๐ สรพงษ์ เกิดแก้ว และ ดร.วัลลภรฐัฉัตรานนท์, ทัศนคติการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี, วารสารสหวิทยาการวิจัย, ปีท่ี ๔ 
ฉบับท่ี ๑, [มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๘]: ๖๔. 

๑๑ พฤทธิสาน ชุมพล, ระบบการเมืองความรู้เบื้องต้น , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์, ๒๕๓๐),  
หน้า ๕๕-๗๐. 

๑๒ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และ สายทิพย์ สุคติพันธ์, ข่าวสารทางการเมืองของคนไทย, (กรุงเทพมหานคร: 
เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๔. 



 ๑๑ 

 
๒. สถาบันการศึกษา 
 ๒.๑ โรงเรียน กล่าวได้ว่าเป็นสถาบันหรือตัวแทนที่มีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้ 

ทางการเมืองของนักเรียน ทั้งนี้เพราะในสังคมสมัยใหม่การเรียนรู้ทางการเมืองมักจะเกิดขึ้นในชั้น 
เรียนโดยผ่าน 

๒.๑.๑ หลักสูตรที่ต่างยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญเครื่องมือ 
หนึ่งในการให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับนักเรียน โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาและหลักสูตร 
หน้าที่พลเมือง ทั้งนี้เพราะหลักสูตรเหล่านี้ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างนักเรียนให้มีคุณสมบัติ 
เป็นพลเมืองของชาติ 

๒.๑.๒ กิจกรรมเกี่ยวกับพิธีการในชั้นเรียน (Class – Room ritual life) 
การ เรียนรู้ทางการเมืองของเด็กนอกจากจะเรียนรู้ในโรงเรียนโดยผ่านหลักสูตรแล้ว เด็กอาจจะเรียนรู้ 
ทางการเมืองจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการในชั้นเรียนได้อีก เช่น การเคารพธงชาติ การร้องเพลง ชาติ 
เป็นต้น ซึ่งลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนปลูกฝังความรู้สึกรักชาติให้เกิดข้ึนในตัวเด็ก 

๒.๑.๓ ครู กล่าวได้ว่า เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางการเมืองของ 
เด็กเพราะประการที่หนึ่งส าหรับเด็กแล้วครูคือสัญลักษณ์ของอ านาจ หน้าที่ที่เด็กส่วนใหญ่จะต้อง เข้า
มาเกี่ยวข้อง มาให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลทางการเมืองในรูปของตัวบุคคลที่ใช้อ านาจครั้ง แรก 
แม้อาจจะยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ทางการเมือง อ านาจทางการเมืองที่เป็นนามธรรมและมี 
ลักษณะร่วมเช่น โครงสร้างของรัฐบาลอย่างสมบูรณ์เท่าใดนัก ประการที่ ๒ ครูในฐานะผู้สอน ถ้า ครูมี
วิธีการสอน วิธีการถ่ายทอดที่ดี นอกจากจะท าให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองที่ ถูกต้อง
แล้ว ยังอาจท าให้เด็กมีความกระตือรือร้นอีกด้วย แต่ถ้าหากวิธีการสอน วิธีการถ่ายทอดของ ครูไม่ดี 
ไม่มีความเหมาะสมแน่นอนนอกจากจะท าให้เด็กขาดความกระตือรือร้น เกิดความเฉื่อยชา ทาง
การเมืองแล้วยังอาจท าให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจการเมืองที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย ประการที่ ๓ ความรู้
ความสามารถของครูผู้สอน ถ้าหากครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเป็น อย่าง
ดี มีความสามารถในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยการพยายามปรับปรุงตนเองให้ทัน เหตุการณ์ 
ตลอดจนมีการแสวงหาความรู้ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ เป็นที่ยอมรับว่าครูผู้สอนคุณลักษณะ ดังกล่าวมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางการเมืองของเด็กเป็นอย่างมาก 
  ๒.๒ สถาบันระดับอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยกล่าวได้ว่าเป็น
สถาบันหรือตัวแทนให้การเรียนรู้ทางการเมืองที่ส าคัญของนิสิตนักศึกษา โดยทั่วไปมักจะเป็น แหล่งที่
เปลี่ยนแปลงลักษณะที่นิ่งเฉยทางการเมือง การไม่แสดงออกทางการเมือง ความไม่สนใจที่ จะมีส่วน
ร่วมทางการเมืองให้ความสนใจอยากแสดงออกทางการเมือง 

๓. กลุ่มเพ่ือน (Peer Group) เป็นกลุ่มปฐมภูมิ ประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุและฐานะทาง 
สังคมทัดเทียมกัน โดยทั่วไปมีความส าคัญในการให้การเรียนรู้ทางสังคมและการปรับตัวของบุคคล ใน
สังคม ในกรณีของการให้การเรียนรู้ทางการเมืองเป็นที่ยอมรับกันว่ากลุ่มเพ่ือนมิได้ มีบทบาท ยิ่ง
หย่อนไปกว่าครอบครัวและโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงที่เด็กอยู่ในวัยรุ่นและวัยที่เป็นผู้ใหญ่ดัง กฎใน
ผลการวิจัยของ มัสเซียลาส (Massialas) ที่พบว่านอกเหนือจากครอบครัวและสถาบันการศึกษา ได้แก่ 
โรงเรียนจะมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ทางการเมืองแก่เด็กแล้ว กลุ่มเพ่ือนก็มีอิทธิพลในเรื่องนี้อยู่ไม่



 ๑๒ 

น้อยในแง่ของการต่อสู้เด็กวัยรุ่นมักจะต่อสู้ตามความเชื่อของกลุ่ม นอกจากนี้พวกนี้มักจะมี ความเชื่อ
ทางสังคมและการเมืองไปในทางที่ดี ความแตกต่างในบทบาทระหว่างกลุ่มเพ่ือนและ ครอบครัวคงจะ
อยู่ที่ขณะที่ครอบครัวช่วยสร้างการรับรู้ การเลียนแบบ ความจงรักภักดีทางการเมือง ให้กับเด็ก ๆ 
ในช่วงระยะเริ่มต้นของชีวิต กลุ่มเพ่ือนจะช่วยในช่วงเข้าสู่วัยรุ่นได้โดยการให้การ เรียนรู้ทางการเมือง
ในระดับที่สูงขึ้นจนกระทั่งเด็กสามารถเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับการ เปลี่ยนแปลงในโลกแห่ง
การเมืองได ้

๔. กลุ่มอาชีพ ถือกันว่ามีความส าคัญในการให้การเรียนรู้ทางสังคมและทางการเมืองให้แก่ 
บุคคล ในกรณีของการให้การเรียนรู้ทางสังคมเมื่อบุคคลได้รับการเตรียมพร้อมที่จะประกอบอาชีพ 
ของตนเองจะพบว่า ในแต่ละกลุ่มอาชีพจะมีวิธีการโดยเฉพาะของตน ซึ่งอาจจะไม่ซ้ ากันกลุ่มอาชีพ 
อ่ืนในกรณีของการเรียนรู้ทางการเมือง เช่น กลุ่มชาวนา กลุ่มเกษตรกร นอกจากจะช่วยให้สมาชิก 
ใหม่ของกลุ่มได้เรียนรู้ทางสังคมคือระเบียบวิธีการของกลุ่ม การอยู่ร่วมกันควรให้ความเคารพต่อกัน
และให้ความช่วยเหลือ กันและกัน ในบางกรณียังได้ช่วยสมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้  หรือ มีทัศนะคติ
ทางการเมืองอีกด้วย เพราะ ในหลายกรณีการที่กลุ่มดังกล่าวจะได้มาซึ่งความต้องการหรือ
ผลประโยชน์จะต้องมีการเคลื่อนไหว ชุมนุมประท้วง ในกรณีดังกล่าวสมาชิกของกลุ่มบุคคลจะมีการ
เรียนรู้วิธีการเคลื่อนไหวชุมนุม วิธีการใช้อ านาจต่อรองกับนายจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือแม้กระท่ังกับ
รัฐบาล ในแง่นี้จะเห็นได้ว่า กลุ่ม (อาชีพ) มีส่วนช่วยให้สมาชิกของกลุ่มได้การเรียนรู้ทางการเมือง 

๕. สื่อมวลชน (Mass Media) สื่อมวลชนหมายถึงสื่อหรือช่องทางของการสื่อสารมวลชนซึ่ง 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือ นิตยสาร โดยทั่วไปมีหน้าที่ส าคัญดังนี้ คือ
หน้าที่เสนอข่าวสาร เสนอความเห็น บริการศึกษา และท าหน้าที่ทางด้านบันเทิง ซึ่งหน้าที่เหล่านี้ 
โดยเฉพาะหน้าที่เสนอข่าวและเสนอความเห็นมีผลต่อทัศนะความโน้มเอียงทางการเมืองของบุคคล 
เพราะข่าวที่เสนอทุกวันส่วนหนึ่งเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองที่สื่อมวลชนได้ 
ถ่ายทอดจากรัฐบาลมาสู่ประชาชน 

๖. องค์กรศาสนา นักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยาอธิบายถึงหน้าที่หลักของศาสนากว้าง ๆ ไว้
สองประการ คือ หน้าที่ต่อบุคคล และหน้าที่ต่อสังคม โดยหน้าที่ต่อบุคคล คือ ศาสนาสนองความ
ต้องการส่วนตัวของบุคคลในด้านการอยากรู้อยากเห็น การแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระในชีวิต และการ
แสดงออกทางอารมณ์ ส่วนหน้าที่ต่อสังคมมีหลายประการในส่วนของการขัดเกลาทางสังคม สถาบัน
ศาสนาจะช่วยให้บุคคลมีการเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้สอดคล้องกับบรรทัดฐาน และค่านิยมในสังคมและ
ช่วยให้บุคคลมีอุดมคติในการด ารงชีวิต 

อาจกล่าวสรุปได้ว่า ตัวการที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ทางการเมืองได้นั้นมีแหล่งที่มาหลากหลาย
และแตกต่างกันออกไป โดยตัวการเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญ และส่งผลต่อการกล่อม
เกลาทางการเมืองทั้งสิ้น เนื่องจากปัจจัยที่กล่าวมานั้นล้วนมีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก 
ซึ่งจากความใกล้ชิดดังกล่าวนี้จะมีผลต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชน 

 
 
 



 ๑๓ 

แผนภูมิที่ ๒.๑ ตัวแบบการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของสังคม๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 จากแผนภูมิที่ ๒.๑ บุคคลในสังคมแต่ละคนนั้นถูกห้อมล้อมด้วยบรรยากาศทางการเมืองของ
สังคมซึ่งเป็นลักษณะต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพทางการเมืองของแต่ละบุคคลในสภาพแวดล้อม
ภายนอกนั้นยังมีหน่วยต่าง ๆ ที่เป็นตัวการในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองได้แก่ ครอบครัว 
การศึกษา กลุ่มเพ่ือนพ้อง กลุ่มทางศาสนา กลุ่มงานต่าง ๆ และสื่อมวลชนต่าง ๆ ซึ่งผ่านเข้าไปทาง
ฉากของผู้รับรู้ของแต่ละบุคคลเช่นกัน และจะเห็นว่าบุคคลมีองค์ประกอบส าคัญสองประการ คือ 
องค์ประกอบภายในได้แก่ บุคลิกภาพ และองค์ประกอบภายนอกได้แก่ ตัวการในการกล่อมเกลาทาง
การเมือง 
 ในตัวแบบได้สมมติว่าสภาวะต่าง ๆ อยู่ในสภาวะนิ่งหรืออยู่กับที่แต่อันที่จริงแล้ว สิ่งต่าง ๆ ที่
ในตัวแบบนี้อยู่ในสภาวะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่ากระบวนการอบรมการกล่อมเกลา
ทางการเมืองจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดการด ารงชีวิตของมนุษย์
ตราบใดที่ฉากการรับรู้ของมนุษย์ยังถูกสภาวะแวดล้อมทางสังคม และการเมืองต่าง ๆ ผ่านเข้ามา
กระทบและหล่อล้อมเข้าไปในตัวมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีโลกทัศน์ในทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แตกต่างกันไปส่วนขั้นตอนของกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองอาจกล่าวได้เป็น สี่ ขั้นตอน 

                                                 
๑๓ Michael Rush and Phillip Athoff, Introduction to Political Sociology, (London: Western 

Printing Serviced Press, 1971), p. 16. 



 ๑๔ 

 ขั้นตอนที่ ๑ เป็นขั้นที่พยายามให้เด็กได้รับการฝึกฝนอบรมให้เป็นสมาชิกของสังคม ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่เด็กจะเรียนรู้ทางทัศนคติ ค่านิยม ความสัมพันธ์ของบทบาทต่าง ๆ ของบุคคล ความรู้ทั่วไป 
และสิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นซึ่งคนในสังคมจะต้องเรียนรู้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน สถาบันที่มีอิทธิพลต่อเด็ก
มากที่สุด ในฐานะที่เป็นตัวการในการอบรมกล่อมเกลาทางสังคมนั้น คือ สถาบันครอบครัว และ
สถาบันการศึกษาจึงเป็นขั้นพ้ืนฐานของกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือชี้แนวทางให้
มนุษย์เรียนรู้วิธีการด ารงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่น 
 ขั้นตอนที่ ๒ คือขั้นที่ก่อให้เกิดบุคลิกภาพของบุคคลนี้ ในขั้นตอนเริ่มมีการพัฒนาไปสู่การมี
พ้ืนฐานความรู้ และความเชื่อ นอกจากนี้ประสบการณ์ที่เผชิญก็เริ่มมีอิทธิพลต่อการหล่อล้อมจิตใต้
ส านึกและยังไปมีส่วนในการก าหนดเป็นโครงสร้างบุคลิกภาพขั้นมูลฐานของมนุษย์ ซึ่งบุคคลเริ่มจะมี
ความส าคัญรู้สึกกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
 ขั้นตอนที่ ๓ เป็นขั้นที่บุคคลได้รับการเรียนรู้ทางการเมือง เริ่มมีความรู้สึกถึงโลกการเมือง
รอบตัวเอง มีทัศนะ และมีความเข้าใจต่อเหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ 
 ขั้นตอนที่ ๔ เป็นขั้นตอนสุดท้าย ที่บุคคลซึ่งได้ผ่านจากการเป็นสมาชิกทางการเมือง จากท่ีไม่
ร่วมกิจกรรมทางการเมือง มาเป็นผู้ที่เข้าไปมีบทบาททางการเมืองโดยตรง ขั้นนี้เรียกว่า กระบวนการ
เลือกสรรทางการเมือง จนท าให้บุคคล ๆ นั้นมีการเข้าใจทางการเมืองแบบลึกซึ้ง และจะมีทัศนคติทาง
การเมืองชัดเจนและถาวรมากกว่าเดิม๑๔ 
 จ าแนกการเรียนรู้ของบุคคลออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 

๑. การอบรมขัดเกลาทางสังคมขั้นปฐมภูมิ (Primary Socialization) เป็นระยะเริ่มแรกที่เด็ก 
เริ่มรู้ว่าตนนั้นจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ บุคลิกภาพ และวัฒนธรรม จากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
ภายในครอบครัว 

๒. การอบรมขัดเกลาทางสังคมขั้นทุติยภูมิ (Secondary Socialization) เป็นระยะบุคคลเริ่ม
การเรียนรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ในสังคมภายนอกครอบครัว ได้แก่ การเรียนรู้จากสถาบันต่าง ๆ เช่น 
สถาบันการศึกษา เพ่ือนฝูงและประสบการณ์ของตนเอง๑๕ 

อย่างไรก็ตามกระบวนการอบรมการกล่อมเกลาทางการเมืองจะมีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเหตุการณ์ในแต่ละขั้นตอน จากวัยเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ออกเป็นหลาย
ระดับ กล่าวคือ ในระดับมูลฐานของการเรียนรู้เด็กจะมีการเรียนรู้ ในด้านความรู้สึกผูกพัน การให้
ความเชื่อถือ ความจงรักภักดีต่อบ้านเมืองที่ด ารงอยู่ และเรียนรู้ว่าตนเป็นสมาชิกของชาติใด  ใครที่มี
แนวคิดและอุดมคติเช่นเดียวกัน และใครที่เห็นต่าง การเรียนรู้ในระดับต่อมาจะเป็นการพัฒนาในด้าน
ทัศนคติความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาบันทางการเมือง และด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองในระดับที่สูงขึ้นมาอีก เด็กจะเริ่มมีทัศนคติเกี่ยวกับการเมืองโดยตรง กล่าวคืออาจจะเข้าไปมี
บทบาททางการเมืองด้วยตนเองเช่นรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้นและใน

                                                 
๑๔ กมล สมวิเชียร, วัฒนธรรมทางการเมืองไทยกับการพัฒนาทางการเมือง , (กรุงเทพมหานคร :  

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔), หน้า ๓๙. 
๑๕ Jack Dennid, Socialization to Politics, (London: John Wiley and Sons Ltd, 1973), p. 293. 



 ๑๕ 

ระดับสูงสุดบุคคลนั้นจะมีการพัฒนาทางด้านทัศนคติ และความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ได้ออกมา
จากระบบการเมืองนั้น เช่น การออกกฎหมาย เป็นต้น๑๖ 

ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการอบรมการกล่อมเกลาทางการเมืองย่อมมีอิทธิพลต่อค่านิยม 
ทัศนคติ และความรู้สึกนึกคิดในทางใดทางหนึ่งต่อระบบการเมืองของบุคคล บางครั้งการอบรมการ
กล่อมเกลาในระดับครอบครัวอาจจะมีอิทธิพลมากกว่าระดับเพ่ือนฝูง และสถาบันการศึกษา เช่น 
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย แต่บางครั้งการอบรมในระดับปลาย โดยสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ จะมี
อิทธิพลมากกว่าแต่บ่อยครั้งที่ทัศนคติและค่านิยมในการเรียนรู้ในขั้นตอนต่าง ๆ ขัดกันอย่างเห็นได้ชัด
เนื่องจากได้รับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยประสบพบเจอมาก่อน บ้างบางที่อาจจะเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งภายใน และนอกประเทศบ้าง อาจจะท าให้
บุคคลไม่หมั่นใจบุคลิกลักษณะของตน ซึ่งจะปรากฏเห็นได้ชัดในวัฒนธรรมทางการเมืองระดับชาติ 
บางทีผลของการอบรมการกล่อมเกลาทางการเมือง ในบางครั้งอาจจะเป็นไปในลักษณะผิวเผิน เช่น 
ประเทศเยอรมนี ภายหลังของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้พยายามเปลี่ยนแปลงวิธีการอบรมการ
กล่อมเกลาทางการเมืองแบบดั้งเดิม ซึ่งพ่อมีอ านาจเด็ดขาดมาเป็นแบบระบอบประชาธิปไตย และ
พยายามสอนวิธีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย ในแก่กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน และ
มหาวิทยาลัย แต่ปรากฏว่าเด็กเรียนรู้โครงร่างรัฐบาลแค่เพียงผิวเผิน เพราะพ้ืนเพดั้งเดิมของประเทศ
เยอรมนี มีลักษณะที่ขัดกับหลักประชาธิปไตย ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบใหม่จึงเป็นไป
ได้ยากยิ่ง๑๗ 
 การกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมการเมืองยังมีข้อจ ากัดอยู่อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คือ จะมีจุดสนใจของการศึกษาอยู่เพียงแค่ตัวแทนของการกล่อมเกลาทางการเมืองและผล ที่เกิดขึ้น
เป็นประการส าคัญ นอกจากนั้น ยังมีลักษณะที่เป็นการศึกษาในระดับจุลภาคเท่านั้น ดังนั้น ผู้ศึกษาจึง 
มีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในเรื่องนี้ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต อาทิควรจะมุ่งให้ความสนใจ
กับกระบวนการหรือแบบแผนขั้นตอนของการกล่อมเกลาทางการเมือง หรือควรจะศึกษากับตัวแทน
ของการกล่อมเกลาทางการเมืองในประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากโรงเรียนที่ มีการศึกษากันเป็น
จ านวนมากแล้ว๑๘  
 ดังนั้นกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจาก
หลายระดับหลายตัวการ เริ่มตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของชีวิตในครอบครัวต่อเนื่องมาในสถาบันทางสังคม
ต่าง ๆ เช่น สถาบันศาสนา โรงเรียน กลุ่มอาชีพ สมาคมอาสาสมัคร สื่อมวลชน พรรคการเมืองหรือ
สถาบันต่าง ๆ ของรัฐบาลเป็นต้น ส่วนที่ว่าระดับใดตัวการใดจะมีอิทธิพลมากกว่ากัน ต้องแล้วแต่
ความเป็นมาเป็นไปของชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ความยืนยาวของระบบและค่านิยมที่ใช้กันมา ความ

                                                 
๑๖ Frederick M. Wirt, Introductory Problems in Political Research, ( Englewood Cliffs: 

Prentice-Hall, 1970), p. 31. 
๑๗ Sidney Verba, Political Culture and Political Development, (Princeton University Press, 

1965), p. 130. 
 ๑๘ ไพบูลย์ โพธ์ิหวังประสิทธ์ิ,  การกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมการเมือง  , 
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีท่ี ๖ ฉบบัท่ี ๑, [มกราคม-มิถนุายน ๒๕๕๖]: ๙๗. 



 ๑๖ 

ต่อเนื่องหรือขาดตอนของความเป็นชาติ ประสิทธิภาพของระบบการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และการ
ติดต่อสื่อสารภายในชาติ ระบบครอบครัว โรงเรียนและการอบรมบุตร รวมทั้งอิทธิพลภายนอกท่ีมีผล
ต่อสังคมนั้น ๆ ด้วยกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง ในทุกข้ันตอนของชีวิตมีความส าคัญที่
มีอิทธิพลต่อกระบวนการถ่ายทอดและปลูกฝังทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมทางการเมืองแบบใด
แบบหนึ่งการที่บุคคลจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการอบรมกล่อมเกลา
ทางการเมือง ทั้งห้าขั้นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสาย 
ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Almond G.A. and Verba S.  
(1965, pp. 7-8) 

จิตวิทยาวัฒนธรรม  (Psychocultural approach) 
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์กระบวนการอบรมกล่อมเกลา
ทางการ เมื องซึ่ ง เป็ นสิ่ งที่ มี  อิทธิพลอย่ า งส าคัญต่ อ
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง 

Greenstein F. I. 
(1968, pp. 551-555) 
 
 
 
ประทีป สยามชัย 
(๒๕๒๖, หน้า ๙๓) 
 
 
 
กมล สมวิเชียร 

(๒๕๑๔, หน้า ๓๙) 
 
 
 
 
 
Frederick M. Wirt 
(1970, p. 31) 
 
 
 
 
Easton D. and Dennis J. 
(1969, pp. 7-8) 
 

การกล่อมเกลาทางการเมืองว่ามี สองลักษณะ คือ 
การให้ข่าวสารทางด้านการเมือง การปลูกฝังค่านิยมทางด้าน
การเมือง และการเรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการเมืองที่ เกิดขึ้น
ในทุกช่วงของชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าการเรียนรู้นั้นจะเป็นแบบ
ทางการหรือไม่เป็นทางการจะมีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม 

ค าว่า “การกล่อมเกลาทางการเมือง” ได้มีการใช้ค านี้
ในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น “การเรียนรู้ทางการเมือง” “การ
ขัดเกลาทางการเมือง” “การอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง” 
“การเรียนรู้ชีวิตทางการเมือง” “สังคมกรณ์ทางการเมือง” 
“สังคมประกิตทางการเมือง” 

กระบวนการอบรมการกล่อมเกลาทางการเมืองจะเกดิ
ขึ้นอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ตราบใดที่ฉากการรับรู้ของมนุษย์ยังถูก
สภาวะแวดล้อมทางสังคม และการเมืองต่าง ๆ ผ่านเข้ามา
กระทบและหล่อล้อมเข้าไปในตัวมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีโลก
ทัศน์ในทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง แตกต่างกันไปส่วน
ขั้นตอนของกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง 

จ าแนกการเรียนรู้ของบุคคลออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 
๑. การอบรมขัดเกลาทางสังคมขั้นปฐมภูมิ เป็นระยะเริ่มแรก
ที่เด็ก เริ่มรู้ว่าตนนั้นจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ บุคลิกภาพ 
และวัฒนธรรม จากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองภายในครอบครัว 
๒. การอบรมขัดเกลาทางสังคมขั้นทุติยภูมิ เป็นระยะบุคคล
เริ่มการเรียนรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ในสังคมภายนอกครอบครัว 

การกล่อมเกลาทางการเมือง หมายถึง กระบวนการที่
ช่วยให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองหรือความโน้ม
เอียงทางการเมือง 

 



 ๑๗ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Langton, K. P. 
(1969, pp. 4) 
 
 
 

การกล่อมเกลาทางการเมือง คือ กระบวนการซึ่งเกิด
จากการร่วมกันของโครงสร้างทางทัศนคติ และแบบแผนทาง
พฤติกรรมของปัจเจกชน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เกิดจากกลุ่ม
ทางสังคมและสังคมที่ปัจเจกชนนั้นอาศัยอยู่ 

 

 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมือง 
 
 จ าแนกประเภททัศนคติและความโน้มเอียงของบุคคลที่มีต่อระบบการเมือง และส่วนต่าง ๆ 
ของระบบการเมืองออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. ความโน้มเอียงเชิงรับรู้ (cognitive orientation) ได้แก่ ความรู้สึกถึงวัตถุทางการเมือง 
และความเชื่อทางการเมือง ซึ่งความรู้และความเชื่อดังกล่าวนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องของความผิดหรือถูก แต่
จะเก่ียวกับการมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อสิ่งต่าง ๆ ในระบบการเมืองมากน้อยเพียงใด 
 ๒. ความโน้มเอียงเชิงความรู้สึก (affective orientation) ได้แก่ ความรู้สึกต่าง ๆ ของบุคคล
ที่มีต่อวัตถุทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองทั้งหลาย เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับความรู้สึกและผูกพัน 
ตลอดจนความยอมรับหรือไม่ยอมรับในวัตถุ หรือองค์กรทางการเมืองเหล่านั้น 
 ๓. ความโน้มเอียงเชิงประเมินค่า (evaluative orientation) ได้แก่ ความคิดเห็นในเชิง
ประเมินค่าต่อวัตถุทางการเมือง ซึ่งมักจะน า เอาค่านิยมเข้ามาเป็นเครื่องวัด หรือ ประเมินค่าต่อวัตถุ
ทางการเมือง หรือประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ ในระบบการเมือง และประเมินเหตุการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ 
 ทัศนคติทางการเมืองคือความเชื่อในเรื่องคุณค่า และศักดิ์ศรีของปัจเจกชนบุคคล ซึ่งได้แก่
การมีอิสรภาพในตัวบุคคล ความไม่เชื่อใจในการใช้อ านาจ ความไม่ต้องการ ที่จะยอมอยู่ภายใต้ของผู้
มีอ านาจ ความซื่อสัตว์ตรงไปตรงมา การยอมรับในความแตกต่างของบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจที่จะ
ยอมต่อการประนีประนอมและการเปลี่ยนแปลง๑๙ 
 การศึกษาแนวทางตามรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะการศึกษาทางด้านพฤติกรรมทางการเมือง 
(Political behavior) รับเอาแนวความคิดเรื่องทัศนคติเข้ามาอย่างมากโดยสิ่งที่สนใจเป็นทางด้าน
ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือเสรีนิยม กับทัศนคติทางการเมืองแบบเผด็จการหรือ
อ านาจนิยม กล่าวคือ ผู้ที่มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมักจะเป็นผู้ที่แสดงความรู้สึกนิยม
ชมชอบต่อสาระส าคัญ ๓ ประการ คือ การเปลี่ยนแปลง ความเสมอภาค และความอดกลั้น ในทาง
ตรงกันข้ามผู้มีทัศนคติทางการเมืองแบบอ านาจนิยมมักจะเป็นผู้แสดงความรู้สึกในเชิงที่ไม่เห็นด้วยต่อ
สาระส าคัญทั้ง ๓ ประการดังกล่าว๒๐ นั่นคือ ความเชื่อหรือทัศนคติแบบประชาธิปไตยนั่นเป็นรากฐาน

                                                 

 ๑๙ Robert A. Dahl, Modern Political Analysis, (New Jersey: Prentice Hall, 1968), p. 91. 
 ๒๐ Likhit Dhiravegin, Political Attitudes of Bureaucratic Elite and Modernization in 
Thailand, (Bangkok: Thai Wattanapanich, 1974), p. 36. 



 ๑๘ 

ของแนวความคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ส่วนความเชื่อหรือทัศนคติแบบอ านาจนิยมเป็น
รากฐานของแนวความคิดแบบอ านาจนิยม๒๑ 
 ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาให้ความสนใจในทัศนคติทางการเมือง แบบประชาธิปไตย 
และแนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยและอ านาจนิยมซึ่งอธิบายถึงพฤติกรรมทางการเมืองของ
บุคคลได ้
 ๒.๒.๑ ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือเสรีนิยม 
 ประชาธิปไตย ค านี้ดูจะมีความหมายส าหรับประเทศในโลก แม้แต่ประเทศที่มีระบบการ
ปกครองแบบเผด็จการหรือการปลุกครองแบบสังคมนิยม มักจะไม่ยอมรับว่าตนเป็นประเทศเผด็จการ
หรือสังคมนิยมตามที่ว่า กรณีประเทศรัสเซียก่อนน่าจะมีการแบ่งแยกประเทศก็ยังถือว่าตนเองใช้
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่ เป็นประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์  ( Democratic 
Centralism) หรือประเทศจีนก็เรียกประเทศว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เป็น
ต้น 
 รากศัพท์หรือที่มาของค าว่า “ประชาธิปไตย” (Democracy) นี้มาจากภาษากรีกโดยค าว่า 
Demos แปลว่า ประชาชน Kratein แปลว่า การปกครอง ตามความหมายเดิมของประชาธิปไตยใน
สมัยกรีกโบราณ ประชาธิปไตยจึงมีความหมายว่าเป็นรูปแบบของการปกครองแบบหนึ่งที่ ประชาชน
ทั้งหมดเป็นผู้ใช้อ านาจในการปกครองโดยตรง โดยการประชุมร่วมกันพิจารณาตัดสินปัญหา ในที่
ประชุมใหญ่โดยตรง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนด้วย 
 ค าว่า “ประชาธิปไตย” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๔๙๓ ให้
ความหมายไว้ว่าเป็น “ แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่” ส่วนค าว่า “ประชา” หมายถึง หมู่
คณะ “ประชาชน” หมายถึง บรรดาพลเมือง ในพจนานุกรมฉบับเดียวกัน๒๒ ได้ให้ความจ ากัดความ
ของค าว่า “ระบอบ” หมายถึง แบบอย่างธรรมเนียม ระเบียบการปกครอง ดังนั้น ค าว่า ระบอบ
ประชาธิปไตย จึงมีความหมายว่าแบบอย่างหรือธรรมเนียมการ ปกครองที่ถือปวงชนเป็นใหญ่ 
 ความคิด และความเชื่อที่สนับสนุนหลักการพ้ืนฐานของการ ปกครองระบอบเสรี
ประชาธิปไตย ในทางทฤษฎีความเชื่อนี้มาจากลัทธิปัจเจกชนนิยมของสังคมตะวันตกที่เน้นความเป็น
อิสระ เสรีภาพของบุคคล และมองความสัมพันธ์ระหว่างคนกับรัฐว่า รัฐจะมีอยู่เพ่ือเป็นเครื่องมือ ช่วย
ให้บุคคลในสังคมมีชีวิตที่มั่นคง ปลอดภัย และสมบูรณ์มากกว่าที่รัฐจะมีความส าคัญเหนือบุคคล 
ดังนั้นความเชื่อในประชาธิปไตยจึงพอสรุปเป็นสาระส าคัญได้ใน ๔ แง่มุมคือ 
 ๑. ความเคารพความเชื่อในบุคลิกภาพส่วนบุคคล (Respect for Individual Personality) 
คือ ความเคารพในความเป็นมนุษย์และสิทธิในการใช้ชีวิตของบุคคลอ่ืน 

                                                 

 ๒๑ ชัยอนันต์ สมุทวนิช, ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์พิฆเนศ, ๒๕๑๙), หน้า ๙-๒๔. 
 ๒๒ อิทธิพล ณ อุบล, “ทัศนคติทางการเมืองของข้าราชการในระดับหน่วยการปกครองท้องถิ่น :  
ศึกษาเฉพาะกรณีปลัด เทศบาลทั่วประเทศ”,  สารนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๕. 



 ๑๙ 

 ๒. ความเชื่อในหลักแห่งการใช้เหตุผล (Belief in Rationality) คือ ความเชื่อว่ามนุษย์เป็น
สัตว์ที่มีเหตุผลจึงรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน แม้จะมีเหตุผลต่างจาก ตนเองมองความส าเร็จใน
ชีวิตของบุคคลในแง่ที่เป็นเหตุเป็นผล มิใช้บุญวาสนาแต่เพียงอย่างเดียว 
 ๓. ความเชื่อในหลักแห่งความเสมอภาค เป็นการมองความเสมอภาคในโอกาส (Equality of 
Chance) ความแตกต่างความคิดทางการเมืองต้องมีการประนีประนอนโดยผ่านกระบวนการทาง
การเมืองและกฎหมายไม่ปิดโอกาสของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 ๔. ความเชื่อในหลักแห่งนิติธรรม (Rule of Law) คือ ความเชื่อที่ว่ากฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์
ใช้ได้อย่างเป็นกลางไม่เลือกหน้าใคร 
 นักรัฐศาสตร์ที่เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และ
แนวความคิดเก่ียวกับประชาธิปไตย พอสรุปได้ดังนี้ 
 คนที่จะมีทัศนคติหรืออุดมการณ์ประชาธิปไตยนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับประชาธิปไตย และจะต้องมีความส านึกในความสามารถทางการเมืองของตนเอง กล่าวคือ เชื่อว่า
ตนเอนั้นสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเต็มที่ ซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ เขา
เรียกว่า วัฒนธรรมของพลเมืองที่เอ้ืออ านวยต่อการปกครองประชาธิปไตย ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวมี
ลักษณะดังนี้๒๓ 
 ๑. ความมีเหตุผล 
 ๒. การเข้ามีส่วนร่วมในการเมืองอย่างกระตือรือร้น 
 ๓. การมีความรู้ในเรื่องการเมือง 
 ๔. การส านึกในความสามารถทางการเมืองของตน 
 ๕. การตัดสินปัญหาใด ๆ ทางการเมืองจะต้องคิดและประเมินจากหลักฐานต่าง ๆ ตามมติ
ส่วนใหญ่มากกว่าการใช้อ านาจส่วนตัว 
 ระบอบประชาธิปไตยนั้นมีลักษณะส าคัญ คือ จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและถูกต้อง
เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน ว่าใครควรจะเป็นผู้แทนของตน และประเทศควรจะปกครองแบบ
ใด๒๔ 
 ประชาธิปไตยและเสรีนิยมโดยเฉพาะเสรีนิยมเป็นความคิดที่แพร่หลายในศตวรรษที่ ๑๙ เสรี
นิยมเห็นว่าการด าเนินการทางการเมืองและพัฒนาต่าง ๆ ต้องรักษาเสรีภาพของแต่ละบุคคลไว้ให้มาก
ที่สุด เพ่ือให้บุคคลก าหนดจุดมุ่งหมายปลายทางของตนเอง รักมีไว้เพ่ือปกป้องเอกชนจากการกดขี่ของ
กลุ่มในทางการเมืองนั้น เสรีนิยมต่อต้านระบอบปกครองที่ใช้อ านาจ จ ากัดระยะเวลาของผู้ปกครอง
โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถาบันรัฐสภา ขยายการเลือกตั้ง ต่อต้านการเข้าแทรกแซงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล และสนับสนุนการแข่งขันการค้าโดยเสรี๒๕ 
                                                 

 ๒๓ Almond G.A. and Verba S., The Civic Culture,  ( Boston: Little Brown and Company, 
1965), pp. 18-30. 
 ๒๔ Dorothy Picklen, Democracy, (New York: Basic Books, 1970), p. 13. 
 ๒๕ อิทธิพล ณ อุบล, “ทัศนคติทางการเมืองของข้าราชการในระดับหน่วยการปกครองท้องถิ่น :  
ศึกษาเฉพาะกรณีปลัด เทศบาลทั่วประเทศ”,  สารนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๗. 



 ๒๐ 

 ๑. การเลือกตั้งโดยเสรี (Free Election) เพ่ือยืนยันในหลักที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่ดังนั้น 
ประชาชนจึงต้องมีสิทธิ์มีเสียงในการพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินการปกครอง เ พ่ือประโยชน์สุข
ของตนเอง แต่การที่จะท าให้ประชาชนทุกคนมาด าเนินการปกครองนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก เพราะ
ทุกคนมีภารกิจส่วนตัว จ าเป็นต้องมีวิธีประกันให้เขาได้รับสิทธิ์ได้รับเสียงโดยทางใดทางหนึ่ง และ
เชื่อมั่นว่าเลือกตั้งผู้แทนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นวิธีการที่ดีที่สุด หากแต่ต้องกระท าโดยทั่วไป และ
ปราศจากการบังคับขู่เข็ญหลอกลวง 
 ๒. การใช้สิทธิคัดค้าน (The Right to Oppose) ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยย่อม
เป็นการยากที่จะหวังให้ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกันทุกกรณี ทั้งนี้เพราะคนเราย่อมมีเหตุผล ความ
เชื่อและผลประโยชน์แตกต่างกัน จ าเป็นอยู่อย่างที่จะต้องมีการโต้เถียงคัดค้าน ฉะนั้น สิทธิที่จะ
คัดค้านได้จึงเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญประการหนึ่งในวิถีทางประชาธิปไตย แต่การคัดค้านในระบอบ
ประชาธิปไตยจะต้องกระท าโดยใช้เหตุผล และบริสุทธิ์ใจหรืออีกนัยหนึ่งจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของ
ความมีเหตุผลโดยชอบธรรมด้วยกฎหมายหรือโดยมาตรฐานทางธรรมจริยา 
 ๓. การใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่งที่
ท าให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบข่าวสาร ข้อมูลและความต้องการของประชาชนอันจะเป็นประโยชน์แก่
การก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ การให้เสรีภาพดังกล่าวจึงเป็นกติกาที่
จ าเป็นส าหรับการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย เพราะเป็นการแสดงให้เห็นระบอบการปกครองที่
ตอบสนองเจตนาและความประสงค์ของประชาชน 
 ๔. การยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย (Rule of Low) กฎหมายเป็นแนวทางหรือสิ่งที่
ช่วยสร้างความเสมอภาคและข้อขัดแย้ง อันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติและเป็นการป้องกันการ
บิดเบือนและกระท าการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเป็นผลของการตัดสินใจ โดยอาศัยเสียงข้างมาก 
โดยคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชน ฉะนั้น การยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายจึงเป็นกติกา
ที่ส าคัญ 
 ๕. การตัดสินใจโดยอาศัยเสียงข้างมาก แต่ขณะเดียวกันให้ความคุ้มครองแก่ฝ่ายเสียง 
ข้างน้อย 
 การตัดสินใจโดยอาศัยเสียงข้างมากเป็นการประกันว่าจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ฉะนั้น 
สิ่งใดที่ประชาชนฝ่ายข้างมากยอมรับเอาน่าจะถือได้ว่าเป็นความต้องการของส่วนรวม แต่การที่จะให้
เป็นส่วนรวมร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือสังคมมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในกิจกรรมต่าง ๆ ทุกเรื่องไปย่อม
เป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตามบุคคลผู้มีเสียงข้างน้อยหรือไม่เห็นด้วยในมตินั้น ๆ ก็จะต้องได้รับความ
คุ้มครองเท่า ๆ กับบุคคลอื่น จะถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือคนนอกสังคมที่ควรกีดกัน ฉะนั้น แม้ว่าการ
ตัดสินใจในการปกครองจะถือความเห็นของฝ่ายข้างมากนั้น ก็จะต้อง ป้องกันระวังมีให้ความเห็นของ
ฝ่ายข้างมากบีบบังคับให้ฝ่ายข้างน้อยต้องกระท าตามด้วยเสมอไป มิฉะนั้นจะกลายเป็นระบอบเผด็จ
การโดยคนหมู่มากหรือที่เรียกว่าคณาธิปไตย 
 ๖. ควรมีรัฐธรรมนูญเป็นแม่บท ในการปกครองระบอบใด ๆ ก็ตามย่อม ก็ต้องมีกฎหมาย
แม่บทเพ่ือวางเป็นหลักการประกันโดยทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างรูปแบบการจัดสรรอ านาจสถาบันและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนก าหนดอ านาจหน้าที่ของประชาชนต่อรัฐและสถาบัน
ต่าง ๆ ของรัฐ ฉะนั้น สถาบันรัฐธรรมนูญจึงนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบของรัฐในการปกครองระบอบ



 ๒๑ 

ประชาธิปไตยที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่ก าหนดหรือวางรากฐานที่ส าคัญยิ่งของระบอบการ
ปกครองโดยแสดงออกถึงหลักการต่าง ๆ อย่างชัดเจนเป็นหลักประกันและป้องกันการบิดเบือน และ
การด าเนินการตามอ าเภอใจของผู้มีอ านาจเพราะจะเห็นได้ว่าโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว รัฐธรรมนูญจะก าหนด
ถึงอ านาจอธิปไตย ที่มาของสิทธิและการใช้สิทธิหน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจและสถาบันที่
ให้อ านาจไว้เป็นการแน่นอน 
 ระบอบประชาธิปไตย มีความส าคัญว่า “ภายใต้สภาวะที่ไร้รัฐ” สังคมเต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายที่
เที่ยวตีชิงทรัพย์สินผู้ อ่ืน บ่อนท าลายสิ่งจูงใจที่จะท าให้เกิดการผลิตหรือลงทุนจนแทบจะไม่เหลือ
ผลประโยชน์อะไรที่จะไปถึงยังประชาชน หรือแม้แต่โจรผู้ร้ายเอง แต่ทั้งโจรและประชาชนอาจจะ
ได้รับประโยชน์ถ้าโจรตั้งตนเองเป็นผู้เผด็จการหรือเจ้าพ่อผู้ซึ่งคุ้มรีบไถประโยชน์ในรูปของภาษีผู้เผด็จ
การมักจะอ้างประโยชน์หรือความชอบธรรมของตนว่าเป็นผู้ที่ท าให้สังคมมีสันติสุขเป็นระเบียบ
เรียบร้อยพร้อมอ านวยสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางสาธารณะ ซึ่งส่งเสริมการผลิตให้มากขึ้น แต่สภาวะเผด็จ
การก็ไม่อาจสามารถที่ท าให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยาวนานกว่าชั่วอายุคน แท้จริงแล้ว 
สภาวการณ์ประชาธิปไตยนั้นก็มีความส าคัญและจ าเป็นพอ ๆ กับความปลอดภัยทางทรัพย์สินซึ่งท า
ให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 สภาพสังคมที่ไร้ระเบียบ ยุ่งเหยิงไม่กอสิ่งจูงใจให้เกิดการผลิตเพราะประชาชนต้องมัวกังวล
กับโจรผู้ร้าย ในที่สุด คนที่เป็น หัวหน้าโจรกลุ่มโจรก็ตั้งตนเป็นขุนนางหรือเจ้าหน้าที่ท าการปล้น
ประชาชนในรูปแบบของภาษีที่รีดไถ แต่ภาษีที่ประชาชนนั้นจ่ายไปเป็นการยอมรับและยินดีที่จะจ่าย
ซึ่งแลกกับการคุ้มครอง เพราะสภาพการถูกปล้นสะดมไปหมด และมีเวลาพอที่จะท าการเกษตร ใน
ขณะเดียวกันหัวโจก ดังกล่าวซึ่งตั้งตนเป็นเจ้าก็ได้ประโยชน์ไปด้วย เพราะเมื่อประชาชนมีเวลาและ
ความจงใจที่จะท าการผลิตมากข้ึน จนเรานี้ก็สะสมความมั่งคั่งของตนโดยผ่านการเก็บภาษีได้เพ่ิมมาก
ขึ้นจากรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้นของประชาชน สภาพนี้เป็นสภาพที่ยอมรับได้จากประชาชน เช่นเดียวกับ
สมัยยุคขุนศึกในประเทศจีนเมื่อปี ๑๙๒๐ โดยพวกขุนศึกท าการรีดไถภาษีจากประชาชนโดยชอบ
ธรรม เพราะพวกขุนศึกเรานี้ให้ความคุ้มครองแก่พวกเขาได้ 
 ประชาธิปไตย ในปัจจุบันว่าเกิดปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนกับประสิทธิผลเชิงระบบ
โดยกล่าวว่าประวัติศาสตร์การเปลี่ยนรูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมี ๓ ยุค ยุคที่ ๑ 
(นครรัฐ) เช่น นครรัฐต่าง ๆ ของกรีกโบราณ หรืออิตาลีในสมัยกลางประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพวกเขาโดยตรงได้เต็มที่ เพราะพ้ืนที่ของนครรัฐ
เล็กแต่ก็มีข้อเสียในเรื่องของการไร้ขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการป้องกัน
ประเทศ จนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นยุคที่ ๒ ยุครัฐชาติ เป็นการรวมเอานครรัฐต่าง ๆ เหล้านี้มา
เป็นรัฐชาติเดียวกัน เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและความสามารถในการ
ป้องกันประเทศ ท าให้เกิดประสิทธิผลเชิงระบบ (ระบบท างานได้ดีขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  
ที่ก าหนดไว้) อีกทั้งยังคงรักษาหลักการประชาธิปไตยของประชาชนไว้โดยผ่านหลักการเลือกตัวแทน
เข้าไปท าหน้าที่แทนตน๒๖ 

                                                 

 ๒๖  Robert A. Dahl, “A Democratic Dilemma: System Effectivness Versus Citizen 
Participation”, Political Scince Quarterly, (Texas: Spring, 1994), pp.23-34. 



 ๒๒ 

 ในปัจจุบันนี้โลกเราก าลังเข้าสู่ยุคที่สาม (ยุคภูมิภาคนิยม) โดยรวมรัฐชาติต่าง ๆ มาเป็น
ภูมิภาคนิยมเป็นกลุ่มสหภาพ เช่นกลุ่มสภาพยุโรป อันเป็นยุคที่เน้นแต่หลักประสิทธิผลเชิงระบบ ทั้ง
ในเรื่องของการเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานการค้า การพัฒนาเศรษฐกิจและการป้องกัน
ประเทศให้ดีขึ้น แต่ละเลยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะใช้ระบบตัวแทนแบบแต่งตั้ งโดย
ผู้น ารัฐ 
 ยกตัวอย่างสหภาพยุโรปเกิดจากสนธิสัญญามาสตริช (Maastricht Treaty) ในปี ๑๙๙๒ ก็ได้
ก่อปัญหา ระหว่างประสิทธิผลเชิงระบบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะว่าในขณะที่มีการรวม
ชาติต่าง ๆ ในทวีปยุโรปหลายประเทศมาเป็นสภาพยุโรป เพ่ือบรรลุถึงความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจและ ผลประโยชน์ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ประเทศเหล่านี้ก็ได้สูญเสียสิทธิความเป็นเอกราช
ของตน รวมถึงความเป็นประชาธิปไตยต้องถูกตัดทอนลงด้วย เช่น ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สมาชิก EEC (สหภาพยุโรป) แต่ไล่ออกโรงคัดค้านการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์แบบ การ
ที่ประชาธิปไตยของแต่ละประเทศสมาชิกต้องถูกตัดทอนลงก็เพราะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
(Political Participation) ของประชาชนถูกตัดออกไปแม้ว่าประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจการเมือง 
สังคม ถูกตัดสินด้วยสภาพยุโรปซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของรัฐบาลแต่ละประเทศสมาชิก แต่ตั วแทน
เหล่านี้ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้ง แต่มาจากการแต่งตั้งของผู้น ารัฐหรือกลุ่มผู้น ารัฐ ซึ่งตัวแทนเหล่านี้ก็ไม่ได้
ท าหน้าที่รับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ตรงกันข้ามตัวแทนเหล่านี้กลับ
รับผิดชอบเฉพาะผู้น ารัฐที่แต่งตั้งพวกเขาเท่านั้น ฉะนั้น อ านาจในการควบคุมการท างานของสหภาพ
ยุโรปของประชาชนจึงไม่มีเลย สิ่งเหล่านี้เป็นการบิดเบือนหลักการประชาธิปไตย 
 อย่างไรก็ตาม Dahl ยังสนับสนุนระบบประชาธิปไตยให้ด ารงอยู่ต่อไป และเสนอแนะว่าแม้
การรวมกลุ่มประเทศเป็นสหภาพต่าง ๆ นั้นเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลเชิงระบบ แต่ ก็ไม่
ควรละเลยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบบระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง โดยการ
สนับสนุนสถาบันต่างต่าง ๆ ในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะสถาบันประชาชนให้แข็งแกร่ง และไม่
พาโลกเข้าสู่ยุครวมศูนย์อ านาจโดยชนชั้นน าทางสังคมนั้น เพราะจะท าให้การพัฒนาประชาธิปไตย
ถอยหลังเขา้สู่คลอง๒๗ 
 ประชาธิปไตยให้ความส าคัญกับการเชื่อมั่นในหลักเกณฑ์และวิธีการหาเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์มากกว่าความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของอุดมการทางการเมืองประเภทหนึ่ง  
คือ อุดมการประชาธิปไตยซึ่งมีลักษณะ ดังนี้๒๘ 
 ๑. มีความศรัทธาในความสามารถของมนุษย์ ความสามารถของมนุษย์ที่ส าคัญ ได้แก่ การ
รู้จักใช้เหตุผล และยึดหลักเหตุผลด้วยวิธีทดลองค้นคว้าแบบวิทยาศาสตร์ 
 ๒. เชื่อในลัทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น ยอมให้ทุกฝ่ายเสนอข้อเท็จจริงเหตุผลและ
ความคิดเกี่ยวกับปัญหาที่ก าลังพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงร่วมกันตัดสินใจเป็นวิธีที่ดีที่สุด จากหลักข้อนี้
จึงเปิดเสรีภาพทางการพูด การพิมพ์ การรวมกลุ่มตั้งสมาคมตลอดจนพรรคการเมืองด้วย 

                                                 

 ๒๗ Dahl, Modern Political Analysis, (New Jersey: Prentice-Hall, 1963), p. 15. 
 ๒๘ ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย , (กรุงเทพมหานคร: 
พิฆเนศ, ๒๕๑๙), หน้า ๖-๑๒. 



 ๒๓ 

 ๓. เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน หรือมีความเสมอภาคตามกฎหมายและทางการ
เมือง กล่าวคือ ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน โดยไม่
แยกว่าเพศใดมีชาติก าเนิดอย่างไร และมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมเช่นใด 
 ๔. ให้เอกชนท ากิจกรรมและด าเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ เองโดยแทรกแซงน้อยที่สุด รัฐจะเข้า
มาแทรกแซงในวิธีการจัดระเบียบสังคมของคนก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นเอกชนไม่สามารถจัดท าเองได้
เท่านั้น 
 ๕. เชื่อว่ารัฐเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ช่วยให้คนบรรลุถึงความสมบูรณ์ของรัฐ รถอยู่ได้ก็ด้วย
เป้าหมายที่จะคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สิน ดังนั้น ประชาชนมีสิทธิที่จะท าการต่อต้านรัฐบาลที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว 
 สรุปได้ว่า ทัศนคติทางการเมือง เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะออกมา
ในรูปแบบตอบรับหรือปฏิเสธก็ได้ ทัศนคติของบุคคลสามารถแสดงออกมาเป็นค าพูดซึ่งเรียกว่า ความ
คิดเห็น ทั้งทัศนคติและความคิดเห็นเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมือง 
 

 
 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Robert A. Dahl 
(1968, p. 91) 
 
ชัยอนันต์ สมุทวนิช 
(๒๕๑๙, หน้า ๙-๒๔) 
 
 
อิทธิพล ณ อบุล 
(๒๕๓๙, หน้า ๑๕) 
 

จ าแนกประเภททัศนคติ ออกเป็น ๓ ลักษณะ ความ
โน้มเอียงเชิงรับรู้ ความโน้มเอียงเชิงความรู้สึก ความโน้มเอียง
เชิงประเมินค่า 

ความเช่ือหรือทัศนคติแบบประชาธิปไตยนั่นเป็น
รากฐานของแนวความคิดทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
ส่วนความเช่ือหรือทัศนคติแบบอ านาจนิยมเป็นรากฐานของ
แนวความคิดแบบอ านาจนิยม 

ค าว่า “ระบอบ” หมายถึง แบบอย่างธรรมเนียม 
ระเบียบการปกครอง ดังนั้น ค าว่า ระบอบประชาธิปไตย จึง
มีความหมายว่าแบบอย่างหรือธรรมเนียมการ ปกครองที่ถือ
ปวงชนเป็นใหญ่ 

Almond G.A. and Verba S 
(1965, pp. 18-30) 
 

คนที่จะมีทัศนคติหรืออุดมการณ์ประชาธิปไตยนั้น
จะต้องเป็นบุคคลที่มีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับประชาธิปไตย 
และจะต้องมีความส านึกในความสามารถทางการเมืองของ
ตนเอง กล่าวคือ เช่ือว่าตนเอนั้นสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างเต็มที่ ซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ 
เขาเรียกว่า วัฒนธรรมของพลเมืองที่เอื้ออ านวยต่อการ
ปกครองประชาธิปไตย 

 



 ๒๔ 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมือง (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Dorothy Picklen 
(1970, p. 13) 
 

ระบอบประชาธิปไตยนั้นมีลักษณะส าคัญ คือ จะต้องมีหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน ว่าใครควรจะ
เป็นผู้แทนของตน และประเทศควรจะปกครองแบบใด 

อิทธิพล ณ อุบล 
(๒๕๓๙, หน้า ๑๗) 
 

ประชาธิปไตยและเสรีนิยมโดยเฉพาะเสรีนิยมเป็นความคิดที่
แพร่หลายในศตวรรษที่ ๑๙ เสรีนิยมเห็นว่าการด าเนินการทางการเมือง
และพัฒนาต่าง ๆ ต้องรักษาเสรีภาพของแต่ละบุคคลไว้ให้มากที่สุด  

Robert A. Dahl 
(1994, pp.23-34) 
 

ประชาธิปไตย ในปัจจุบันว่าเกิดปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับประสิทธิผลเชิงระบบโดยกล่าวว่าประวัติศาสตร์การเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมี ๓ ยุค ยุคที่ ๑ (นครรัฐ) 
ยุคที่ ๒ ยุครัฐชาติยุคที่สาม (ยุคภูมิภาคนิยม) โดยรวมรัฐชาติต่าง ๆ มา
เป็นภูมิภาคนิยมเป็นกลุ่มสหภาพ  

ชัยอนันต์ สมุทวณิช 

(๒๕๑๙, หน้า ๖-๑๒) 
 

ประชาธิปไตยให้ความส าคัญกับการเช่ือมั่นในหลักเกณฑ์และ
วิธีการหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มากกว่าความเช่ือทางศาสนา ซึ่งเป็น
พื้นฐานของอุดมการทางการเมืองประเภทหนึ่ ง  คืออุดมการณ์
ประชาธิปไตย 

  
 
 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 
 ๒.๓.๑ ความหมายของประชาธิปไตย 
 ประชาธิปไตย หมายถึง หลักของการปกครองและรูปแบบรวมตลอดถึงการ ด ารงชีวิตร่วมกัน
ของมนุษย์ในแง่ของการปกครองนั้น มุ่งถึงการมีส่วนของประชาชนในการที่จะเข้า ร่วมก าหนด
นโยบายต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน ส่วนในแง่ของการด าเนินชีวิตนั้น 
หมายถึงการยอมรับเสรีภาพ ความส าคัญและประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยมีเหตุผลเป็นเครื่องน าทาง
เพ่ือความผาสุกร่วมกัน และเป็นการปกครองที่ยึดอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนไม่ว่าจะเป็นระบอบ
ประธานาธิบดี (Presidential Democracy)หรือแบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) ถ้า
อ านาจสูงสุดในการก าหนดการปกครองอยู่ที่ประชาชนแล้วก็เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย
ทั้งสิ้นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นจ าเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะเป็นรัฐธรรมนูญแบบลาย
ลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ เพราะประชาธิปไตยถือเป็นการปกครองโดยกฎหมาย 
ความหมายของประชาธิปไตยที่ใช้กันในภายหลังนั้นอาจจะแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ความหมาย
แคบกับความหมายกว้าง ความหมายแคบ หมายถึง การที่ประชาชนมีอ านาจปกครองตนเอง ส่วนใน



 ๒๕ 

ความหมายที่กว้างประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิตแบบหนึ่งซึ่ งมีแบบแผนแห่ง พฤติกรรมในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม๒๙ 
 สรุป ความหมายของประชาธิปไตยที่กล่าวข้างต้น หมายถึงระบอบการเมืองการปกครองที่
ประชาชนใช้อ านาจการปกครองตนเองโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการด ารงชีวิตที่ดี
ของมนุษย์ เป็นการปกครองที่สอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มีส่วนร่วมในทางการเมือง และสามารถควบคุมใช้อ านาจรัฐให้เป็นไปตามทิศทางที่ประชาชนต้องการ
เป็นการปกครองที่ยึดหลักของเสรีภาพ ความเสมอภาค ค านึงถึง เสียงส่วนใหญ่เป็นส าคัญ มีกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ กติกาที่ประชาชนเคารพนับถือและอาจเก้าได้ว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่
ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับมากท่ีสุด 
 ๒.๓.๒ การปกครองระบอบประชาธิปไตย  
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการกระท าและแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ประชาธิปไตยจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ขึ้นอยู่กับ
บทบาทและหน้าที่ของประชาชนภายในชาติเป็นส าคัญ วิธีการเสริมสร้างประชาธิปไตยสามารถท าได้
หลายวิธี ประชาชนต้องรู้จักใช้และรักษาสิทธิทางการเมืองของตน เช่น สิทธิในการออกเสียง  เลือกตั้ง 
ซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนให้ผู้อ่ืนไม่ได้และเมื่อมีกิจกรรมทางการเมือง เช่น มีการเลือกตั้งก็ต้องไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง ทุกคนมีสิทธิเหมือนกันมีความส าคัญเท่าเทียมกันและต้องรู้จักรักษาสิทธิของตนด้วย 
กล่าวคือ ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนมาแอบอ้าง ใช้สิทธิในการเมืองของตน อนึ่งการใช้สิทธิเสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตยจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย และจะต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผู้อ่ืนและต้องรู้จักปฏิบัติตนตามหน้าที่คู่กับสิทธิในด้านการเมืองการปกครอง  ประชาชน
ทุกคนมีหน้าที่ท่ีจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น แสดงความคิดเห็น และให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานตามกฎหมาย และยอมรับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น๓๐ 

 การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีเนื้อหาที่ส าคัญ ๓ ประการได้แก๓่๑ 
   ๑. ประชาธิปไตยของประชาชน หมายถึง ความเป็นเจ้าของอัน ได้แก่ ประชาชน
สามารถท าให้รัฐบาล ปฏิบัติตามแนวทางข้อเรียกร้องของตนได้ สามารถด าเนินการเพ่ือให้มีรัฐบาลที่
เป็นไป ตามเจตจ านงของตนได้ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลให้เป็นตามที่ตนเองต้องการได้ 
เช่น การเลือกตั้ง การท าประชามติ การท าประชาพิจารณ์ การแสดงออกตามสื่อต่าง ๆ เป็นต้น ความ
ส านึกในการเมืองและการบริหารตามระบอบประชาธิปไตยโดยการติดตาม และตรวจสอบการท างาน
ของรัฐบาล การถือว่าการบริหารบ้านเมืองเป็นธุระของตน ไม่บอกปัดโดยใช้ค าว่าธุระไม่ใช่ และผลัก
ให้เป็นธุระของรัฐบาล 

                                                 

 ๒๙ สุขุม นวลสกุล และวิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์, การเมืองและการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๔), หน้า ๑๐. 
 ๓๐ พรภิรมณ์ ศรีทองค า และ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒, 
[กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘]: ๓๕-๓๖. 
 ๓๑ วรทิพย์ มีมาก และชีวินทร์ ฉายาชวลิต, หน้าท่ีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง, ๒๕๔๗), หน้า ๔๖. 



 ๒๖ 

   ๒. ประชาธิปไตยโดยประชาชน ซึ่งจะหมายถึง กระบวนการอันได้แก่ การเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการบริหารประเทศ การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงได้แก่ การเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
ทั้งหมดเพ่ือตัดสินในเรื่องที่มีความส าคัญต่อบ้านเมืองหรือท้องถิ่นของตน ส าหรับวิธีการที่สามารถ
น ามาใช้ในการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง คือ การออกเสียงประชามติ ซึ่งประเทศไทยสามารถน าวิธีนี้มา
ใช้กับกิจการในท้องถิ่น เพราะจะมีประชาชนเป็นจ านวนน้อย และประชาชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่
คล้ายคลึงกัน รวมทั้งมีมาตรฐานการครองชีพที่ไม่แตกต่างกันมาก การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยอ้อมหรือ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนได้แก่ การเลือกตัวแทนที่ประชาชนไว้ใจเข้ามาท าหน้าที่บริหารประเทศ
แทนตนเอง ซึ่งลักษณะส าคัญของ ประชาธิปไตยแบบตัวแทนมี ดังนี้ 
    ๒.๑ มีพรรคการเมืองเสนอนโยบายให้ประชาชนเลือก 
    ๒.๒ มีการเลือกตั้ง 
    ๒.๓ มีการใช้สิทธิออกเสียงโดยประชาชน 
    ๒.๔ มีรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้แทนราษฎรในสภา 
   ๓. ประชาธิปไตยเพ่ือประชาชน คือ เป้าหมายหรือประโยชน์ที่ประชาชนจะต้อง
ได้รับ กล่าว คือ รัฐบาลที่เข้าไปบริหารประเทศต้องมีเป้าหมายเพ่ือความผาสุกของประชาชน และ
สร้างความเจริญเติบโตให้แก่ประเทศไทยโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เข้าไปเพ่ือ
กอบโกยหรือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง การปกครองระบอบประชาธิปไตยคล้อย
ตามอดีตประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น แห่งสหรัฐอเมริกาว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
คือ การเป็นรัฐบาลหรือการปกครองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือ ประชาชน๓๒ 
 ของประชาชน ค านิยามในพจนานุกรมภาษาอังกฤษค าว่า Democracy แปลว่า การ 
ปกครองของประชาชนแต่ในความหมายที่ครอบคลุมกว่าการเป็นของประชาชนไม่ได้หมายความ 
เพียงถึงการปกครองอย่างเดียว หากยังหมายความถึงอ านาจอธิปไตยในแผ่นดินทรัพยากร แผ่นดิน 
มหาสมุทร น่านฟ้า ตลอดจนผลประโยชน์ทั้งหลายที่พึงมีล้วนนับเป็นของประชาชนถ้วนทุกคน ทั้ง 
บุคคลในปัจจุบัน และที่จะเกิดมาในอนาคต อย่างไรก็ตามการเป็นเจ้าของยังหมายรวมถึง ความ 
รับผิดชอบและมีส่วนเสียงเพ่ือปกป้องให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยทั่วกันเป็นที่มาของการมีส่วนใน
การปกครอง 
 โดยประชาชน เป็นวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อแผ่นดินเป็นของประชาชน
ความเป็นธรรมตลอดจนความร่มเย็นจะเกิดขึ้นในแผ่นดินได้ เมื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์
ทั้งหลายอยู่ในการดูแลของ โดยประชาชนทุกคน เป็นที่มาของความส าคัญในการมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองของประชาชน อย่างไรก็ตามโดยที่ประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการ
ทุกคนได้จึงได้เกิดสถาบัน องค์กร ตลอดจนตัวแทนต่าง ๆ ที่เข้ามาท าหน้าที่แทนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้สมเจตนารมณ์ เช่น สมาชิกสภาผู้เป็นตัวแทนของประชาชน พรรคการเมือง ผู้เป็น
ตัวแทนของกลุ่มความคิดเห็นและกลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจนสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน และเรื่องอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

                                                 

 ๓๒ ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง, การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ ๓, วารสารเรียนรู้

ประชาธิปไตย, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑๘, [มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗]: ๕. 



 ๒๗ 

 เพื่อประชาชน เป็นวิธีการในระบอบประชาธิปไตย ที่จะประกันว่าความเสมอภาค และความ
เป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้ สมตามปณิธานของระบบนั้น การบริหารแผ่นดินจะต้องมีเป้าหมายที่ ให้
ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นไปเพ่ือประชาชน คือ ตกถึงมือประชาชนโดยเสมอภาคเท่าเทียม กันทุก
คนไม่เฉพาะเพียงแต่บางคน หรือเพียงแต่ตกอยู่แก่คนข้างมากในสังคมประชาธิปไตยที่ยึดถือใน เรื่อง
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องความเป็นธรรม ตลอดจนเรื่องความสมเหตุสมผลนั้น ผลประโยชน์
ของแผ่นดินตกถึงมือประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง๓๓ 
 สรุปความว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน อ านาจบริหารมาจากการเลือกตั้งของปวงชนเสียงส่วนใหญ่ โดยการปกครอง
ระบอบนี้จะเน้นถึงความเสมอภาค เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถือว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ
มีเสียงเท่าเทียมกันหมด สามารถใช้สิทธิออกเสียงของตนได้ในขอบเขตที่จ ากัด จะล่วงล้ าสิทธิของคน
อ่ืนมิได้ และประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง 
 ๒.๓.๓ หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการด าเนินชีวิต ซึ่งยึด
หลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอ านาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน ประชาธิปไตยค านี้ดูจะ
มีความหมายส าหรับทุกประเทศในโลก แม้แต่ประเทศท่ีมีการปกครองแบบเผด็จการหรือการปกครอง
แบบเสรีนิยม มักจะไม่ยอมรับว่าตนเป็นประเทศเผด็จการหรือสังคมนิยมตามท่ีว่า กรณีประเทศรัสเซีย
ก่อนหน้าจะมีการแบ่งแยกประเทศก็ยังถือว่าตนเองใช้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่เป็น
ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ (Democratic Centralism) หรือประเทศจีนก็เรียกประเทศว่าประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนเป็นต้น การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้ว่า
ประชาธิปไตย หมายถึง ระบบการเมืองการบริหารที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจและ
การควบคุมตรวจสอบโดยการเลือกตัวแทนของตนให้เข้าไปท าหน้าที่แทนตนเองผ่านทางกระบวนการ
เลือกตั้ง 
 ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการที่ส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้๓๔ 
 ๑. หลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนั้น ประชาชนแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของ 
อ านาจ ที่มีตามกระบวนการการเลือกตั้งอย่างอิสระจริงและทั่วถึงในการให้ได้มาซึ่งตัวผู้ปกครองและ
ผู้แทนของตน รวมทั้งประชาชนมีอ านาจในการคัดค้าน อักทั้งถอดถอนผู้ปกครองและผู้แทนที่มีท่าที
ท าให้ประชาชนเห็นว่ามิได้บริหารประเทศ ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น มีพฤติกรรม
ร่ ารวยผิดปกติ 
 ๒. หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการจะกระท า หรืองดเว้นการกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บุคคลนั้นต้องการ ตราบเท่าที่การกระท าของเขานั้นไม่ไปละเมิด ลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของ ประเทศชาติ 
                                                 

 ๓๓ อมร รักษาสัตย์, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน,  (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๑๘-๑๑๙. 
 ๓๔ วิ ทย ากร  เ ชี ย งกู ล ,  ชมรมศึ กษาผล งาน  วิ ทย ากร  เ ชี ย งกู ล ,  [ออน ไลน์ ],  แหล่ งที่ ม า : 
www.witayakorndub.wordpress.com [๑๙ เมษายน ๒๕๖๓]. 

http://www.witayakorndub.wordpress.com/


 ๒๘ 

 ๓. หลักความเสมอภาค การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ 
คุณค่าต่าง ๆ ของสังคมที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วยสาเหตุแห่งความ 
แตกต่างทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพันธ์ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือด้วย 
สาเหตุอ่ืน 
 ๔. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน การแสดงออก การด ารงชีพ ฯลฯ อย่างเสมอหน้ากัน 
โดยผู้ปกครองไม่สามารถใช้อ านาจใด ๆ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ และไม่ สามารถใช้
อภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายหรือเหนือกว่าประชาชนคนอ่ืน ๆ ได้ 
 ๕. หลักเสียงข้างมากควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย การตัดสินใจใด ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อภาคประชาชนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเข้าสู่ระบบการเมือง 
การตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือ ฝ่ายตุลาการ ย่อมต้องถือเอาเสียงข้างมากที่มีต่อ
เรื่องนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ตัดสินทางเลือก โดยถือว่าเสียงข้างมากเป็นตัวแทนที่สะท้อนความต้องการ ข้อ
เรียกร้องของประชาชนหมู่มาก หลักการนี้ต้องควบคู่ไปกับการเคารพและคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วย 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันว่าฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้วิธีพวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็น
หรือกระแสความนิยมของพวกตนอย่างสุดโต่ง แต่ต้องด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทั้งหมด 
เพ่ือสร้างสังคมที่ประชาชนเสียงข้างน้อย รวมทั้งชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข   
 หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เจริญอยู่ในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกานั้นมี
หลักการส าคัญ ดังต่อไปนี้๓๕ 
 ๑. การยึดถือเหตุผล 
 ปรัชญาประชาธิปไตยถือว่า สัจธรรมย่อมขึ้นอยู่กับเหตุผลการวิพากวิจารณ์หรือแสดง 
ความเห็นคัดค้านต่าง ๆ นั้นย่อมเป็นที่มาของการแสวงหาเหตุผล เป็นวิถีทางที่จะท า ให้ประชาชน 
พลเมืองเจริญเติบโตทางสมองและจิตใจและเป็นเหตุให้สังคมเจริญก้าวหน้า 
 ๒. การเน้นความส าคัญของปัจเจกชน 
 โดยเห็นว่าบุคคลแต่ละคนเป็นศูนย์กลางของนโยบายและลัทธิทั้งปวงบุคคลเป็นผู้สร้าง 
สถาบันสังคมและสถาบันการเมือง เพ่ือเป็นปัจจัยให้บุคคลมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่ละ
คนจึงควรเป็นตัวของตัวเองลิขิตชีวิตของตัวเองมากท่ีสุดกว่าผู้ใดหรือสถาบันใด 
 ๓. การถือเอารัฐเป็นเครื่องมือของประชาชน 
 เมื่อถือว่าแต่ละคนเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตนเองมากที่สุด รัฐก็คอยเข้าแทรกแซง แต่น้อยที่สุด รัฐ
เป็นเพียงเครื่องมือส่งเสริมให้บุคคลบรรลุจุดหมายปลายทางในส่วนที่เหนือความสามารถที่แต่ละ
บุคคลจะกระท ากันเองได้เท่านั้น เช่น การพิทักษ์รักษาสิทธิมูลฐานของมนุษย์ การรักษาความ 
ยุติธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันการรุกรานจากภายนอกเป็นต้น ความคิดนี้ตรงกัน
ข้ามกับลัทธิเผด็จการที่เห็นว่าประชาชนเป็นเครื่องมือของรัฐ 
  
                                                 

 ๓๕ ประสาร ทองภักดี, หลักการปกครอง (หลักรัฐศาสตร์), (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, ๒๕๒๕), หน้า ๑๑๘-๑๑๙. 



 ๒๙ 

 ๔. การอาศัยความสมัครใจเป็นใหญ่ 
 เป็นวิธีการปล่อยให้เอกชนด าเนินการทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมตามความสมัครใจ
ระหว่างกันเอง เช่น การจัดตั้งพรรคการเมืองหรือการจัดตั้งสมาคมต่าง ๆ เป็นต้น 
 ๕. การยึดถือกฎเหนือกฎ 
 เรื่องนี้ย่อมเป็นไปตามแนวคิดเดิมที่ว่า ประชาชนสร้างรัฐขึ้นมาเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิ 
ส าคัญบางประการของประชาชน รัฐบาลผู้ปกครองจะบิดเบือนผันแปรไปตามใจตนเองในการเลือก
ปฏิบัติมิได้ มิฉะนั้นแล้ว ประชาชนมีสิทธิล้มล้างรัฐบาลนั้นเพ่ือจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาได้ ความจริง
ฝ่ายเผด็จการก็ถือเรื่องกฎเหนือกฎ แต่เป็นกฎที่สร้างข้ึนตามใจตนจึงก่อความไม่สงบไม่สิ้นสุด 
 ๖. การเน้นความส าคัญของวิธีการ 
 ถือว่าวิธีการนั้นจะต้องเหมาะสมในการด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทาง ซึ่งควรต้องยึดความ
ผาสุกของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งโดยนัยนี้น่าจะต้องยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา คือถือสายกลาง ซึ่ง ตรง
ข้ามกับฝ่ายเผด็จการที่ชอบใช้วิธีรุนแรง ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนความเกลียดชังมากกว่าที่จะสร้าง ภราดร
ภาพให้เกิดข้ึนตามอุดมการณ์ของตนเอง 
 ๗. การยึดความเห็นพ้องต้องกันเป็นหลักในมนุษย์สัมพันธ์ 
 ประชาธิปไตยนิยมการประนีประนอมเป็นส าคัญ ซึ่งอาจท าได้โดยการอภิปรายหรือ โต้เถียง
กันเพ่ือหาข้อยุติร่วมกันโดยถือฝ่ายข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน ทั้งนี้โดยต้องยอมรับความเห็น ของฝ่าย
ข้างมาเป็นฝ่ายชนะไปพลางก่อนอาจเป็นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น ฝ่ายข้างน้อยย่อมอาจหาทางชักจูงคน
ส่วนใหญ่ให้เห็นคล้อยตามและอาจกลายเป็นฝ่ายข้างมากภายหลังได้ 
 ๘. การถือสมภาพ หรือความเท่าเทียมกันขั้นมูลฐานของมนุษย์ 
 ความเท่าเทียมกันหรือสมภาพในทัศนะของประชาธิปไตย หมายถึงความเท่าเทียมกันใน 
โอกาสอย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้จ าเป็นต้องค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องความจ าเป็นและความขาดแคลน
ของแต่ละบุคคลไว้ด้วย 
 ๒.๓.๔ หลักเกณฑ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 หลักเกณฑ์ทีส่ าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี ๔ ประการ ดังนี้๓๖ 
   ๑. อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน กล่าวคือ ประชาชนเป็นผู้ใช้อ านาจในการออก 
กฎหมาย บริหารและตุลาการ ทั้งนี้ การใช้อ านาจที่ไม่ผ่านใครที่เรียกกันว่าการใช้อ านาจโดยตรงนั้น 
เช่น การชุมนุมหรือการรวมกลุ่มของชาว เอเธนส์โบราณเพ่ือร่วมกันตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือโดย
วิธีการทางอ้อมโดยประชาชนใช้อ านาจในการออกกฎหมาย ผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรใช้อ านาจ
บริหารผ่านทางฝ่ายบริหารและใช้อ านาจตุลาการผ่านทางศาล การใช้อ านาจของประชาชนโดยวิธีอ้อม
ซึ่งประเทศต่าง ๆ เกือบทั้งหมดในปัจจุบันซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักการที่ฝ่ายปกครองจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ใต้การปกครองหรือประชาชน 
   ๒. หลักความเสมอภาคของบุคคล กล่าวคือถือว่าบุคคลมีฐานะทางสังคมเท่าเทียม
กันทุก คนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่มีความเหลื่อมล้ าต่ าสูงในเรื่องฐานะของบุคคล
ไม่ว่า ชาติวุฒิหรือคุณวุฒิของบุคคลนั้น ๆ จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะความเสมอภาคเท่าเทียมกันทาง 
                                                 

 ๓๖ ทินพันธ์  นาคะตะ,  ประชาธิปไตย : ความหมายปัจจัย เอื้ ออ านวยและการสร้างจิตใจ , 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๗), หน้า ๙-๑๒. 



 ๓๐ 

การเมืองซึ่งหมายความว่า ประชาชนพลเมืองทุกคนมีโอกาสสิทธิเท่าเทียมกันในกระบวนการตัดสินใจ
ในนโยบายการปกครองประเทศ โดยยึดหลักการส าคัญว่า “คนเดียวมีสิทธิลงคะแนนได้เสียงเดียว
เท่านั้น” และโอกาสเท่าเทียมกันเช่นที่ว่านี้ จะต้องประกอบด้วยเสรีภาพไม่ถูกบังคับหรือก าหนดให้
เลือกการมีสิทธิตามกฎหมายของประชาชนพลเมืองในการออกเสียงเลือกตั้งของประเทศสหภาพ
โชเวียต ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ก าหนดตัวเลือกมาให้ก็ไม่เรียกว่ามีความเสมอภาคกันในทาง
การเมือง 
   ๓. การยึดถือเจตนารมณ์ของปวงชน หลักการนี้ยืนยันอ านาจของประชาชนในข้อ
แรก กล่าวคือ ถือว่าในการที่จะพิสูจน์ให้เห็นโดยแน่ชัดว่าผู้ปกครองเป็นเพียงตัวแทนที่ใช้อ านาจแทน
ปวงชน ไม่ใช้อ านาจของตัวเอง รัฐบาลจะต้องด าเนินการหรือจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน โดยวิธีการปฏิบัติเพ่ือย้ าหลักการนี้ ได้แก่ การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้
ประชาชนเลือกตั้งรัฐบาลเป็นครั้งคราว หรือการก าหนดให้มีกลไกทางสถาบันบางอย่าง เช่น การเปิด
อภิปรายทั่วไป เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายเพื่อก่อประชามติ หรือวิธีการให้ประชาชนร่างกฎหมายโดยตรง เป็นต้น 
   ๔. การยึดถือหลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก และเคารพในสิทธิของเสียงข้าง
น้อยเนื่อง จากในสังคมหนึ่ง ๆ นั้นมีสมาชิกจ านวนมาก ย่อมเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะมีความเห็นพ้อง
หรือ มี เจตนารมณ์อย่างเดียวกันไม่ได้ทั้งหมด การใช้อ านาจปกครองของประชาชนจะเป็นไปได้
จะต้องใช้ หลักการของเสียงข้างมาก และการเลือกตั้งการออกเสียงประชามติ เป็นกรรมวิธีทางปฏิบัติ
ของ หลักเกณฑ์นี้ แต่เพราะเราไม่มีทางที่จะแน่ใจได้ว่า คนกลุ่มใหญ่จะใช้วิจารณญาณของเขาไป
ในทางท าถูกที่ควรได้ทุก ๆ ครั้ง คนกลุ่มใหญ่ก็อาจถูกอิทธิพลของอารมณ์ได้ในบางโอกาส หรือเกิด
ความ เมามันในอ านาจซึ่งเป็นไปได้อย่างมาก และเคยปรากฏมาหลายครั้งด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ าเป็น
ที่ จะต้องมีมาตรการป้องกันมิให้มีการกดขี่ข่มเหงคนกลุ่มน้อยเกิดขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดระบบเผด็จการ
ของคนส่วนใหญ่ 
 หลักเกณฑ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งมี ดังนี้๓๗ 
 ๑. สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะต้องได้รับความคุ้มครองพอสมควร และความคุ้มครองนี้ควร
มีข้ันต่ าตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศไว้ว่าเป็นสิทธิมนุษยชน  
 ๒. ประชาชนใช้สิทธิดังกล่าวนี้เพ่ือท าให้ตนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ ทางด้านนิติ
บัญญัติและในด้านบริหาร โดยที่อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  
 ๓. ในการใช้สิทธิเสรีภาพในการใช้อ านาจอธิปไตยนั้น บุคคลแต่ละคนจะต้องมีความเสมอ
ภาคกันต่อกฎหมายด้วย  
 ๔. การใช้อ านาจให้ความยุติธรรมในทางศาล ต้องเป็นอิสระจากการบริหารราชการแผ่นดิน 
  
 ๕. ความเสมอภาคจะต้องกินความจากการเมือง ออกไปสู่เศรษฐกิจและระบบสังคม  
 ๖. ในการใช้สิทธิและเสรีภาพของเอกชนจะต้องใช้โดยไม่ก้าวก่ายและเป็นปรปักษ์ซึ่งกัน 
และกัน 
                                                 

 ๓๗ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ประชาธิปไตยของไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙),  
หน้า ๒๑๒. 



 ๓๑ 

 สรุป ผู้วิจัยเห็นว่าหลักเกณฑ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการสิทธิที่
ประชาชนควรได้รับจากรัฐบาล การใช้อ านาจ ความเสมอภาค เสรีภาพ ทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้
ความคิดของประชาชน โดยการใช้สิทธินั้นไม่ไปกระทบหรือก้าวก่าย และเป็นปรปักษ์ของบุคคลอื่น 
 ๒.๓.๕ รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช้การปกครองที่มีเพียงรูปแบบหนึ่งรูปแบบเดียวทั้งนี้ 
ได้มีการแบ่งรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยออกเป็นหลายรูปแบบด้วยกัน ในที่นี่ขอแบ่ง
รูปแบบการปกครองประชาธิปไตยออกเป็น ๕ รูปแบบ ดังนี้ 
  ๑. ประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy)๓๘ 
  ประชาธิปไตยโดยตรงมาจากความหมายดั้งเดิมว่าประชาธิปไตยบริสุทธิ์ (Pure Democracy) 
มีหลักส าคัญคือ อ านาจอธิปไตยมีที่มาจากองค์ประชุมของประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนพลเมืองที่
เลือกแล้วว่าต้องการมีส่วนร่วมทางการปกครอง ตัวอย่างของการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง
คือการปกครองของนครรัฐเอเธนส์นั่นเอง 
 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในมโนทัศน์และพ้ืนฐานความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่
ก้าวสู่การน าประชาธิปไตยโดยตรงมาใช้ ปรากฏให้เห็นได้ในประเทศตะวันตกจ านวนมาก เช่น ใน
ประเทศสารัทธ์อเมริกามีการเริ่มร่างกฎหมายโดยประชาชน การท าประชามติ การเลือกตั้ง และการ
ถอดถอนนักการเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส าหรับประเทศไทยได้มีการท าประชามติเพ่ือรับร่างแล้ว
ธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จะเห็นได้ว่าการกระท าประชามติได้กลายเป็นกลไกที่สร้างความชอบ
ธรรมให้แก่กระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่มีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทาง
ของประเทศในอนาคต และผูกพันส่งผลกับคนจ านวนมาก ร ะบอบป ร ะช า ธิ ป ไ ต ย โ ดย ตร ง มี
เครื่องมือที่ส าคัญอยู่ ๓ ประการด้วยกัน คือ 
 ๑. การท าประชามติ (Referendum) คือ กลไกที่ให้ประชาชนผู้มสิทธิเลือกตั้งสามารถลง
ประชามติ “เห็นด้วย” หรือ “ปฏิเสธ” นโยบาย ร่างกฎหมาย หรือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตรง 
 ๒. การริเริ่มเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชน ( Initiative) คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามจ านวนที่ก าหนด สามารถเสนอร่างกฎหมายที่ตนเห็นสมควรเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาสาธารณะ 
 ๓. การถอดถอน (Recall) อาจท าได้โดยการร่วมลงชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามจ านวนที่
ก าหนดเพ่ือถอดถอนผู้น าทางการเมืองที่พวกเขาเห็นว่าปฏิบัติหรือบริหารงานโดยมิชอบหรือไร้
ประสิทธิภาพ 
 ๒. ประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรอง (Deliberative Democracy)๓๙ 
 แนวความคิดของระบอบประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรอง หรือบางครั้งเรียกว่า
ประชาธิปไตยแบบถกแถลง หรือแบบปรึกษา มีการปรึกษาหารือ มีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่าระบอบ

                                                 

 ๓๘ พฤทธิสาณ ชุมพล และ เอก ตัง้ทรัพย์วัฒนา, ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย, 
(กรุงเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๑), หน้า ๗๙-๘๒. 

 ๓๙ พฤทธิสาณ ชุมพล และ เอก ตัง้ทรัพย์วัฒนา, ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย ,  
หน้า ๗๓-๗๕. 



 ๓๒ 

ประชาธิปไตยโดยตรง ในประเด็นที่ส าคัญ คือ ต้องการให้การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยเป็น
ฉันทามติ กล่าวคือ เป็นที่ยอมรับร่วมกันโดยทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 ระบอบประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรองมีคุณสมบัติ ๕ ประการหลัก คือ 
 ๑. ต้องมีสมาคมหรือกลุ่มที่เป็นอิสระ มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่การตัดสินใจของ
สมาชิกเป็นเอกสิทธิ์ที่เกิดจากการใช้เหตุผลพิจารณาไตร่ตรองของปัจเจกบุคคล 
 ๒. ประชาชนในประชาคมประชาธิปไตยจัดโครงสร้างสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ที่เอ้ือให้การ
อภิปรายไตร่ตรองอย่างใช่เหตุผลเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 ๓. ประชาคมต้องมีความเชื่อมั่นและเคารพในความคิดที่แตกต่างหลากหลายแบบพหุนิยม ผู้มี
ส่วนร่วมต้องแสดงเหตุผลประกอบเหตุผลของตน 
 ๔. ผู้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย เห็นความส าคัญของกระบวนการอภิปรายไต่ตรอง
และพิจารณาตัดสินเหตุผลว่าเป็นที่มาของความชอบธรรม 
 ๕. สมาชิกของสังคมประชาธิปไตยเคารพและยอมรับในความสามารถของผู้อ่ืน ที่จะใช้
เหตุผลในการอภิปรายไตร่ตรอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการยอมรับในเหตุผลของกันและกัน 
 แม้ว่าระบอบประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรองจะตั้งอยู่บนหลักการส าคัญ  คือ การ
ตัดสินใจร่วมกันที่เป็นฉันทามติ แต่หากในสถานการณ์ที่ฉันทามติไม่อาจเกิดขึ้นได้ก็จะใช้การตัดสินใจ
โดยเสียงข้างมากเด็ดขาดกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในระบบการเมืองพบได้ในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบฉันทามติหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าระบอบประชาธิปไตย
แบบสัดส่วน กระบวนการออกกฎหมายและก าหนดนโยบายของประเทศสวิตส์ เซอร์แลนด์ จะมีการ
จัดตั้งคณะการท างานผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายอย่างถี่ถ้วน โดยใช้หลักการตัดสินใจ
แบบเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมซึ่งเป็นกระบวนการก่อนน าร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณา
ของรัฐสภา 
 ๓. ประชาธิปไตยแบบตัวแทน  (Representative Democracy)๔๐ 
 ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน คือ ระบบที่ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทางการเมืองการปกครองด้วยตนเองแต่ประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนให้ท าหน้าที่ตัดสินใจ
แทนตนทั้งนี้เพราะสังคมการเมืองยุคใหม่รัฐต่าง ๆ ประกอบด้วยประชาชนจ านวนมากจึงไม่สะดวกต่อ
การที่ประชาชนจะเข้ามาท าหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการปกครองด้วยตนเอง ระบอบประชาธิปไตย
แบบตัวแทนที่ด าเนินอยู่ ในปัจจุบันพัฒนามาจากประเทศตะวันตก ๓ ประเทศ คือ อังกฤษ 
สวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา เมื่อปลายศตวรรษที่ ๑๘ และต้นศตวรรษที่ ๑๙ ต่อมาได้ขยายไป
ยังประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและประเทศเครือจักรภพอังกฤษ 
 กลไกส าคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนในการรักษาอ านาจการควบคุมของ
ประชาชนต่อผู้น าครั้งการเมือง เพ่ือให้ผู้น าทางการเมืองรับผิดชอบต่อประชาชน คือ การเลือกตั้ง 
(Elections) ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนต้องจัดให้มีการเลือกตั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้น าทางการ
เมืองเข้ามาเสนอตัวแข่งขัน การแข่งขันดังกล่าวต้องเปิดโอกาสให้ปัจเจกบุคคลมีโอกาสเสนอตัวเข้า
แข่งขันโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างทั้งในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแสดงถึงการที่ประชาชน
                                                 

 ๔๐ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: เสนาธรรม, ๒๕๓๙),  
หน้า ๒๐๗-๒๑๐.  



 ๓๓ 

จะต้องมีเสรีภาพในทางการเมืองอย่างเสมอภาค ในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน นอกจาก
เลือกตั้งแล้ว สังคมประชาธิปไตยจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในกรณีส าคัญต่าง ๆ เป็นประจ า 
 ๔. ประชาธิปไตยแบบสมาคม (Associative Democracy)๔๑ 
 แนวคิดนี้มีที่มาจากปัญหาประชาธิปไตยแบบตัวแทนในปัจจุบันว่า นับวันประชาชนจะแปลก
แยกออกจากระบบการเมืองมากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมีแนวโน้มที่
จะคล้อยตามการโฆษณาชวนเชื่อของผู้น าและนักการเมือง ประชาชนอ่อนแอ รอคอย และมุ่งหวัง
พ่ึงพิง นโยบายประชานิยมที่มุ่งเป้าหมายไปยังเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้ง วิธีที่จะช่วยแก้ปัญหานี้
คือการท าให้สมาคมและการรวมกลุ่มในระบอบการเมืองที่มีความเข้มข้นขึ้นเพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ในการเชื่อมโยงระหว่างรัฐและประชาชน 
 มโนทัศน์ พ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตยแบบสมาคม มีที่มาจากแนวคิดระบอบ
ประชาธิปไตยของ อเล็กซ์ซิส เดอ ต็อกเกอร์วิลล์ (Alexis de Tocqueville) ที่เสนอว่ารากฐานของ
ระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งของสหรัฐอเมริกาก่อก าเนิดมาจากวิถีชีวิตที่เน้นการสมาคมและการ
รวมกลุ่มในทุกขั้นตอนของการด าเนินชีวิต บทบาทส าคัญของสมาคมและกลุ่ม องค์กรคือ การเข้ามา
ใช้พ้ืนที่ทางการเมืองที่กางก้ันอยู่ระหว่างปัจเจกบุคคลและรัฐ ซึ่งหลายครั้งและหลายพ้ืนที่ถูกปล่อยให้
ว่างเปล่า ทั้งโดยเจตนาและทั้งความจ าเป็นเนื่องจากขาดผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าว 
 หลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบสมาคมคือ สมมุติฐานที่ว่า ประชาธิปไตยทั้งใน
เชิงอุดมคติ (Normative) และมิติในการด าเนินกิจกรรม (Function) จะเข้มแข็งมั่นคงได้ขึ้นอยู่กับสิ่ง
ที่ส าคัญกับความตื่นตัว ความกระฉับกระเฉง และประสิทธิภาพของสมาคมและกลุ่มองค์กรในสังคม
นั้น 
 โดยสรุปแล้วหน้าที่หลักของสมาคมและกลุ่มองค์กรมี ๔ ประการคือ 
 ๑. เชื่อมประสานสังคม (Social Integration) 
 ๒. เป็นตัวการในการรวบรวมผลประโยชน์ (Mediation of Interest) 
 ๓. เป็นที่มาของการสร้างความชอบธรรมทางสังคม (Source of Political Legitimization) 
 ๔. เป็นพ้ืนฐานการมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Pre-School for Political 
Participation) 
 สมาคมและกลุ่มองค์กรในสังคมไทยยังมีอยู่น้อยมาก และที่มีอยู่ก็ยังห่างไกลจากการท า 
หน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชน สังคม และรัฐ และแม้แต่ในประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนา
แล้ว ก็ยังมีข้อถกเถียงว่า แท้จริงแล้วมนุษย์โดยธรรมชาติเป็นสัตว์ที่ชอบรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรจริง
หรือไม่หากมนุษย์ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะชอบการรวมกลุ่ม แนวคิดประชาธิปไตยเป็นแบบสมาคมก็ต้อง
จะน าไปปฏิบัติในโลกแห่งความจริงได้ยาก 
 ๕. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)๔๒ 
 เป็นรูปแบบการปกครองที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบทางการเมือง เปิด
โอกาสให้ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐบาลและผู้ใช้อ านาจ
                                                 

 ๔๑ พฤทธิสาณ ชุมพล และ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย, หน้า ๖๗-๖๙. 
 ๔๒ พฤทธิสาณ ชุมพล และ เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย, หน้า ๘๓-๘๗. 



 ๓๔ 

รัฐ ในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรง เพ่ือให้มีส่วนในการเสนอความคิดเห็น ตั้ งแต่กระบวนการ
ก าหนดนโยบาย จนถึงกระบวนการตัดสินใจ แต่อ านาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงอยู่ที่เจ้าหน้าที่
รัฐ ทั้งนี้จะตรงกันข้ามกับระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่จ ากัดบทบาทของประชาชนอยู่แค่เพียง
การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
 หัวใจของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคือการเปิดช่องทางและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนแต่ละคน กลุ่มประชาชน และองค์กรภาครัฐ ให้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ท าให้การ
ตัดสินใจของรัฐบาลโปร่งใส เป็นรัฐบาลที่แจ้ง ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมุ่งแสวงหารูปแบบที่
ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมผลักดัน และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้น าทางการเมืองได้อย่าง
กว้างขวาง และอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การปฏิรูปทางการเมืองที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นและแสดงเจตนารมณ์ของตนเองได้มากขึ้น กว้างขวางขึ้น และต่อหลากหลายนโยบายมากขึ้น 
ที่ส าคัญการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น
ประชาธิปไตยแบบใดจะต้องให้ความส าคัญกับโอกาสและความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 
และประกาศเจตนารมณ์ของตนต่อสาธารณะ หากการมีส่วนร่วมดังกล่าวถูกปิดกั้นโดยอ านาจรัฐ ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ย่อมไม่อาจกล่าวได้ว่าสังคมนั้นเข้าเกณฑ์ความเป็นประชาธิปไตย 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
โกวิท วงศ์สุรวัฒน ์
(๒๕๓๔, หน้า ๔๑) 
 
 
 
 
 
 
 
ประสาร ทองภักด ี
(๒๕๒๕, หน้า ๑๑๘-๑๑๙) 
 

ค า ว่ า  “ประชาธิ ป ไ ตย ” ถอดศั พท์ ม า จาก
ภาษาอังกฤษว่า “Democracy” ซึ่งมีรากศัพท์ มาจาก
ภาษากรีก ๒ ค า คือ “Demos” แปลว่า “ประชาชน” 
และ “Kratos” แปลว่า “อ านาจ” เมื่อ รวมกันเข้าแล้วก็
มี ค ว ามหมายว่ า  “อ าน าจของประชาชน ” หรื อ 
“ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ” เพราะฉะนั้นหลักการขั้น
มูลฐานของระบอบประชาธิปไตยก็คือ “การยอมรับนับ
ถือความส าคัญและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของ
บุคคล ความเสมอภาคและเสรีภาพในการด าเนินชีวิต” 

หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เจริญอยู่
ในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกานั้นมีหลักการส าคัญ 
การยึดถือเหตุผล การเน้นความส าคัญของปัจเจกชน การ
ถือเอารัฐเป็นเครื่องมือของประชาชน การอาศัยความ
สมัครใจเป็นใหญ่ การยึดถือกฎเหนือกฎ การเน้น
ความส าคัญของวิธีการ การยึดความเห็นพ้องต้องกันเป็น
หลักในมนุษย์สัมพันธ์ การถือสมภาพ หรือความเท่าเทียม
กันข้ันมูลฐานของมนุษย์ 

 
  



 ๓๕ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย (ต่อ) 

 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมลู แนวคิดหลัก 

ทินพันธ์ นาคะตะ 
(๒๕๑๗, หน้า ๙-๑๒) 
 

หลักเกณฑ์ที่ส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี ๔ 
ประการ ๑. อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน กล่าวคือ ประชาชน
เป็นผู้ใช้ อ านาจในการออก กฎหมาย บริหารและตุลาการ ๒. หลัก
ความเสมอภาคของบุคคล กล่าวคือถือว่าบุคคลมีฐานะทางสังคมเท่า
เทียมกันทุก ๓. การยึดถือเจตนารมณ์ของปวงชน หลักการนี้ยืนยัน
อ านาจของประชาชนในข้อแรก กล่าวคือ ถือว่าในการที่จะพิสูจน์ให้
เห็นโดยแน่ชัดว่าผู้ปกครองเป็นเพียงตัวแทนที่ใช้อ านาจแทนปวงชน 
๔. การยึดถือหลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก และเคารพในสิทธิ
ของเสียงข้างน้อยเนื่อง จากในสังคมหนึ่ง ๆ นั้นมีสมาชิกจ านวนมาก 
ย่อมเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะมีความเห็นพ้อง 

ป๋วย อึ๊งภากรณ ์
(๒๕๒๙, หน้า ๒๑๒) 
 

หลักเกณฑ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ส าคัญ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะต้องได้รับความคุ้มครองพอสมควร 
ประชาชนใช้สิทธิดังกล่าวนี้เพื่อท าให้ตนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ประเทศ ในการใช้สิทธิเสรีภาพในการใช้อ านาจอธิปไตยนั้น ความ
เสมอภาคจะต้องกินความจากการเมือง การใช้อ านาจให้ความ
ยุติธรรมในทางศาล ในการใช้สิทธิและเสรีภาพของเอกชนจะต้องใช้
โดยไม่ก้าวก่ายและเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกัน 

พฤทธิสาณ ชุมพล 
(๒๕๕๑, หน้า ๗๙-๘๒) 
 

ระบอบประชาธิปไตยโดยตรงมีเครื่องมือที่ส าคัญอยู่  ๓ 
ประการด้วยกัน คือ การท าประชามติ การริเริ่มเสนอร่างกฎหมาย
โดยประชาชน การถอดถอน  

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ 
(๒๕๓๙, หน้า ๒๐๗-๒๑๐) 
 
 
วรทิพย์ มีมาก  
และชีวินทร์ ฉายาชวลติ 
(๒๕๔๗, หน้า ๔๖) 
อมร รักษาสตัย ์
(๒๕๔๔, หน้า ๑๑๘-๑๑๙) 
 
 
 

ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน คือ ระบบท่ีประชาชนไม่ได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองการปกครองด้วยตนเอง
แต่ประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนให้ท าหน้าที่ตัดสินใจแทนตนทั้งนี้
เพราะสังคมการเมืองยุคใหม่รัฐต่าง ๆ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีเนื้อหาที่ส าคัญ ๓ 
ประการได้แก่ ๑. ประชาธิปไตยของประชาชน ๒. ประชาธิปไตยโดย
ประชาชน ๓. ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ การเป็นรัฐบาลหรือ
การปกครองที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ ประชาชน 

 



 ๓๖ 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 ๒.๔.๑ ความหมายของการเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้ง คือ การเลือกตั้งเป็น กิจกรรมที่ประชาชนแสวงหาทางเลือกในการปกครองและ
บ าบัดความต้องการของตนเองเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็นเจาของอ านาจอธิปไตยได้มี
ส่วนร่วมทางการเมืองอันเป็นกลไกที่แสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนที่เรียกรองหรือสนับสนุนให้มี
การกระท าหรือละเว้น การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งในทางการเมืองหรือการตัดสินใจในนโยบาย
สาธารณะที่จะมี ผลกระทบต่อประชาชน โดยประชาชนทั่วไปเลือกผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่มี
อุดมการณนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่สอดคลองกับตน ด้วยความคาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่
ตนเลือกให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะน าอุดมการณและนโยบายไปเป็นแนวนโยบายในการ
บริหาร ประเทศ และท าหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชนของตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหา 
ทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชนนั่นเอง๔๓ 
 การแข่งขันทางอ านาจเพ่ือน าไปสู่อ านาจ และการใช้อ านาจทางการเมือง โดยการอาศัยกลไก
ทางการของการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการใช้หลักประกันเพ่ือให้เลือกตั้งเป็นการแข่งขันน าไปสู่
อ านาจอย่างสุจริตเที่ยงธรรมในที่สุด โดยคาดหวังหรือผลลัพธ์จากการเลือกตั้งว่ าสามารถสะท้อนถึง
เจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด๔๔ 
 จุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยอ่ืน ๆ ไม่ว่า
การเลือกรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร การออกกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
การเลือกตั้งเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้คนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศเป็น
การมอบอ านาจอธิปไตยของราษฎร แต่ละคนให้ผู้แทนของตนน าไปใช้ในการปกครองประเทศ 
เนื่องจากเราไม่สามารถให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศได้จึงคิดค้นวิธีการขึ้นมา
เรียกว่า การเลือกตั้ง๔๕ 
 กิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยได้มีส่วนร่วมทางการเมือง 
(Participation) อันเป็นกลไกท่ีแสดงออกซึ่งเจตจ านงของประชาชนที่เรียกร้อง หรือสนับสนุนให้มีการ
กระท าหรือการละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมือง หรือแม้กระทั่ งการตัดสินใจใน
นโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยประชาชนทั่วไปเลือกผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่
มีอุดมการณ์นโยบายและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับตนด้วยความคาดหวังว่าผู้แทนหรือพรรคการเมืองที่
ตนเลือกให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะน าอุดมการณ์และนโยบาย ในการบริหารประเทศและ

                                                 

 ๔๓ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, โครงการวิจัยเร่ือง การประเมินผลการท างานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: 
คณะกรรมการเลือกตั้ง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า ๗. 
 ๔๔ เชาวณะ ไตรมาส, การเลือกต้ังแบบใหม่: ท าไมคนไทยต้องไปเลือกต้ัง, (กรุงเทพมหานคร: สุขุม 
และบุตร, ๒๕๔๕), หน้า ๗. 
 ๔๕ อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบาย
การศึกษา, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑. 
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ท าหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหา ทางเลือกใน
การเมืองปกครองของประชาชน นั่นเอง๔๖ 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า การเลือกตั้ง คือ กิจกรรมทางการเมืองที่เป็น
กิจกรรมของคนส่วนใหญ่ภายในประเทศได้มีส่วนร่วมในการ ปกครองประเทศโดยประชาชนทั่วไป
เลือกผู้แทน ที่ตนเลือกให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะน าอุดมการณ์และนโยบายในการบริหาร
ประเทศและท าหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง 
 ๒.๔.๒ ความส าคัญของการเลือกตั้ง 
 การเมืองในระบอบเสรีประชาธิปไตย ประชาชนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองได้ก็
ด้วยการอาศัยตัวแทนที่เรียกว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เข้าไปท าหน้าที่แทนตน วิธีการส าคัญที่
น ามาใช้ด าเนินการเพ่ือคัดสรรตัวแทนของประชาชน ดังกล่าวคือ “การเลือกตั้ง” และระบบตัวแทนที่
เกิดขึ้นนั้นต่างก็ต้องอาศัยสถาบันการเมืองเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในการครอบครองอ านาจ
บริหารสถาบัน ดังกล่าวเรียกว่า “พรรคการเมือง” ซึ่งพรรคการเมืองนั้นจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับประชาชนซึ่งเห็นได้ชัดจากการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละครั้งซึ่งหากประชาชนให้ความ
ไว้วางใจพรรคการเมืองใดให้เป็นตัวแทนพรรคการเมืองนั้นก็จะมี โอกาสประสบผลส าเร็จทางการเมือง
และมีความเป็นสถาบันการเมืองสูงตามไปด้วย๔๗ 
  ความส าคัญของการเลือกตั้งมี ๒ ลักษณะ ดังนี้๔๘ 
 ๑.ความส าคัญของการเลือกตั้งในทางทฤษฎี 
 ในทางทฤษฎีกล่าวได้ว่า ทฤษฎีการแบ่งอ านาจอธิปไตยออกเป็นสามส่วนคือ อ านาจนิติ
บัญญัติ อ านาจบริหารและอ านาจตุลาการ มีความเชื่อมโยงกับปรัชญาการเลือกตั้ง กล่าวคือ การ
เลือกตั้งจะเป็นที่มาของกลไกผู้ใช้อ านาจอธิปไตยในประเทศประชาธิปไตย ในความหมายนี้ การ
เลือกตั้งจะมีความส าคัญในฐานะที่เป็นการยอมรับในอ านาจของปวงชนในการเป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตย ซึ่งได้มีการมอบอ านาจให้กับตัวแทนไปปฏิบัติการแทนตามกระบวนการและขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ การเลือกตั้งจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงได้มีส่วนร่วมทางการเมือง
ในการเป็นผู้ ใช้อ านาจอธิปไตยโดยการเลือกตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ และมี
ความสัมพันธ์กับอ านาจทางฝ่ายบริหาร ความส าคัญของการเลือกตั้งในทางทฤษฎีที่เป็นไปในแห่ง
ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบคลาสสิค นี้บ่งชี้ให้เห็นว่า การเลือกตั้งเป็นการเลือกรัฐบาลที่จะเข้ามา
ปกครองประเทศ 
  
 

                                                 

 ๔๖ วัชรา ไชยสาร, ระบบการเลือกต้ังกับการเมืองไทยยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, ๒๕๕๒),  
หน้า ๘-๙. 
 ๔๗ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล อัคฮาด, ความนิยมของคนอีสานที่มีต่อพรรคเพ่ือไทย : กรณีศึกษา
จังหวัดขอนแก่น, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑, [มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๗]: ๗๙. 
 ๔๘ ธโสธร ตู้ทองค า, “กระบวนการเลือกตั้ง” วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน้า ๕๓๘-๕๓๙. 
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 ๒. ความส าคัญในการเลือกตั้งในทางปฏิบัติ 
 ในทางปฏิบัติกล่าวไว้ว่า การเลือกตั้งในทางปฏิบัตินั้นมีความส าคัญในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นมูล
ฐานของมนุษย์ ที่จะท าหน้าที่โดยเฉพาะในทางสังคมประชาธิปไตย อันเห็นได้เด่นชัดจากบทบัญญัติ
เชิงบังคับข้อ ๒๑ (๑) แห่งปฏิญาณสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เจตจ านงของประชาชนย่อมเป็นมูล
ฐานแห่งอ านาจการปกครองของรัฐบาลเจตจ านงดังกล่าวต้องแสดงโดยการเลือกตั้งอันสุจริต ซึ่งจัดขึ้น
เป็น ครั้งคราว ตามก าหนดเวลาด้วยการลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเป็นทั้งชายและหญิง โดยถือหลักคน
ละหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิ์เท่านั้น และกระท าเป็นการลับด้วยวิธีการอ่ืนใดที่รับประกันได้ว่าการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งจะเป็นโดยเสรี ในแง่นี้การเลือกตั้งจะเป็นกระบวนการทางปฏิบัติหรือขั้นตอนที่ส าคัญ
ของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย และในทางปฏิบัตินี้ อาจจัดแบ่งความส าคัญของ
การเลือกตั้งออกได้เป็น ๖ ประการ ประกอบด้วย 
 ประการแรก การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่เป็นการเลือกตั้งโดยการแสดงออก
ซึ่งมีเจตจ านงหรือความต้องการของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้งจึง
เป็นส่วนส าคัญในการสร้างความชอบธรรมให้เกิดข้ึนกับระบบการเมือง 
 ประการที่สอง การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่มีต่อผลในการจัดตั้งรัฐบาลและ
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล โดยเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยสันติ
วิธี ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านอ านาจ ป้องกันการผูกขาดอ านาจและการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
ในแง่นี้ การเลือกตั้งจึงเป็นการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหรือประชาชนในรัฐในอันที่จะก าหนด
รัฐบาลนั่นเอง 
 ประการที่สาม การเลือกตั้งเป็นกลไกส าคัญที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางการเมืองทั้งสาม
สถาบันกับประชาชน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นกลไกที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้า ง
ส่วนบน อันประกอบด้วยรัฐสภา รัฐบาลและศาล กลับโครงสร้างส่วนล่างซึ่งก็คือประชาชน โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้นการเลือกตั้งรัฐบาลจึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงความคิด ความเชื่อ และ
ทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลและเป็นพันธะสัญญาที่รัฐบาลจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้ นโยบายของรัฐนี้นับเป็นสัญญาประชาคม ที่เป็นผลมาจากการเลือกตั้ง
ทั่วไปอันเป็นส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 
 ประการที่สี่  การเลือกตั้งเป็นกระบวนการ กลไก และขั้นตอนที่แสดงถึงความเป็น
ประชาธิปไตย หรือสัญลักษณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งท าให้การเลือกตั้งเป็น
เครื่องมือส าคัญในการป้องกันการใช้ความรุนแรงทางการเมือง การปฏิวัติรัฐประหาร เมื่อการเมืองเกิด
วิกฤตการณ์ การเลือกตั้งในแง่นี้จึงเป็นเครื่องมือประการหนึ่งที่จะใช้ลดความขัดแย้ง ลงได้ 
 ประการที่ห้า การเลือกตั้งก่อให้เกิดบูรณาการทางสังคม และความรู้สึกในทางปฏิบัติที่ต้องมี
สิทธิหรือหน้าที่ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นกลไกส าคัญในทางการเมืองและสังคม
อย่างยิ่ง ในการสร้างความรู้สึกร่วมกันการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย และการเป็นเจ้าของประเทศ
ของประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งหรือเป็นกิจของพลเมือง ที่พลเมืองในประชาคมการเมือง
จะต้องปฏิบัติ 
 ประการที่หก การเลือกตั้งก่อให้เกิดความ กล่อมเกลาทางการเมือง ทั้งนี้เพราะมีกิจกรรมทาง
การเมืองหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะการรณรงค์หาเสียง ซึ่งก่อให้เกิ ดความรู้ 



 ๓๙ 

เกิดการสื่อสารถ่ายทอดความต้องการของผู้มีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างเสริมการเรียนรู้
ระหว่างกันจนน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองร่วมกันในที่สุด 
 ความส าคัญของการเลือกตั้งอีกประการหนึ่ง๔๙ 
 ๑. การเลือกตั้งช่วยแก้ไขความขัดแย้งและผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองในภาวะ
การเมืองที่มีความตึงเครียดอันเนื่องจากความขัดแย้งที่รุนแรง ไม่ว่าระหว่างฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน ฝ่าย
นิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร หรือระหว่างฝ่ายผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง 
 ๒. การเลือกตั้งช่วยสร้างความชอบธรรมทางการเมืองในการหาทางออกให้กับการตัดสินใจใน
ครั้งเลือกที่เกี่ยวข้องกับชะตากรรมของประเทศและประชาชน ในกรณีที่รัฐบาลเกิดความผิดพลาดใน
การตัดสินใจเรื่องส าคัญของประเทศหรือการด าเนินนโยบายในการบริหารประเทศ หรือกรณีมีเรื่อง
ส าคัญที่จะตากรรมของประเทศชาติและประชาชนตกอยู่ในห้วงอันตรายไม่สามารถสร้างฉันทามติ 
ความรู้รักสามัคคีดีในการก าหนดทางเลือกได้โดยรัฐบาลเพียงล าพัง จ าเป็นต้องอาศัยอาณัติ อ้างอิง
ทางการเมืองของประชาชนเป็นเครื่องตัดสินใจแทนรัฐบาล และรัฐบาลขาดความเชื่อมั่นในความชอบ
ธรรมทางอ านาจ การเลือกตั้งจึงเป็นการถ่ายโอนภาระความรับผิดชอบและอ านาจการตัดสินใจไป
ให้กบัประชาชนเป็นผู้ใช้สิทธิ์โดยตรงนั่นคือการเลือกตั้ง 
 ๓. การเลือกตั้งช่วยน าร่องทิศทางของการเมือง และช่วยสร้างความสอดคล้องในการ
สนองตอบความต้องการตามเจตนารมณ์ของประชาชน การเลือกตั้งเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้แก่ วัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่เชื่อมโยง
กับการผนึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันประชาชนกับผู้ปกครอง โดยที่ประชาชนเป็นฝ่ายได้รับโอกาสในการ
แสดงออกถึงความต้องการใหม่ใหม่ ๆ ขณะที่ฝ่ายผู้ปกครองก็ได้รับโอกาสในการริเริ่มสร้างสรรค์และ
น าเสนอแนวทางใหม่ ๆ ทางการเมืองที่ผ่านการคัดสรรจากกระบวนการแข่งขันที่ท าให้เกิดการผลิตซ้ า 
ซึ่งผลผลิตใหม่ ๆ ทางการเมืองที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะการก่อตัวขององค์กรอ านาจใหม่ทาง
การเมือง 
 ๔. การเลือกตั้งช่วยสร้างอิทธิพลและความส าคัญทางการเมืองของประชาชนการเลือกตั้งเป็น
การใช้อ านาจทางการเมืองโดยตรงของประชาชน ซึ่งจะส่งผลอิทธิพลต่อการได้มาซึ่งอ านาจทางการ
เมืองของผู้ปกครอง การเลือกตั้งโดยทั่วไปจึงเป็นการใช้ดุลทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ไป
จ ากัด ควบคุม และสลายการครอบง าอิทธิพลสูงสุดทางการเมืองขององค์กร อ านาจและกลุ่มผูกขาด
เฉพาะกลุ่มเพ่ือให้กระบวนการการแข่งขันเข้าสู่อ านาจทางการเมือง 
 ๕. การเลือกตั้งช่วยสร้างสันติภาพในการต่อสู้แข่งขันทางการเมือง การเลือกตั้งเป็นกลไกช่วย 
จัดระเบียบการต่อสู้ทางการเมืองให้อยู่ในกรอบของกฎเกณฑ์ กติกาของการแทนการใช้ก าลังความ
รุนแรงกับการแข่งขันอ านาจให้อยู่ในครรลองของสันติวิธีที่กลุ่มอ านาจฝ่ายต่าง ๆ ให้การยอมรับ
ร่วมกันได้ ทั้งในการเข้าอ านาจ การใช้อ านาจ และการพ้นจากอ านาจทางการเมือง 
 ๖. การเลือกตั้งช่วยให้ประชาชนได้คัดสรรกลั่นกรองผู้แทน และผู้ปกครองที่ต้องการ การ
เลือกตั้งจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พิจารณาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงและคัดสรรผู้แทนหรือผู้ปกครอง
ใหม่ให้สนองความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ รวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขัน
                                                 

 ๔๙ เชาวณะ ไตรมาส, การเลือกต้ังแบบใหม่ : ท าไมคนไทยต้องไปเลือกต้ัง , (กรุงเทพมหานคร :  
สุขุมและบุตร, ๒๕๔๕), หน้า ๑๕-๑๗. 



 ๔๐ 

ทางอ านาจในระหว่างกลุ่มอ านาจให้ผู้ปกครอง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเลือก
ผู้ปกครองและผู้ปกครองเองก็จะแข่งขันกันสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 สรุปความได้ว่า การเลือกตั้งมีความส าคัญทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ซึ่งความส าคัญทาง
ทฤษฎีนั้นมีความส าคัญในฐานะที่เป็นการยอมรับในอ านาจของประชาชนในการเป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตย ที่มีการมอบนาดหรือให้อ านาจกับตัวแทนไปปฏิบัติหน้าที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตนตามกระบวนการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ส่วนความส าคัญในทางปฏิบัตินั้นมีความส าคัญในฐานะที่
เป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์ 
 ๒.๔.๓ กระบวนการตัดสินใจเลือกตั้ง 
 กระบวนการตัดสินใจเลือกตั้ง สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้๕๐ 
  ๑. การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ ขั้นตอนของการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเริ่มจากการได้รับข่าวสารว่าจะต้องมีการเลือกตั้ง การได้รับข่าวสาร
ของการสมัครรับเลือกตั้ง การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตัวผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง และนโยบายต่าง ๆ ของ
พรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และนโยบายต่าง ๆ 
ของพรรคการเมือง ประชาชนในชนบทได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยผ่านสื่อ หรือช่องทาง
ใดบ้างและข่าวสารต่าง ๆ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับ
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชนเลือกรับข่าวสารในลักษณะใดจนกระทั่ง น าข่าวสาร
นั้นไปเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เหลือเท่ากับจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่ต้องการจะลงคะแนนเสียงให้ จากสื่อหรือช่องทางหลาย ๆ ทางนั้น ประชาชนเลือกที่จะเชื่อ
ข่าวสารจากแหล่งใดมากที่สุด และลักษณะของข่าวสารที่ผ่านไปสู่ผู้ลงคะแนนเสียงนั้นก็เป็นลักษณะ
ข่าวสารที่หลากหลาย หลายแง่หลายมุมเพ่ือที่จะจูงใจให้ลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง 
ประชาชนเลือกที่จะรับข่าวสารลักษณะใดมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เพ่ือที่จะลงคะแนนเสียงให้ 
  ๒. การสร้างหลักเกณฑ์และการให้น้ าหนักของหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้ง 
เมื่อผู้ลงคะแนนเสียงยอมรับว่าต้องมีการตัดสินใจและได้รับข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
หรือนโยบายของพรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สังกัดอยู่หรือผู้ลงคะแนนเสียงที่ผูกพันกับพรรค
การเมือง หรือผูกพันกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนเอง ถูกใจมากที่สุดให้ เหลือจ านวนเท่ากับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีได้หรือเท่าที่ตนเองต้องการจะ ลงคะแนนเสียงให้หรือให้ความส าคัญ
กับคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคล ในขั้นตอนนี้จะเริ่มมีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพ่ือให้ผู้ลงคะแนน
เสียงเห็นชอบกับตัวผู้สมัคร ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในด้านส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือนโยบายของ
พรรคการเมือง ก็จะเริ่มเข้าสู่ประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงก็เริ่มจะ
ประเมินข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับมานั้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายของผู้ลงคะแนนเสียง

                                                 

 ๕๐ จิติล คุ้มครอง, พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในกรอบรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๒ จังหวัดชลบุรี, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓-๑๕. 



 ๔๑ 

หรือไม่ ผู้ลงคะแนนบางคนอาจจะให้ความส าคัญกับนโยบายของพรรคการเมืองบางคนให้ความส าคัญ
กับคุณสมบัติส่วนตัวของผู้รับเลือกตั้ง 
  ๓. การประเมินและการจัดล าดับผู้รับเลือกตั้ง เมื่อได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และ
ให้น้ าหนักของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงแล้วตามที่ผู้ลงคะแนนเสียงใช้เป็นเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้สมัคร จากนั้นจะเป็นการประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน (หรือเท่ากับผู้ลงคะแนนเสียง
จะประเมิน) ว่าตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนควรจะได้รับการ
ประเมินเท่าไร ตามการประเมินของผู้ลงคะแนนเสียงของแต่ละคน 
  ๔. การตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ผู้ลงคะแนน
เสียงให้กับผู้สมัครที่มีคะแนนรวมจากการประเมินมากที่สุด แต่ในขั้นตอนนี้อาจจะมีเหตุการณ์
บางอย่างเข้ามาสอดแทรก คือ ผู้ลงคะแนนเสียงบางคนอาจจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามอิทธิพลของ
สิ่งของเงินทองที่ได้รับจากหัวคะแนน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเงินและสิ่งของนี้อาจจะมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลง การตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งด้วย กล่าวคือ ถึงแม้ว่าจะมีขั้นตอน
ในกระบวนการตัดสินใจเลือกตั้งมาโดยตลอด จนกระทั่งได้ตัวผู้สมัครได้รับการประเมินสูงสุดแต่เมื่อ
รับเงินหรือสิ่งของไปแล้ว อาจจะท าการเปลี่ยนการตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครที่ตนรับ 
สิ่งของหรือเงินทองมาก็ได้ 
 สรุปได้ว่า ในระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยถือว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกและ 
กระบวนการทางการเมืองที่ส าคัญในการที่จะก าหนดว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมที่จะปกครองโดยชอบ 
ดังนั้น เพ่ือให้สังคมการเมืองเป็นสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพและ เสถียรภาพ 
เป็นระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยโดยประชาชนและเพ่ือประชาชนโดยแท้ ประชาชนทุกคนจึง
ร่วมกันสร้างสรรค์ เสริมสร้าง และปรับแต่งให้วัฒนธรรมทางการเมือง ให้มีลักษณะสอดคล้องรองรับ
และสนับสนุนต่อระบอบขบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย การเสริมสร้างให้การเมืองมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะท าให้สังคมการเมืองมีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 
 ๒.๔.๔ หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง 
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีคุณค่าสมควรแก่การยกย่องว่าได้ด าเนินการตามครรลอง
ของระบบประชาธิปไตย และถือว่าเป็นฐานที่มาของความชอบธรรมในอ านาจของรัฐบาลและ
ผู้ปกครองจะต้องด าเนินไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล ดังนี้๕๑ 
 ๑. หลักความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง หมายความว่า การเลือกตั้งต้องกระท าโดยเสรีไม่มี
การบังคับกดขี่จ้างวานหรือใช้อิทธิพลใด ๆ ซึ่งหมายความว่า เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะคอยเฝ้าดูและ
ด าเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรี ปราศจากการบีบบังคับข่มขู่ด้วยประการใด ๆ ไม่ว่ าการใช้
อามิสสินจ้าง หรือใช้อิทธิพลบีบบังคับ รัฐเองก็ต้องไม่กดขี่ จ้างวาน หรือใช้อิทธิพลบังคับให้ราษฎรไป
เลือกตั้ง การเลือกตั้งที่ปราศจากอิสระผู้ปกครองจะอ้างว่าตนมีอ านาจโดยชอบธรรมไม่ได้ 
 ๒. หลักการเลือกตั้งตามก าหนดเวลา หมายความว่า เมื่อเลือกตั้งไปแล้วก็ต้องเลือกใหม่อีก 
โดยก าหนดระยะเวลาแน่นอน เช่น ๓ ปี หรือ ๕ ปี เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติ
                                                 

 ๕๑ เอกชาติ แจ่มอ้น, พฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ: คณะกรรมการการเลือกตั้ง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗), หน้า ๖-๘. 



 ๔๒ 

หน้าที่ของผู้แทนราษฎรว่าปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่ เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาส
เปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนราษฎรคนเดิม หรือเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใหม่ และเพ่ือให้ประชาชน
สามารถควบคุมผู้แทนของตนได้ 
 ๓. หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง หมายความว่า การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เป็นไปตามตัวบท
กฎหมาย ปราศจากการครอบง าและเล่ห์กลทางการเมือง ปราศจากการใช้อิทธิพลทางการเมือง ทาง
เศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคม วิธีที่จะท าให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งอย่างแท้จริง คือ 
  ๓.๑ จัดให้ราษฎรจัดการเลือกตั้งของตัวเองให้มากท่ีสุด โดยการให้ราษฎรมีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้ง เช่น เป็นกรรมตรวจนับคะแนน เป็นต้น 
  ๓.๒ จัดให้มีการคัดค้านการเลือกตั้ง 
 ๔. หลักการออกเสียงทั่วไป หมายความว่า การให้สิทธิเลือกตั้งแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่มี
การกีดกันหรือจ ากัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพิเศษเนื่องจากเพศ ผิว สถานภาพ ทางเศรษฐกิจ 
สังคม ตราบใดที่ประชาชนผู้นั้นไม่ขาดคุณสมบัติ การมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มักจะค านึงถึง
คุณสมบัติที่ส าคัญ ๗ ประการ คือ 
  ๔.๑ อายุ ประเทศต่าง ๆ มักจะก าหนดอายุขั้นต่ าของการมีสิทธิเลือกตั้งไว้ ๑๘ ปี 
หรือ ๒๐ ปี เป็นต้น 
  ๔.๒ ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นสมาชิกรัฐหนึ่ง ๆ และการเป็นสมาชิกนั้น
น ามาซึ่งสิทธิและหน้าที่ทางการเมือง 
  ๔.๓ การมีถิ่นที่อยู่ หมายถึง การก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าในการมีถิ่นที่อยู่ภายในเขต
เลือกตั้ง 
  ๔.๔ การรู้หนังสือ เงื่อนไขนี้ไม่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
  ๔.๕ คุณสมบัติเกี่ยวกับความประพฤติ หมายถึง การจ ากัดสิทธิบุคคลบางประเภทที่
มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงจนถูกศาลตัดสินลงโทษ หรือตัดสิทธิในการเลือกตั้ง 
  ๔.๖ คุณสมบัติเกี่ยวกับสภาพความสมบูรณ์ของจิตใจ ประเทศต่าง ๆ มักจะไม่ให้
สิทธิเลือกตั้งแก่บุคคลที่มีความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เช่น คนวิกลจริตไม่สมประกอบ เป็นต้น 
  ๔.๗ คุณสมบัติเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมบางประการ เช่น นักพรต นักบวช ซึ่ง
สังคมถือว่าไม่ควรมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ๕. หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค หมายความว่า การมีสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชน มี
ความส าคัญและได้รับการยอมรับโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้เลือกตั้งจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างไร หลักการที่ใช้เป็นมาตรการในการให้ความเสมอภาค คือ การให้ผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งคนหนึ่ง ๆ มีคะแนนเสียงเพียงหนึ่งคะแนน (One Man One Vote) และคะแนน เสียงทุก
คะแนนมีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
 ๖. หลักการลงคะแนนเสียงลับ หมายความว่า การออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนเป็นเอก
สิทธิ์ของผู้เลือกตั้งโดยเด็ดขาด เอกสิทธิ์นี้จะได้รับการพิทักษ์ปกป้องโดยการออกเสียงลับ โดยผู้ออก
เสียงไม่จ าเป็นต้องบอกผู้อ่ืนว่าตนเลือกใคร ซึ่งจะกระท าโดยวิธีให้เอาบัตรลงคะแนนผนึกในซองแล้ว
มอบให้กรรมการตรวจคะแนน หรือใส่หีบบัตรเลือกตั้ง 



 ๔๓ 

 ๗. หลักการวิธีการลงคะแนนเสียงอิสระอย่างอ่ืน หมายความว่า การที่จะไม่ใช้ วิธีการ
ลงคะแนนเสียงโดยลับดังกล่าว แล้วก็ต้องใช้วิธีการลงคะแนนเสียงอย่างอิสระอย่างอ่ืน ๆ 
 ตามหลักเกณฑ์ ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลมีดังต่อไปนี้๕๒ 
 ๑. ความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง หมายความว่า การแสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้ง
จะต้องเป็นไปอย่างอิสรเสรีปราศจากการบีบบังคับข่มขู่ด้วยประการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้อามิส
สินจ้าง หรือการใช้อิทธิพลบีบบังคับ 
 ๒. หลักการเลือกตั้งตามก าหนดระยะเวลา หมายความว่า การจัดให้มีการเลือกตั้งตาม
ก าหนดระยะเวลา ทั้งนี้เพ่ือประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครองว่าได้ ปฏิบัติ
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่ และเป็นเงื่อนไขส าคัญในการพิจารณาความชอบธรรมในการใช้
อ านาจของผู้ปกครองและเป็นเงื่อนไขเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสสามารถเปลี่ยนแปลง ตัวผู้ปกครองได้
โดยสันติวิธี ผู้ปกครองที่ใช้อ านาจโดยชอบธรรมในระหว่างที่อยู่ในอ านาจ เมื่อครบ วาระแล้วก็มีโอกาส
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและได้รับเลือกเข้ามาใหม่ 
 ๓. การเลือกตั้งที่ยุติธรรม หมายความว่า การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ปราศจากการครอบง าและเล่ห์ทางการเมือง ปราศจากการใช้อิทธิพล
ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคม เช่น นักการเมืองที่อยู่ในต าแหน่ง ใช้อ านาจ
หน้าที่ของตนเพ่ือให้ได้มาซึ่งคะแนนสนับสนุน หรือผู้ที่มีก าลังทางเศรษฐกิจเข้มแข็งกว่าใช้เงินทอง
ทุ่มเทหาเสียง หรือซื้อคะแนนเสียงเพ่ือตนเอง หรือสนับสนุนผู้สมัคร นอกจากนี้การต่อสู้แข่งขัน
ระหว่างผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองจะต้องเป็นไปอย่างอิสรเสรีภายในขอบเขตของ กฎหมายและ
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่มีพ้ืนฐานอยู่บนความยุติธรรมและความเสมอภาค 

 ๔. หลักการใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นการทั่วไป หมายความว่า การให้สิทธิเลือกตั้งแก่ประชาชน
ทั่วไป โดยไม่มีการกีดกันหรือจ ากัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพิเศษเนื่องมาจาก เพศ สีผิว 
สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ เงื่อนไขข้อนี้มีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่าสิทธิในการมีส่วนร่วมใช้
อ านาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนทุกคน 

 ๕. หลักความเสมอภาค หมายความว่า การมีสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชน มีความส าคัญ
และได้รับความยอมรับโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้เลือกตั้งนั้นจะมีสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองอย่างใด มาตรการในการให้ความเสมอภาค อย่างเช่น การให้ผู้มีสิทธิออก เสียงเลือกตั้งคน
หนึ่ง ๆ ลงคะแนนเสียงได้เพียงหนึ่งคะแนน (One man one vote) และคะแนนเสียง ทุก ๆ คะแนน
มีความส าคัญเท่ากัน เป็นต้น 
 ๖. หลักการลงคะแนนลับ หมายความว่า การออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนเป็นเอกสิทธิ
ของผู้เลือกตั้งโดยเด็ดขาด และได้รับการปกป้องพิทักษ์โดยการออกเสียงลับ ทั้งนี้ เพ่ือให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยบริสุทธิ์ ปราศจากการข่มขู่บีบคั้นจากอิทธิพลใด ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อเสรีภาพของผู้
เลือกตั้ง 

                                                 

 ๕๒ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, โครงการวิจัยเร่ืองการประเมินผลการท างานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ: 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐-๑๒. 
 



 ๔๔ 

 จากหลักเกณฑ์การเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า เป็นอุดมคติแต่มีความจ าเป็นมากใน
การที่จะประกันความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง การเลือกตั้งจึงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้า มีส่วนร่วมในการแสดงบทบาททางการเมือง ช่วยกันรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และ
ยังเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชนที่รัฐบาลจะต้องตระหนักและยึดถือเป็นเรื่องส าคัญ 
ประเทศเสรีประชาธิปไตย ทุกประเทศจึงให้ความส าคัญต่อการเลือกตั้งมาก นอกจากนี้การเลือกตั้งยัง
เป็นเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นว่าการปกครองบริหารประเทศของตนนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
กล่าวคือการเข้าปฏิบัติหน้าที่ก็เพราะได้รับการกลั่นกรองและยอมรับจากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของ
ประเทศขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงความชอบธรรมในการได้มาซึ่ง อ านาจเพ่ือให้นานาประเทศ
ยอมรับ 
 ๒.๔.๕ ประเภทของการเลือกตั้ง 
 ประเภทของการเลือกตั้งแบ่งเป็น ๓ ประเภท มีดังต่อไปนี้๕๓ 
 ๑. การเลือกตั้งทั่วไป (General election) หมายถึง การเลือกตั้งที่มีสิทธิออก เสียงเลือกตั้ง
ทั่วประเทศมาลงคะแนนเสียงพร้อม ๆ กัน การเลือกตั้งทั่วไปมี ๒ กรณี คือ ครบวาระ ที่จะต้องมีการ
เลือกตั้ง และยุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปนี้จะเป็นเครื่องชี้วัดกระแส ความคิดทาง
การเมืองของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่จะชี้วัดได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับระบบพรรคการเมือง
ของประเทศนั้น อาทิเช่น ประเทศในระบบสองพรรคการเมือง การเลือกตั้งทั่วไป จะเป็นกิจกรรมทาง
การเมืองที่เป็นเครื่องชี้วัดว่า ประชาชนยังคงสนับสนุนรัฐบาลเดิมอีกหรือไม่ ส าหรับประเทศที่เป็น
ระบบหลายพรรคการเมือง ลักษณะการจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสม ผลการเลือกตั้งทั่วไปไม่อาจชี้วัด
ได้ชัดเจนว่า ประชาชนต้องการรัฐบาลเดิมหรือรัฐบาลใหม่ได้ เพราะการ จัดตั้งรัฐบาลขั้นอยู่กับการ
รวบรวมเสียงข้างมากของพรรคการเมืองต่าง ๆ หลังจากการเลือกตั้งได้ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การ
เลือกตั้งทั่วไปก็ยังเป็นภาพสะท้องนความคิดเห็นวัฒนธรรมทางการเมือง และแนวโน้มของกระแส
ความคิดทางการเมืองของประชาชนในประเทศหรือในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นความ
แตกต่างขอจ านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองกับชนบทปริมาณและ ลักษณะการซื้อสิทธิ ขาย
เสียงในเขตเลือกตั้งต่าง ๆ ความนิยมพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครกับ
ส่วนภูมิภาคอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 ๒. การเลือกตั้งซ่อม (By – election) ในกรณีท่ีผู้แทนขาดจากสมาชิกภาพ เช่น ตาย ลาออก 
หรือเพราะเหตุอ่ืน ๆ ก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมให้ได้ผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งซ่อมนี้ อาจจะมี
ความส าคัญไม่เท่ากับการเลือกตั้งทั่วไปอย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งซ่อมในเขตการเลือกตั้งที่ ประชาชน
มีความสนใจทางการเมืองอยู่บ้างแล้วการเลือกตั้งซ่อมก็จะเป็นเครื่องมือในการวัดความ นิยมพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือรัฐบาลได้ 

 ๓. การเลือกตั้งซ้ า (Re - election) หมายถึง การเลือกตั้งที่จัดให้มีขึ้นในเขต เลือกตั้งใด
เลือกตั้งหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะเกิดจากการฟ้องร้องต่อศาลว่ามีการเลือกตั้งโดยมิชอบ เพ่ือขอให้
ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ถ้าศาลมีค าพิพากษาว่าเขตการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งที่มีชอบด้วย

                                                 

 ๕๓ มานิตย์  จุมปา,  ความ รู้เกี่ ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๔๑), หน้า ๙๗. 



 ๔๕ 

กฎหมาย ศาลจะมีค าสั่งให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะ และให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ ใน
ระยะเวลาที่ศาลก าหนด ผู้แทนคนใดได้รับเลือกตั้งก่อนศาลจะสั่งให้มีการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะ จะพ้น
จากต าแหน่งตั้งแต่วันที่ศาลสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ แต่ทั้งนี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อ กิจการ
ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้นั้นได้ ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร 
 สรุปความได้ว่า ประเภทของการเลือกตั้ง แบ่งเป็น ๓ ประเภท ๑. การเลือกตั้งทั่วไป 
หมายถึง การเลือกตั้งที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศมาลงคะแนนเสียงพร้อม ๆ กัน มี ๒ กรณี 
คือ ครบวาระที่จะต้องมีการเลือกตั้ง และยุบสภาผู้แทนราษฎร ๒. การเลือกตั้งซ่อม ในกรณีที่ผู้แทน 
ขาดจากสมาชิกภาพ เช่น ตาย ลาออก หรือเพราะเหตุอ่ืน ๆ ๓. การเลือกตั้งซ้ า หมายถึง การเลือกตั้ง 
ที่จัดให้มีขึ้นในเขตเลือกตั้งใดเลือกตั้งหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะเกิดจากการฟ้องร้องต่อศาลว่า มีการ
เลือกตั้งโดยมิชอบ  

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ธีรภัทร์ เสรรีังสรรค์ 
(๒๕๔๘, หน้า ๗) 
 
 
 
 
เชาวณะ ไตรมาส 
(๒๕๔๕, หน้า ๗) 
 
 
 
 
 
อัษฎางค์ ปาณิกบุตร 

(๒๕๔๔, หน้า ๓๑) 
 
 
 
 
 
วัชรา ไชยสาร 
(๒๕๕๒, หน้า ๘-๙) 
 
 
 
 
 
 

การเลือกตั้ง คือ การเลือกตั้งเป็น กิจกรรมที่ประชาชน
แสวงหาทางเลือกในการปกครองและบ าบัดความต้องการ
ของตนเองเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็นเจา
ของอ านาจอธิปไตยได้มีส่วนร่วมทางการเมืองอันเป็นกลไกที่
แสดงออกซึ่งเจตจ านงของประชาชนท่ีเรียกรองหรือสนับสนนุ
ให้มีการกระท าหรือละเว้น 

การแข่งขันทางอ านาจเพื่อน าไปสู่อ านาจ และการใช้
อ านาจทางการเมือง โดยการอาศัยกลไกทางการของการ
เลือกตั้งเป็นเครื่องมือในการใช้หลักประกันเพื่อให้เลือกตั้ง
เป็นการแข่งขันน าไปสู่อ านาจอย่างสุจริตเที่ยงธรรมในที่สุด 
โดยคาดหวังหรือผลลัพธ์จากการเลือกตั้งว่าสามารถสะท้อน
ถึงเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
มากที่สุด 

การออกกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้คนส่วน
ใหญ่ของประเทศได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศเป็น
การมอบอ านาจอธิปไตยของราษฎร แต่ละคนให้ผู้แทนของ
ตนน าไปใช้ในการปกครองประเทศ เนื่องจากเราไม่สามารถ
ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศได้จึง
คิดค้นวิธีการขึ้นมาเรียกว่า การเลือกตั้ง 

กิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตยได้มีส่วนร่วมทางการเมือง อันเป็นกลไกที่แสดงออก
ซึ่งเจตจ านงของประชาชนที่เรียกร้อง หรือสนับสนุนให้มีการ
กระท าหรือการละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทาง
การเมือง 

 



 ๔๖ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง (ต่อ) 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
เอกชาติ แจ่มอ้น 
(๒๕๔๗, หน้า ๖-๘) 
 
 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีคุณค่าสมควรแก่
การยกย่ องว่ า ได้ด า เนินการตามครรลองของระบบ
ประชาธิปไตย และถือว่าเป็นฐานที่มาของความชอบธรรมใน
อ านาจของรัฐบาลและผู้ปกครองจะต้องด าเนินไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล 

สถิต นิยมญาติ 
(๒๕๔๖, หน้า ๕๑) 
 
 
 
มานิตย์ จุมปา 
(๒๕๔๑, หน้า ๙๗) 
 
 
 
 
 
 
 
ธโสธร ตู้ทองค า 
(๒๕๔๕, หน้า ๕๓๘-๕๓๙) 
 
 
 
 
 
เชาวณะ ไตรมาส 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๕-๑๗) 
 

ตัวแปรทางสิ่งแวดล้อมทางสังคม ตัวแปรทางจิตวิทยา 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองขึ้นอยู่กับรางวัลหรือผลตอบแทน 
ตัวแปรทางด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง ประกอบด้วยระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และที่อยู่
อาศัย 

ประเภทของการเลือกตั้ง แบ่งเป็น ๓ ประเภท ๑. การ
เลือกตั้งท่ัวไป หมายถึง การเลือกตั้งท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ทั่วประเทศมาลงคะแนนเสียงพร้อม ๆ กัน มี ๒ กรณี คือ 
ครบวาระที่จะต้องมีการเลือกตั้ง และยุบสภาผู้แทนราษฎร 
๒. การเลือกตั้งซ่อม ในกรณีที่ผู้แทน ขาดจากสมาชิกภาพ 
เช่น ตาย ลาออก หรือเพราะเหตุอื่น ๆ ๓. การเลือกตั้งซ้ า 
หมายถึง การเลือกตั้ง ที่จัดให้มีขึ้นในเขตเลือกตั้งใดเลือกตั้ง
หนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะเกิดจากการฟ้องร้องต่อศาลว่า มี
การเลือกตั้งโดยมิชอบ 

ความส าคัญของการเลือกตั้ง ในทางทฤษฎีกล่าวได้ว่า 
ทฤษฎีการแบ่งอ านาจอธิปไตยออกเป็นสามส่วนคือ อ านาจ
นิติบัญญัติ  อ านาจบริหารและอ านาจตุลาการ มีความ
เชื่อมโยงกับปรัชญาการเลือกตั้งและ ในทางปฏิบัติกล่าวไว้ว่า 
การเลือกตั้งในทางปฏิบัตินั้นมีความส าคัญในฐานะที่เป็นสิทธิ
ขั้นมูลฐานของมนุษย์ ที่จะท าหน้าที่โดยเฉพาะในทางสังคม
ประชาธิปไตย 

กระบวนการตัดสินใจเลือกตั้ง สามารถแบ่งออกเป็น 4 
ขั้นตอน ๑. การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
ข่าวสารเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๒. การสร้างหลักเกณฑ์
และการให้น้ าหนักของหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้ง ๓. 
การประเมินและการจัดล าดับผู้รับเลือกตั้ง ๔. การตัดสินใจ
สุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง  

 

 
 
 
 



 ๔๗ 

๒.๕ หลักธรรมโยนิโสมนสิการ 
 
 ๒.๕.๑ ความหมายของโยนิโสมนสิการ 
 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ให้ความหมายของโยนิโสมนสิการ คือ การใช้
ความคิดถูกวิธี คือ การกระท าในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้น
เค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออก พิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่เป็นระเบียบและโดยอุบายวิธี
ให้เห็นสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะ และตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย๕๔ 
 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรมด้วยการแยกตามรูปศัพท์เพ่ือให้เกิด ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า 
“โยนิโสมนสิการ” ประกอบด้วย “โยนิโส” กับ “มนสิการ” ซึ่งค าว่า “โยน” ซึ่งแปลว่า เหตุต้นเค้า 
แหล่งเกิดปัญญา อุบาย วิธี ทาง ส่วนค าว่า “มนสิการ” แปลว่า การท าในใจ การคิดค านึง นึกถึง ใส่ใจ 
พิจารณา ดังนั้นเมื่อรวมเข้าเป็นโยนิโสมนสิการ แปลว่า การท าในใจ โดยแยบคาย อุบาย วิธี ทาง ส่วน
ค าว่า “มนสิการ” แปลว่า การท าในใจ การคิดค านึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณาดังนั้นเมื่อรวมเข้าเป็น
โยนิโสมนสิการ แปลว่า การท าในใจโดยแยบคาย๕๕ 
 ค าว่า “โยนิโสมนสิการ” สอดคล้องกับ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมและการ
ให้ความหมายในหนังสือวิธีคิดตามหลักพุทธ ธรรม คือ การท าไว้ในใจโดยแยบคายหรือการคิดเป็น 
และนอกจากนี้ยังต้องเป็นความคิดที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง โดยอาศัยการเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและคิดเชื่อมโยงตีความข้อมูลเพ่ือ น าไปใช้ ต่อไปและยังกล่าวว่า โยนิโสมนสิการมีวิธีคิดสรุปได้
เป็น ๔ แบบด้วยกัน ดังนี้๕๖ 
 ๑. อุปายมนสิการ คือ คิดถูกวิธี การศึกษาต้องสอนให้คนมีวิธีคิด วิธีวิจัย และใช้วิธีการ นั้น
อย่างถูกต้องว่องไว 
 ๒. ปถมนสิการ คือ คิดมีระเบียบ การศึกษาจะต้องสอนให้คนคิดต่อเนื่องอย่าง เป็นระบบ มี
ระเบียบไม่กระโดดไปกระโดดมา คิดอย่างมีเป้าหมาย 
 ๓. การณมนสิการ คือ คิดมีเหตุผล รู้จักเชื่อมโยงว่าเหตุนี้น าไปสู่ผลอะไร หรือผลนี้มาจาก 
เหตุอะไร 
 ๔. อุปปาทกมนสิการ คือ คิดเป็นกุศล เป็นการคิดเพ่ือค้นหาแก่นสารสาระ เมื่อได้รับ ข้อมูล
ข่าวสารมากมาย ต้องรู้จักกรองเอาส่วนที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับเรา๕๗ 
 การคิดอย่างมีระเบียบ หรือคิดตามแนวทางของปัญญา คือ การรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่ง
ทั้งหลายตามสภาวะ แยกแยะสิ่งนั้น ๆ เรื่องนั้น ๆ ออกให้เป็นตามสภาวะ และตาม ความสัมพันธ์สืบ
ทอดแห่งเหตุปัจจัย โดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัณหาอุปทานของตนเองเข้าจับหรือ ครอบคลุม ท า ให้
                                                 

 ๕๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โกมลคีมทอง, 
๒๕๔๓),หน้า ๖๖. 
 ๕๕ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :  
ภาพพิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า ๓๗. 
 ๕๖ องฺ.จตกฺุก. ไทย ๑๒/๒๖๘-๙/๓๓๒. 
 ๕๗ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ), (กรุงเทพมหานคร: 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๒๔-๒๕. 



 ๔๘ 

เกิดความดีงามและแก้ปัญหาได้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบฝ่ายภายในหรือปัจจัยภายใน ตัวบุคคลหรือ
เรียกว่า วิธีการแห่งปัญญา๕๘ 
 จึงกล่าวสรุปได้ว่า “โยนิโสมนสิการ” หมายถึง การคิดของบุคคลที่ต้องมีสติปัญญาเป็น ตัว
ก ากับ ซึ่งท าให้บุคคลสามารถ “คิดเป็น” โดยคิดได้อย่างถูกวิธี มีระบบ มีระเบียบ ต่อเนื่องกันเป็น 
เหตุเป็นผลเชื่อมโยงกัน และเป็นการคิดที่เป็นกุศล 
 ๒.๕.๒ ความส าคัญของโยนิโสมนสิการ 
 โยนิโสมนสิการเป็นความคิดที่สกัดอวิชชาตัณหา (อวิชชา คือ ความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้และ
ความรู้ สิ่งที่ไม่ควรรู้ ส่วนตัณหา คือ ความทะยานอยาก ความใคร่ในกาม) หรือการคิดเพ่ือสกัดตัด
หน้า อวิชชาและตัณหา พูดในแง่บวก คือ โยนิโสมนสิการเป็นความคิดปลุกเร้าปัญญาและกุศลธรรม
ให้ เกิดเพราะโดยทั่วไปแล้วปุถุชนพอรับรู้อะไร ความคิดก็จะพรวดเข้าสู่ความชอบใจ ไม่ชอบใจทันที 
โยนิโสมนสิการท าหน้าที่เข้าสกัดหรือตัดหน้า แล้วเป็นตัวน ากระบวนความคิดบริสุทธิ์พิจารณาตาม 
สภาวะตามเหตุปัจจัยโยนิโสมนสิการเป็นการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีซึ่งเป็นองค์ธร รมส าคัญใน 
กระบวนการของการศึกษา หรือการพัฒนาตนที่จุดแกนกลาง คือ การพัฒนาปัญญาเป็นองค์ธรรมที่ 
จ าเป็นส าหรับชีวิตที่ดีงาม ซึ่งแก้ปัญหาและพ่ึงพาตนได้๕๙ 
 จึงกล่าวสรุปความส าคัญของโยนิโสมนสิการ ได้ว่า เมื่อบุคคลมีความคิดที่เป็นโยนิโส มนสิการ
แล้วจะเป็นปัจจัยท าให้เกิดการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างมีเหตุผล นั่นคือ ปัญญาและสามารถใช้ ปัญญา
นั้น ๆ สกัดกั้นอวิชชา ตัณหาและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตของตนให้หมดไป และยังท า ให้เกิด
กุศลธรรมที่ท าให้ชีวิตของตนสามารถพัฒนาในทางที่ดีข้ึนอีกด้วย 
 ๒.๕.๓ วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
 วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดสัมมาทิฐิ คือ ความรู้ ความเข้าใจตาม ความ
เป็นจริง สามารถพัฒนาตนเองไปสู่อิสรภาพได้อย่างแท้จริงได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยทั้งจาก ภายนอกและ
ภายในเข้าช่วยจึงท าให้เกิดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คือ 
 ปัจจัยภายนอก เรียกว่า “ปรโตโฆสะ” ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผู้อ่ืนที่ท าให้เกิดสัมมาทิฐิ 
ได้แก่ เสียงที่ดีงาม เสียงที่ถูกต้อง เสียงที่บอกกล่าวชี้แจงความจริง มีเหตุผล มีประโยชน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกิดจากความรักความ ปรารถนาดี เสียงที่ดีงามเช่นนี้เกิดจากแหล่งที่ดี คือ คนดี คนมีปัญญา 
คนมีคุณธรรม คนเช่นนี้ทาง ธรรมเรียกว่า สัตบุรุษหรือบัณฑิต ท าหน้าที่ช่วยเหลือ แนะน า สั่งสอน 
อธิบาย ชี้แจง ชักน าความคิด ที่ถูกต้องให้เกิดแก่ผู้อ่ืน ซึ่งเราเรียกว่า “กัลยาณมิตร” ซึ่งตามปกติ
กัลยาณมิตรจะท าหน้าที่ให้เกิดผล ดีและประสบผลส าเร็จได้นั้นจะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดเสียก่อน 
 ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่ท าให้บุคคลนั้น ๆ มีการคิดตาม แนวทาง
ของปัญญา คือ การรู้จักมอง รู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะความเป็นจริงโดยไม่เอา ความรู้สึก
ด้วยตัณหาอุปทานของตนเองเข้าเกี่ยวข้อง๖๐  
                                                 

 ๕๘ สุรางค์ โค้วตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์, 
๒๕๔๔), หน้า ๒๓๑. 
 ๕๙ เรื่องเดียวกัน, หนา้ ๒๓๑. 
 ๖๐ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, หน้า ๑๗. 
 



 ๔๙ 

 ซึ่งวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ได้จัดหมวดหมู่ของวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการไว้ ๑๐ วิธี คือ 
 ๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ การพิจารณาปรากฏการณ์หรือปัญหาที่เป็นผลจาก 
สภาวะที่เห็นจริงด้วยความต่อเนื่องของเรื่องราวที่เกิดขึ้น ด้วยการล าดับเหตุการณ์และผลกระทบ เพื่อ
หาหนทางแก้ไข ด้วยการค้นหาสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ส่งผลสืบทอดกันมา ในลักษณะ 
ปัจจัยสัมพันธ์และแบบสอบสวนโดยการตั้งค าถามเพ่ือหาค าตอบ 
 ๒. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หรือกระจายเนื้อหา เป็นการคิดแบบวิเคราะห์ที่มุ่ง ให้
มองและให้รู้จักสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเอง โดยสามารถแยกแยะออกมาเป็นองค์ประกอบ ย่อย 
ๆ ได้ เพ่ือศึกษาความส าคัญของส่วนใหญ่ ส่วนย่อย หรือการพ่ึงพาอาศัยกัน หรือการจัดจ าแนก 
หมวดหมู่ ซึ่งจะท าให้เข้าใจและหาสาเหตุชัดเจนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
 ๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดาเป็นการมองอย่างรู้เท่าทัน ความ
เป็นไปของสิ่งทั้งหลายซึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้น ๆ ตามธรรมดาของมันเองตามกฎไตรลักษณ์ คือ เป็นวิธี
ที่รู้เท่าทันความเป็นไปของสิ่งทั้งหลาย ว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเสมอตามเหตุ ปัจจัย 
 ๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ หรือ คิดแบบแก้ปัญหา เป็นวิธีแห่งความดับทุกข์ คือเป็นวิธีคิด แบบ
แก้ปัญหา โดยเริ่มจากตัวปัญหาหรือทุกข์ มีลักษณะทั่วไป ๒ ประการคือ ๑. เป็นวิธีคิดตามเหตุและผล 
๒. เป็นวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มีวิธีการปฏิบัติ ๔ ขั้นตอน คือ ก าหนด ตัวปัญหา ที่
เรียกว่า “ทุกข์” คือ การก าหนดให้รู้สภาพปัญหา ความขัดแย้ง ติดขัด กดดัน บีบคั้น บกพร่องที่เกิด
แก่ชีวิต ก าหนดเหตุของปัญหา ที่เรียกว่า “สมุทัย” คือ การก าหนดเหตุแห่งทุกข์ หรือ สาเหตุของ
ปัญหา จุดหมายที่เป็นภาวะสิ้นปัญหา ที่เรียกว่า “นิโรธ” คือ การดับทุกข์อย่างมีจุดหมาย ต้องมีการ
ก าหนดว่าจุดหมายที่ต้องการคืออะไรทั้งจุดมุ่งหมายหลักและจุดหมายรอง วิธีการปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข
สาเหตุและเพ่ือบรรลุภาวะสิ้นปัญหาที่เรียกว่า “มรรค” คือ การก าหนดวิธีการใน รายละเอียดและ
การปฏิบัติเพ่ือก าจัดปัญหา 
 ๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือคิดตามหลักการและความมุ่งหมาย คือ พิจารณา ให้
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ธรรม กับ อรรถ หรือ หลักการ กับ ความมุ่งหมาย ซึ่งในที่นี้  “ธรรม” 
(หลักการ) หมายถึง หลักค าสอนที่จะให้ประพฤติปฏิบัติและกระท าการ ได้ถูกต้อง และ “อรรถ” 
(ความมุ่งหมาย) หมายถึง จุดหมาย ประโยชน์ที่ต้องการ หรือสาระที่พึงประสงค์ ดังนั้นการคิด 
พิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลักการ กับ ความมุ่งหมาย เป็นความคิดที่มีความส าคัญ มาก 
เมื่อจะลงมือปฏิบัติตามหลักการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้ได้ผลตรงตามความมุ่งหมาย ในการ ปฏิบัติ
ตามหลักการใด ๆ ก็ตามจะต้องเข้าใจความหมายและความมุ่งหมายของหลักการนั้น ๆ ว่า ปฏิบัติหรือ
ท าไปเพ่ืออะไร หลักการนั้นก าหนดวางไว้เพ่ืออะไร จะน าไปสู่ผลหรือที่หมายใดบ้าง ความเข้าใจ
ถูกต้องในเรื่องหลักการและความมุ่งหมายนี้น าไปสู่การปฏิบัติถูกต้อง 
 ๖. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก เป็นการคิดพิจารณาในทุกแง่ทุกมุมและยอมรับ 
ความจริงว่าทุกสิ่งในโลกมีทั้งคุณ-โทษ ข้อดี-ข้อเสีย จุดอ่อน จุดแข็ง และสามารถหาทางออกหรือ 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยการปฏิบัติมรรควิธีที่ถูกต้อง 
 ๗. วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม เป็นการคิดพิจารณาเกี่ยวกับการกระท าสิ่งต่าง ๆ ใน
การใช้สอย-บริโภค หรือคุณค่าในการใช้งานในชีวิตประจ าวัน การพิจารณาว่าสิ่งใดที่มีคุณค่าแท้ - 
คุณค่าเทียม จะใช้กิเลสและตัณหาเป็นเกณฑ์พิจารณา คือ ถ้าสิ่งใดท่ีท าเพ่ือประโยชน์สุขทั้งของตนเอง 



 ๕๐ 

และผู้อ่ืนโดยปราศจากกิเลสและตัณหาเป็นตัวน าสิ่งนั้นว่าเป็นคุณค่าแท้ แต่ถ้าสิ่งใดท าเพ่ือตอบสนอง
กิเลสและตัณหาเป็นตัวน าสิ่งนั้นถือว่าเป็นคุณค่าเทียม ดังนั้นเพ่ือสกัดหรือบรรเทากิเลส และตัณหาที่
จะเข้ามาครอบง าจิตใจต้องอาศัยปัญหาเป็นตัวช่วยก ากับพิจารณาอยู่เสมอเพ่ือจะได้ เข้าใจและเลือก
เสพคุณค่าแท้ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริงแก่ตนเองและผู้อื่นในสังคม 
 ๘. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม หรือวิธีคิดแบบเร้าคุณธรรม หรือแบบเร้ากุศลเป็น วิธี
คิดที่ท าให้ เกิดความคิดและการกระท าที่ดีงามเป็นประโยชน์ เกิดกุศลธรรม เป็นการคิดที่  
ประกอบด้วยสติ คือ ความก าหนดใจได้ หรือมีใจอยู่กับตัวระลึกถึงสิ่งที่พ่ึงเกี่ยวข้องจัดท าและส านึก ที่
จะเร่งรีบท าการซึ่งเป็นการเสริมสร้างสัมมาทิฐิที่เป็นโลกิยะ 
 ๙. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน เป็นการความคิดที่ให้ตัดความคิดที่ไร้สาระ ไม่เกี่ยวข้องกับ 
ปัจจุบันออกไปและไม่ตกอยู่ในอ านาจอารมณ์ หรือติดเกาะกับอดีตและไม่เลื่อนลอยไปในอนาคต คือ 
ไม่คิดฟุ้งซ่านไปกับภาพที่ฝัน แต่เป็นความคิดในทางของความรู้หรือคิดด้วยอ านาจปัญญา 
 ๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท ไม่ใช่วิธีคิดโดยตรง แต่เป็นผลสะท้อนของความคิดและการพูด ที่
เริ่มจากการมองความจริงโดยการแยกแยะวิเคราะห์วินิจฉัยครบทุกแง่ทุกมุมไม่จับเอาแต่แง่ใด แง่หนึ่ง
แง่เดียว 

 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การที่จะเกิดวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ได้นั้นต้องอาศัยทั้งปัจจัย 
ภายนอกและปัจจัยภายในมาสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งส าคัญคือการมีกัลยาณมิตรที่ดีที่เป็นปัจจัย 
ภายนอก ที่จะมาช่วยเสริมสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในทางที่ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดปัจจัยภายในตามมา คือ 
วิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการซึ่งท าให้นักเรียนเกิดการคิดเป็นที่ถูกต้องโดยใช้ปัญญาคิดพิจารณา 
อย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบแบบแผน คิดอย่างวิเคราะห์โดยไม่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ เพียงด้านเดียว แต่
ต้องมองทุกแง่ทุกอย่างเชื่อมโยงเป็นขั้นตอน เพ่ือพัฒนาสัมมาทิฐิที่จะน าคนไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจ าวันที่ถูกต้องหรือมีวิถีการด าเนินชีวิตที่ดีงามในสังคม 

 สรุป วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทั้ง ๑๐ วิธี  ที่กล่าวมาแล้วจะพบว่า แต่ละวิธีคิดมี  
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและคล้ายกันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นในการสอนให้คิดแบบโยนิโสมนสิการใน แต่
ละครั้งจะใช้กี่วิธีก็ได้ แต่การคิดจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในคือ“ปรโตโฆ 
สะ” และ “โยนิโสมนสิการ” ในบรรดาวิธีคิดทั้ง ๑๐ วิธี มีวิธีที่เหมาะสมกับการคิดวิเคราะห์ ๓ วิธี 
ได้แก่ วิธีคิดสืบสาวเหตุปัจจัย วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 
ดังนั้น ผู้วิจัยจะน าวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการที่ประกอบด้วยวิธีคิดท้ัง ๓ วิธีนี้ไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๑ 

ตารางท่ี ๒.๕ หลักธรรมโยนิโสมนสิการ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) 
(๒๕๔๓,หน้า ๖๖) 
 
 

ความหมายของโยนิโสมนสิการ คือ การใช้ความคิดถูก
วิธี คือ การกระท าในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วย
ความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอด
สาย แยกแยะออก พิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่เป็นระเบียบและ
โดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะ 
และตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยตฺุโต) 
(๒๕๓๗, หน้า ๓๗) 
 
 
 
 
 
สุรางค์ โค้วตระกลู 
(๒๕๔๔, หน้า ๒๓๑) 
  
 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยตฺุโต) 
(๒๕๓๗, หน้า ๑๗) 
 

โยนิโสมนสิการเป็นความคิดปลุกเร้าปัญญาและกุศล
ธรรมให้ เกิดเพราะโดยทั่วไปแล้วปุถุชนพอรับรู้ อะไร 
ความคิดก็จะพรวดเข้าสู่ความชอบใจ ไม่ชอบใจทันที โยนิโส
มนสิการท าหน้าที่ เข้าสกัดหรือตัดหน้า แล้วเป็นตัวน า
กระบวนความคิดบริสุทธ์ิพิจารณาตาม สภาวะตามเหตุปัจจัย
โยนิโสมนสิการเป็นการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีซึ่งเป็นองค์
ธรรมส าคัญในกระบวนการของการศึกษา 

“โยนิโสมนสิการ” หมายถึง การคิดของบุคคลที่ต้องมี
สติปัญญาเป็น ตัวก ากับ ซึ่งท าให้บุคคลสามารถ “คิดเป็น” 
โดยคิดได้อย่างถูกวิธี มีระบบ มีระเบียบ ต่อเนื่องกันเป็น เหตุ
เป็นผลเชื่อมโยงกัน และเป็นการคิดที่เป็นกุศล 

วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยที่ท า ให้ เกิด
สัมมาทิฐิ คือ ความรู้ ความเข้าใจตาม ความเป็นจริง สามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่อิสรภาพได้อย่างแท้จริงได้นั้นต้องอาศัย
ปัจจัยทั้งจาก ภายนอกและภายในเข้าช่วยจึงท าให้เกิดวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 
 
 
๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
 
 ๒.๖.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 จังหวัดล า พูนมีประชากรผู้ที่มีสิทธิ ในการเลือกตั้ งแบบทั่ ว ไป ตั้ งแต่การเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมามีประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
ออกมาใช้สิทธิ์มากเป็นอันดับ ๑ (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ) จนถึงวันนี้ ๑๓ สมัย ดังนั้นเราจะเห็นได้
ว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น มีความตื่นตัว และมีค่านิยมในการรักษาสิทธิรักษาเสียง ซึ่งเป็นผลดี
หากทุกจังหวัดมีคนออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียง ก็จะท าให้ประไทยก้าวไปสู้จุดที่ทุกคนมุ่งหวังนั้นคือ การ
เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ  
 
  



 ๕๒ 

 ๒.๖.๒.ข้อมูลพื้นที่ศึกษาจริง 

 ผู้วิจัยเลือกใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ที่จะเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจากประขากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่อ าเภอบ้านธิแบ่งออกเป็น ๒ ต าบล 
รวมเป็น ๓๖ หมู่บ้าน๖๑  ได้แก่ 

ตารางแสดงที่ ๒.๖ พ้ืนทีใ่นการเก็บข้อมูลในเขตพ้ืนที่การเลือกตั้ง ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ 

ล าดับ หมู่บา้น    ประชากรผู้มีสิทธิ์ (คน) 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

ประชาชนในหมู่ ๑ บ้านเตาปูน 
ประชาชนในหมู่ ๒ บ้านป่าเปา 
ประชาชนในหมู่ ๓ บ้านธิหลวง 
ประชาชนในหมู่ ๔ บ้านป่าตาล 
ประชาชนในหมู่ ๕ บ้านสันทราย 

๔๕๘ 
๔๐๕ 
๓๓๘ 
๕๕๕ 
๕๔๓ 

๖. ประชาชนในหมู่ ๖ บ้านป่าสัก ๘๐๙ 
๗. ประชาชนในหมู่ ๗ บ้านช่างเพ้ียน ๔๗๐ 
๘. ประชาชนในหมู่ ๘ บ้านศรีดอนชัย ๖๔๑ 
๙. ประชาชนในหมู่ ๙ บ้านดอยเวียง ๔๗๖ 
๑๐. ประชาชนในหมู่ ๑๐ บ้านสันมะนะ ๗๑๔ 
๑๑. ประชาชนในหมู่ ๑๑ บ้านแพะต้นยางงาม ๒๕๗ 
๑๒. ประชาชนในหมู่ ๑๒ บ้านสันต้นค่า ๓๖๐ 
๑๓. ประชาชนในหมู่ ๑๓ บ้านป่าเหียง ๔๘๒ 
๑๔. ประชาชนในหมู่ ๑๔ บ้านศรีมูล ๒๔๗ 
๑๕. ประชาชนในหมู่ ๑๕ บ้านป่าแดง ๕๐๗ 
๑๖. ประชาชนในหมู่ ๑๖ บ้านบัวบก ๔๐๑ 
๑๗. ประชาชนในหมู่ ๑๗ บ้านป่าปี้ ๓๘๗ 
๑๘. ประชาชนในหมู่ ๑๘ บ้านท่าตุ้ม ๔๒๖ 
๑๙. 
๒๐. 

ประชาชนในหมู่ ๑๙ บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ 
ประชากรในหมู่ ๒๐ บ้านใหม่กาดเหนือ 

๕๗๙ 
๓๑๒ 

 รวม          ๙,๔๙๑ 

 

                                                 
๖๑ รายงานสถิติ จ านวนประชากรและบ้าน ประจ าปี  พ .ศ .  ๒๕๖๑ ท้องถิ่น เทศบาลสุ เทพ ,  

ระบบสถิ ติทางการทะเบียน กรมการปกครอง , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา: http://stat.bora.dopa.go.th,  
[ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ]. 



 ๕๓ 

ตารางแสดงที่ ๒.๗ พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลในเขตพ้ืนที่การเลือกตั้ง ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการการกล่อมเกลาทางการเมือง 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมือง พบว่า ได้มีผู้ท าวิจัย
เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองไว้หลายท่านแตกต่างกันไปในที่นี้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างวิจัยไว้ดังนี้ 
 สุวรรณี นามบุตร ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการกล่อมเกลาของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ กรณีศึกษาชมรมคนรักอุดร” 
 พบว่า วิธีการ และกิจกรรมที่กลุ่มร่วมแนวประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ใช้การ
กล่อมเกลาทางการเมือง คือ การสร้างเครือข่ายและขยาย จ านวนประชากรสมาชิกผ่านการสมัครเป็น
สมาชิกทั้งการสมัครสมาชิกชมรมคนรักอุดรและการสมัครเป็นสมาชิกโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ล าดับ หมู่บา้น ประชากรผู้มีสิทธิ์ 
(คน) 

๑. ประชาชนในหมู่ ๑ บ้านแจ้ซ้อน ๕๙๘ 
๒. ประชาชนในหมู่ ๒ บ้านห้วยยาบ ๒๖๕ 
๓. ประชาชนในหมู่ ๓ บ้านห้วยม่วง ๔๔๘ 
๔. ประชาชนในหมู่ ๔ บ้านห้วยไซเหนือ ๕๗๙ 
๕. ประชาชนในหมู่ ๕ บ้านป่าตึง ๗๘๓ 
๖. ประชาชนในหมู่ ๖ บ้านสันพระเจ้าแดง ๖๔๙ 
๗. ประชาชนในหมู่ ๗ บ้านแม่หาด ๒๗๕ 
๘. ประชาชนในหมู่ ๘ บ้านห้วยไซใต้ ๕๗๗ 
๙. ประชาชนในหมู่ ๙ บ้านห้วยไซกลาง ๕๕๐ 
๑๐. 
๑๑. 

ประชาชนในหมู่ ๑๐ บ้านป่าค่าง 
ประชาชนในหมู่ ๑๑ บ้านป่าลาน 

๕๒๑ 
๓๐๖ 

๑๒. ประชาชนในหมู่ ๑๒ บ้านป่าหมอก ๕๙๘ 
๑๓. ประชาชนในหมู่ ๑๓ บ้านไซใหม่พัฒนา ๖๓๘ 
๑๔. ประชาชนในหมู่ ๑๔ บ้านห้วยไซ ๕๔๐ 
๑๕. 
๑๖. 
 

ประชาชนในหมู่ ๑๕ บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ 
ประชาชนในหมู่ ๑๖ บ้านห้วยม่วงไร่พัฒนา 

 

๓๙๖ 
๓๕๗ 
๘,๐๘๕  รวม  



 ๕๔ 

ส่วนกิจกรรมที่ใช้ คือ การประชุมกลุ่มแกนน าเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือจะได้ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการ และชี้แจงข้อเท็จจริงและประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านแกนน าไปยังสมาชิกในแต่ละหมู่บ้าน 
รวมทั้งการจัดเวทีปราศรัยเพ่ือแสดงออกทางการเมืองและกระตุ้นให้สมาชิกตื่นตัวทางการเมืองอย่าง
สม่ าเสมอ (๒) เครื่องมือที่ใช้คือการใช้สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารกับประชาชน รวมทั้งใช้สื่อเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มแกนน าและภาคประชาชน (๓) จากวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือที่กลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ใช้ในการกล่อมเกลาทางการเมือง ดังกล่าว ส่งผลให้ก่อให้เกิด 
ปรากฏการณ์ การรวมตัวกันของประชาชนจ านวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพ่ือ
แสดง. ยืนทางการเมืองร่วมกัน๖๒ 
 โกวิทย์ คุณรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในสังคมเมืองและสังคมชนบท กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย” 
 พบว่า ความแตกต่างในอาชีพของบิดา มารดาของนักเรียน ทั้งสองโรงเรียนท าให้ระดับการ
กล่อมเกลาทางการเมือง มีความแตกต่างกัน อีกทั้งรวมถึงความแตกต่างในรายได้ของครอบครัว
นักเรียน ความแตกต่างในการศึกษา ของบิดา มารดาของนักเรียน ความแตกต่างในวิถีชีวิตใน
ครอบครัว จึงท าให้ระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้รับการ
กล่อมเกลาทางการเมืองที่สูงกว่าโรงเรียนมงฟอร์ต๖๓ 
 เกรียงไกร ทองจิตติ ได้วิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านบทเพลงเพ่ือชีวิตช่วง 
ปีพุทธศักราช ๒๕๑๖-๒๕๑๙” 
 พบว่า ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๖ นั้น แนวคิดหรืออุดมการณ์ที่โดดเด่นคือ แนวคิดเสรีนิยม 
ประชาธิปไตยที่ต่อต้านแนวคิดแบบเผด็จการ แต่หลังจากเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
แล้ว ในช่วงหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๙ บทเพลงเพ่ือชีวิตในช่วงนั้นเริ่มมีเนื้อหาที่
รุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแนวคิดอุดมการณ์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป จากอุดมการณ์ที่ เป็น
อุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย กลายมาเป็นอุดมการณ์ทางสังคมนิยมมมากขึ้น บท
เพลงเพ่ือชีวิตแนวนี้ได้รับการต่อต้านจากชนชั้น ผู้ปกครองในสมัยนั้น โดยอาศัยเพลงแนวปลุกใจเป็น
แนวทางในการต่อต้าน จนในภายหลังเหตุการณ์ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ บทเพลงเพ่ือชีวิตต้อง

                                                 

 ๖๒ สุวรรณี นามบุตร, กระบวนการกล่อมเกลาของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
กรณีศึกษาชมรมคนรักอุดร, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔). 
 ๖๓ โกวิทย์ คุณรัตน์, การกล่อมเกลาทางการเมืองของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังคมเมืองและ
สังคมชนบท กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนแม่สาย
ประสิทธิ์ศาสตร์ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑). 



 ๕๕ 

หายไปเป็นเวลานานหลายปีกว่าที่จะกลับมามีบทบาทอีก ครั้งหนึ่งในวงการเพลงของไทย นับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นมา๖๔  
 ณัฐพล พุกประเสริฐ ได้วิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่” 
 พบว่า ประชาชนมีการเรียนทางการเมืองที่ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้ว และหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ 
ก็เข้าไปมีบทบาทในการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชน ทั้งในทางบวกและทางลบ แต่บาง
หน่วยการเรียนรู้ที่มีความส าคัญก็ไม่มีความสัมพัทธ์กับระดับการกล่อมการเลยก็เป็นได้ โดยที่
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เข้าไปมีความสัมพันธ์กับระดับการกล่อมเกลาเพียงบางอย่างบางเรื่อง
เท่านั้น๖๕ 
 บรรจง กลิ่นสงวน ได้วิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองและทัศนคติทางการเมือง แบบ
ประชาธิปไตย ของนิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์” 
 พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองของนิสิตอยู่ในระดับสูง โดยได้มีการรับการกล่อมเกลา
ทางการเมืองผ่านสถาบันครอบครัว สถานศึกษา รวมทั้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเมืองโดยผ่าน
สื่อมวลชน นิสิตมีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย อยู่ในระดับสูง ตัวแปรจ าแนกความ
แตกต่างของทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ได้แก่ ภาควิชาที่สังกัด ระดับชั้นปี ภูมิล าเนา 
อาชีพมารดา และการกล่อมเกลาทางการเมือง ส่วนตัวแปรที่มีผลต่อการจ าแนกความแตกต่างของ
ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ได้แก่ เพศ และอาชีพบิดา๖๖ 
 สรุปเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง 
 การกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นกระบวนการของการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง หรือ
ความโน้มเอียงทางการเมือง อันได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ บรรทัดฐานและค่านิยมทางการเมือง ซึ่งจะ
ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการได้รับข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันไป
จนถึงการได้รับเอาทัศนคติทางการเมืองจากครอบครัวและสิ่งรอบข้าง  
  
 ๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมือง 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติทางการเมือง พบว่า ได้มีผู้ท าวิจัยเกี่ยวกับ
ทัศนคตทิางการเมืองไว้หลายท่านแตกต่างกันไปในที่นีผู่้วิจัยขอยกตัวอย่างวิจัยไว้ดังนี้ 
 สุรพงษ์ สายวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย: ศึกษาเฉพาะกรณี
เจ้าหน้าที่ต ารวจกองปราบปราม” 

                                                 

 ๖๔ เกรียงไกร ทองจิตติ, การกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านบทเพลงเพื่อชีวิตช่วงปี พุทธศักราช ๒๕๑๖-
๒๕๑๙, วารสารมนุษยศาสตร์, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒, [มิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๒]: ๑๒ 
 ๖๕ ณัฐพล พุกประเสริฐ, การกล่อมเกลาทางการเมืองของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จังหวัดเชียงใหม่, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕). 
 ๖๖ บรรจง กลิ่นสงวน, การกล่อมเกลาทางการเมืองและทัศนคติทางการเมือง แบบประชาธิปไตย ของนิสิต
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗). 



 ๕๖ 

 พบว่า ข้าราชการต ารวจในกองปราบปราม มีทัศนคติการเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง ตัวแปรด้านอายุ อายุราชการ ชั้นยศ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายได้ 
มีผลต่อทัศนคติการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตัวแปรสถานภาพ สมรส ภูมิล าเนา และระดับ
การศึกษา ไม่มีผลต่อทัศนคติทางการเมืองการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย๖๗ 
 ศุภโชค รัตโน ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี” 
 พบว่า ๑. ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง อยู่
ในระดับปานกลาง ประชาชนมีทัศนคติทางการเมืองเลือกผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความเสียสละให้แก่
ประชาชนและเป็นกันเองกับทุกคน อีกทั้งไม่เลือกผู้บริหารที่มีความเห็นแก่ตัว ฉ้อราษฎร์บังหลวง เอา
ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มีความตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และ
เลือกผู้บริหารท้องถิ่นท่ียอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและควบคุมอารมณ์ได้  
 ๒. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองและการเลือกตั้ง อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นนั้น ๆ มีความตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๓. พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง เลือกนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่าแดง โดยพ่ีนาจากทีมที่จะท าประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสร้างรายได้เสริมให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ได้ เลือกบุคคลที่ได้รับการยอมรับและเคารพนับถือจากประชาชน ตลอดจนเป็นผู้ที่
มีบทบาทในการประนีประนอมกับผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งและเลือกผู้บริหารที่หลักนิติธรรม มีคุณธรรม มี
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขท้ังปวง๖๘ 
 ปณิธี สุวรรณปิณฑะ ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของเยาวชนใน
สถานสงเคราะห์: กรณีศึกษาบ้านปากเกร็ดและบ้านราชวิถี” 
 พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีทัศนคติทางการเมืองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยนั้น อยู่ในระดับ
ปานกลาง เพศ และความรู้พ้ืนฐานทางการเมืองในรูปแบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของเยาวชน ส่วนอายุ ระดับชั้นเรียน การเข้าร่วมในกิจกรรมของ
สถานศึกษา การอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง การรับข่าวสารทางการเมือง และความส านึกทาง
การเมือง ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของเยาวชน๖๙ 

                                                 

 ๖๗ สุรพงษ์ สายวงศ์, ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจกอง
ปร า บ ป ร าม ,  วิ ท ย านิ พน ธ์ ศิ ล ปศ าสตรมหาบัณฑิ ต  ส าข าวิ ช า รั ฐ ศ าสต ร์ ,  (บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔). 
 ๖๘ ศุภโชค รัตโน, ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า
แดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, รายงานการศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๒). 
 ๖๙ ปณิธี สุวรรณปิณฑะ, ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของเยาวชนในสถานสงเคราะห์ : 
กรณีศึกษาบ้านปากเกร็ดและบ้านราชวิถี ,  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖). 



 ๕๗ 

 สรุปเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมือง 
 ทัศนคติทางการเมืองเป็นความเชื่อในเรื่องคุณค่า และศักดิ์ศรีของปัจเจกชนบุคคล ซึ่งได้แก่
การมีอิสรภาพในตัวบุคคล ความไม่เชื่อใจในการใช้อ านาจ ความไม่ต้องการ ที่จะยอมอยู่ภายใต้ของผู้
มีอ านาจ ความซื่อสัตว์ตรงไปตรงมา การยอมรับในความแตกต่างของบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจที่จะ
ยอมต่อการประนีประนอมและการเปลี่ยนแปลง 

  
 ๒.๗.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย  พบว่า ได้มีผู้ท าวิจัยเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยไว้หลายท่านแตกต่างกันไปในที่นี่ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างวิจัยไว้ดังนี้ 
 ปรีชา ค าปินไชย ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทประชาชนของสังคมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้ง ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน” 
 พบว่า ๑. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ๔๑-๕๐ ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป มีอาชีพรับจ้าง และมีสถานภาพสมรส 
 ๒. ความเข้าใจบริบททางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการรับรู้
ทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และความส านึกทางการเมืองของ
ประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ๓. บทบาทในการตัดสินใจในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ๔. ตัวแปรที่มีผลต่อบทบาทในการตัดสินใจในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดี คือ การ
รับรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ความเข้าใจบริบทการเมืองมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ การเข้าใจ
บริบทการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณ
ของผู้สมัครเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมออกเสียงใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามล าดับ๗๐ 
 ปวิณ ช านิประศาสน์ ได้วิจัยเรื่อง “ความสอดคล้องระหว่างหลักการประชาธิปไตยกับการ
ประพฤติปฏิบัติ ที่เป็นประชาธิปไตย : ศึกษากรณีนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 
 พบว่า ๑. ไม่มีความสอดคล้องในหมู่นิสิตปริญญาโทระหว่างการสนับสนุนในหลักการ
ประชาธิปไตย กลับการประพฤติปฏิบัติที่ เป็นประชาธิปไตย โดยสนับสนุนในหลักการที่เป็น
ประชาธิปไตยมากกว่าการประพฤติปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตย 
 ๒. เพศไม่มีอิทธิพลท าให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการสนับสนุนในหลักการประชาธิปไตย
กับการประพฤติปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตยแตกต่างกัน และพบว่าเพศไม่มีอิทธิพลต่อการสนับสนุน
หลักการประชาธิปไตยและการมีการปรับพฤติปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตย 
 ๓. สาขาวิชาไม่มี อิทธิพลท าให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการสนับสนุนในหลักการ
ประชาธิปไตยกับการประพฤติปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตยแตกต่างกัน และพบว่าสาขาวิชาไม่มีอิทธิพล
ต่อการสนับสนุนหลักการประชาธิปไตย แต่สาขาวิชามีอิทธิพลต่อการมีประพฤติปฏิบัติที่ เป็น

                                                 

 ๗๐ ปรีชา ค าปินไชย, บทบาทประชาชนของสังคมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในเขตเลือกตั้ง ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๖). 



 ๕๘ 

ประชาธิปไตย โดยพบว่า นิสิตสาขาสังคมสาดและมนุษย์ศาสตร์มีระดับการประพฤติปฏิบัติที่เป็น
ประชาธิปไตยสูงกว่านิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ 
 ๔. สาขาวิชาไม่มีอิทธิพลท าให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการสนับสนุนในหลักการ
ประชาธิปไตยกับการประพฤติปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตยแตกต่างกัน และพบว่าสาขาวิชาไม่มีอิทธิพล
ต่อการสนับสนุนหลักการประชาธิปไตย แต่สาขาวิชามีอิทธิพลต่อการมีประพฤติปฏิบัติที่ เป็น
ประชาธิปไตย โดยพบว่า นิสิตสาขาสังคมสาดและมนุษย์ศาสตร์มีระดับการประพฤติปฏิบัติที่เป็น
ประชาธิปไตยสูงกว่านิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ 
 ๕. อายุไม่มีอิทธิพลท าให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการสนับสนุนในหลักการประชาธิปไตย
กับการประพฤติปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตยแตกต่างกัน และพบว่าอายุไม่มีอิทธิพลต่อการมีการ
ประพฤติปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตย แต่อายุมีอิทธิพล ต่อการสนับสนุนหลักการประชาธิปไตย โดย
นิสิตกลุ่มท่ีมีอายุมามีระดับการสนับสนุนหลักการประชาธิปไตยสูงกว่านิสิตกลุ่มท่ีมีอายุน้อย 
 ๖. ฐานะทางเศรษฐกิจไม่มีอิทธิพลท าให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการสนับสนุนในหลักการ
ประชาธิปไตยกับการประพฤติปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตยแตกต่างกัน และพบว่าฐานะทางเศรษฐกิจไม่
มีอิทธิพลต่อการสนับสนุนหลักการประชาธิปไตย แต่ในฐานะทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการมีการ
ประพฤติปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตย โดยพบว่า นิสิตกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ ามีระดับการ
ประพฤติปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตยสูงกว่านิสิตกลุ่มท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสูง๗๑ 
 นุชิต ศุภพินิจ ได้วิจัยเรื่อง “ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน : กรณีศึกษา
สภานักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ อ าเภอกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ” 
 พบว่า ๑. ความเห็นโดยเฉลี่ยของนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน ในโรงเรียนกันทรา
รมณ์ ที่มีต่อความต้องการมีส่วนร่วมเก่ียวกับประชาธิปไตยในสภานักเรียน 
 ๒. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนเกี่ยวกับ
ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ 
ในโรงเรียน พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความต้องการ
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่มที่แยกตามเพศ ซึ่งพบว่านักเรียนหญิงมีความคิดเห็น
ต่อความต้องการ การมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมมากกว่านักเรียนชาย 
 ๓. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเห็นโดยรวมของนักเรียนต่อการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน พบว่ามีความแตกต่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลพบว่า  
  ๓.๑ นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จะมีความสนใจ
เกี่ยวกับการส่วนร่วมของสภานักเรียนในรูปแบบประชาธิปไตยมากกว่านักเรียนที่เรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-ศิลปศึกษา 

                                                 

 ๗๑ ปวิณ ช านิประศาสน์, ความสอดคล้องระหว่างหลักการประชาธิปไตยกับการประพฤติปฏิบัติ  
ที่เป็นประชาธิปไตย : ศึกษากรณีนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙). 



 ๕๙ 

  ๓.๒ นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความ
สนใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในรูปแบบประชาธิปไตยมากกว่า นักเรียนในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
  ๓.๓ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมากมีความสนใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสภา
นักเรียนในรูปแบบประชาธิปไตยน้อยกว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง 
  ๓.๔ นักเรียนที่มีผลการเรียนน้อย มีความสนใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสภา
นักเรียนในรูปแบบประชาธิปไตยน้อยกว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง๗๒ 
 สรุปเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 ประชาธิปไตย มีพ้ืนฐานอยู่บนความเชื่อในความส าคัญและศักดิ์ศรีของปัจเจกบุคคล ความ
เชื่อในความเสมอภาคของมนุษย์ และความเชื่อในความจ าเป็นที่ต้องมีความเป็นอิสรภาพ เสรีภาพ ซึ่ง
อ านาจนั้นมาจากประชาชน โดยอ านาจสูงสุดในการปกครองจะมาจากประชาชน ที่ผ่านตัวผู้แทนที่
ประชาชนเป็นผู้มอบอ านาจเพื่อไปบริหารงานตอบสนองตัวของประชาชนเอง 
 
 ๒.๗.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง พบว่า ได้มีผู้ท าวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ไว้หลายท่านแตกต่างกันไปในที่นี่ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างวิจัยไว้ดังนี้ 
 ธีรภัทร์ ค ามณี ได้วิจัยเรื่อง “ช่องว่างระหว่างวัยและมุมมองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัด
สงขลาที่มีต่อการตัดสินใจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ใน
การเลือกตั้งทั่วไปวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 พบว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มอายุสูงวัยและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่ไม่ได้มีมุมมองการตัดสินใจไม่
ลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่การศึกษาพบว่ามีข้อแตกต่าง
อย่างส าคัญระหว่างผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มอายุสูงวัยในชนบทที่มีสัดส่วนการสนับสนุนการตัดสินใจไม่ลง
เลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์สูงกว่าผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเมือง ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ในเมือง
ที่มีสัดส่วนการสนับสนุนการตัดสินใจไม่ลงเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์สูงกว่าผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งใน
เขตชนบทแต่ปัจจัยที่ส าคัญส่งผลต่อมุมมองของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสองกลุ่มแตกต่างกันไป ปัจจัยที่ท าให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มอายุสูงวัยเห็นด้วยการตัดสินใจไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์มา
จากการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กลุ่มอายุสูงวัยมองว่ากลุ่ม คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และ พรรค
ประชาธิปัตย์คือพวกเดียวกันจึงท าให้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มอายุสูงวัยสนับสนุนการด าเนินการต่าง ๆ 
ของกลุ่ม กปปส. พร้อม ๆ กันนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มอายุสูงวัยรับข่าวสารทางการเมืองผ่านช่องบลู
สกายเป็นส่วนใหญ่จึงถูกกลุ่ม กปปส. กล่อมเกลาทางการเมืองให้เห็นด้วยกับการปฏิรูปการเมืองก่อน
การเลือกตั้ง ส าหรับปัจจัยที่ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจไม่ลงสมัครรับ
เลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มาจากการกล่อมเกลาทางการเมืองจากครอบครัวเป็นหลัก  
                                                 

 ๗๒ นุชิต ศุภพินิจ, ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน : กรณีศึกษาสภานักเรียน โรงเรียน
กันทรารมณ์ อ าเภอกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ, การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๓). 



 ๖๐ 

แต่มาจากเลือกรับข่าวสาร สื่อ ที่น าเสนอข้อมูลตรงกับมุมมองทางการเมืองของตนเองจึงอาจกล่าวได้
ว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับการกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อทางสังคมสมัยใหม่ที่เห็น
ด้วยกับการปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง๗๓ 
 ลัดดา งามโสภา ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในเขตอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร” 
 พบว่า ๑. พฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๑.๑ พฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเหตุผลที่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง (เฉพาะผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง) พบว่า ส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเป็นหน้าที่ของ
ประชาชน เหตุผลที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (เฉพาะผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง) พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพราะเบื่อหน่ายการเลือกตั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้งหรือช่วยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซึ่งจากที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ไม่
เคยแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ์ร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งไม่เคยพบเห็นการ
กระท าผิดพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
  ๑.๒ พฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส าหรับการรับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งจากสื่อต่าง 
ๆ พบว่าส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งจากสื่อประเภท ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ คัทเอาท์ 
  ๑.๓ พฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร ด้านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจาก
ตัวบุคคล และส่วนใหญ่มีการเชิญชวนไปเลือกตั้งภายในครอบครัว หรือเครือญาติ 
  ๑.๔ พฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร ด้านระบบอุปถัมภ์ สรุปได้ว่าส่วนใหญ่เลือกผู้สมัครที่เป็นเครือญาติ และชอบกับ
ผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นการส่วนตัว 
 ๒. ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร รวมหลายด้านพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเลือกตั้งมากท่ีสุด คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รองลงมาก็
คือ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และข้อมูลที่มีปัญหาน้อยที่สุดก็ คือ 
ระบบอุปถัมภ์ 
 ๓. แนวทางการพัฒนาการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร 
                                                 

 ๗๓ ธีรภัทร์ ค ามณี, ช่องว่างระหว่างวัยและมุมมองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสงขลาที่มีต่อการตัดสินใจ
ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ ๒กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗,วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 



 ๖๑ 

  ๓.๑ หน่วยงานรัฐควรก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน สร้างจิตรส านึกให้
ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนและท้องถิ่น 
  ๓.๓ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้การสอน ให้เยาวชน
มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองให้ดีขึ้น รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง กล้า
คิด กล้าแสดงออกในทางที่ดีและสร้างสรรค์ 
  ๓.๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ปิด ประกาศข้อมูลข่าวสาร รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึงกัน เช่น ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล การ ใช้หอกระจายข่าว การจัดท าเอกสารหรือแผ่นพับ 
  ๓.๕ รัฐบาลกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
  ๓.๖ หน่วยงานรัฐจัดให้มีความรู้ให้กับประชาชนทราบถึงบทลงโทษของผู้ที่กระท า
ผิดกฎหมายเลือกตั้ง๗๔ 
 พรมมา สิทธิ์ทอง ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ใน
เขตเทศบาลนครภูเก็ต” 
 พบว่า ปัจจัยที่สามารถน ามาร่วมท านายโอกาสการไปใช้สิทธิ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลนครภูเก็ตเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ความรู้ความ
เข้าใจต่อระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมที่มีความสอดคล้องต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งกับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง อุดมการทางการเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อการเลือกตั้งความคิดเห็นของผู้ มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มีความสอดคล้องต่อนโยบายทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งโดย 
  ๑. เพศชายจะมโีอกาสไปเลือกตั้งลดลงกว่าเพศหญิง 
  ๒. ผู้ที่จบการศึกษาระดับสูงจะมีโอกาสไปเลือกตั้งลดลงกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับ
อ่ืน ๆ 
  ๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยจะมีโอกาสไปเลือกตั้งสูงกว่าผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ๑.๖๔๗ เท่า 
  ๔. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย จะมีโอกาสไปเลือกตั้งสูงกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่มีพฤติกรรมสอดคล้อง
กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ๓.๕๘๕ เท่า 
                                                 

 ๗๔ ลัดดา งามโสภา ได้วิจัยเรื่อง, แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขต
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่น, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๓). 
 



 ๖๒ 

  ๕. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความสัมพันธ์กับผู้สมัครรับเลือกตั้งจะมีโอกาสไปเลือกตั้งสูง
กว่าผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๒.๖๒๔ เท่า 
  ๖. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอุดมการทางการเมืองจะมีโอกาสไปเลือกตั้งสูงกว่าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่ไม่มีอุดมการทางการเมือง ๕.๗๓๑ เท่า 
  ๗. ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความคิดเห็นที่สอดคล้องต่อนโยบายทางการเมืองของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะมีโอกาสไปเลือกตั้งสูงกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องต่อ
นโยบายทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๒.๑๒๒ เท่า๗๕ 
 สรุปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 ประชาชนเป็นผู้มีอ านาจในการปกครองประเทศแต่ในสภาพทางสังคมของประเทศที่เป็นอยู่
ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนทุกคนจะท าหน้าที่ในการปกครองไปพร้อม ๆ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเลือก
ผู้แทน ซึ่งผ่านกระบวนการวินิจฉัยที่ประชาชน คิด ไตร่ตรอง สั่งการอย่างเป็นทางการ เลือกตัวบุคคล 
ๆ หนึ่งเพ่ือไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพ่ือสนองความต้องการของตัวประชาชนเอง 
 
 ๒.๗.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักธรรมโยนิโสมนสิการ 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมโยนิโสมนสิการ พบว่า ได้มีผู้ท าวิจัยเกี่ยวกับ
หลักธรรมโยนิโสมนสิการไว้หลายท่านแตกต่างกันไปในที่นี่ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างวิจัยไว้ดังนี้ 
 พิราพรรณ ใจจิตร ได้วิจัยเรื่อง “การใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม” 
 พบว่า ๑. ระดับการใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ๒. ระดับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมา 
 ๓. ผู้บริหารโรงเรียน ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน มากกว่า ๑๕ ปี มีระดับการใช้วิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่เกิน ๑๕ ปี 
 ๔. ผู้บริหารโรงเรียน ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานมากกว่า ๑๕ ปี มีระดับประสิทธิผล
การบริหารงานมากกว่าผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์บริหารงานไม่เกิน ๑๕ ปี 
 ๕. ผู้บริหารโรงเรียน ที่อยู่ในโรงเรียนที่เปิดท าการสอนช่วงชั้น แตกต่างกันมีระดับการใช้วิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
 ๖. ผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนช่วงชั้นแตกต่างกันมีระดับ
ประสิทธิผลการบริหารงานแตกต่างกัน อย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

                                                 

 ๗๕ พรมมา สิทธิ์ทอง, ปัจจัยที่มีผลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต,  
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต, ๒๕๔๘). 



 ๖๓ 

 ๗. การใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีความสัมพันธ์ในทางบวก กลับประสิทธิผลการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนมโดยรวม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑๗๖ 
  
 สรุปเกี่ยวกับหลักธรรมโยนิโสมนสิการ 
 การใช้ความคิดถูกวิธี คือ การกระท าในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิด
พิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออก พิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็น
ระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้น ๆ หรือ ปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุ
ปัจจัย 
 
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดย
ก าหนดกรอบแนวคิด ในการวิ จั ย  ( Conceptual Framework )  ประกอบด้ วยตั วแปรต้ น  
( Independent Variables ) ตัวแปรตาม ( Dependent Variables ) ดังนี้ 

ตัวแปรต้น ( Independent Variables ) สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพสถานภาพในชุมชน การกล่อมเกลาทางการเมือง ได้แก่ ๑. ความรู้ทางการเมือง 
๒. กาติดตามข่าวสารทางการเมือง ๓. การมีส่วนร่วมทางการเมือง ๔. ทัศนคติแบบประชาธิปไตย 

ตัวแปรตาม (Dependent  Variables ) คือ การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเขต  
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 ๗๖ พิราพรรณ ใจจิตร, การใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๒). 
 



 ๖๔ 

ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 
( Independent Variables )                  ( Dependent Variables ) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การกล่อมเกลาทางการเมือง 
๑ ความรู้ทางการเมือง  
๒ การติดตามข่าวสารทางการเมือง  

๓ การมีส่วนร่วมทางการเมือง  

๔ ทัศนคติแบบประชาธิปไตย  

 

สถานภาพส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 
- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 
- รายได้ต่อเดือน 

หลักโยนิโสมนสิการ 

๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจยั 

๒. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 

๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ 
๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ 

๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
๖. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 

๗. วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้ - คุณค่าเทียม 

๘. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 

๙. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน 

๑๐. วธิีคิดแบบวิภัชชวาท 
 

 
 
 

การใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 



 

 
 

บทท่ี ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

งานวิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชน ในเขต 
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน” โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

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

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ เลือกตั้งของประชาชน ในเขต 
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสาน (Mixed Method Research) โดยเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) โดยมีโครงสร้างการ
สัมภาษณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๓.๒.๑ ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 

๑) ประชำกร 
ได้แก่ ประชาชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขต  อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน จ านวน ๑๔,๗๖๑ 

คน จากประชากรในเขตอ าเภอบ้านธิ ๑๗,๖๖๖ คน๑ 

๒ ) กลุ่มตัวอย่ำง 
ได้แก่ ประชาชนในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน จ านวน ๓๘๙ คน ผู้วิจัยก าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

                                                           
๑ ข้อมูลประชากร อ าเภอบ้านธิ ปี ๒๕๖๑, ข้ำรำชกำรจังหวัดล ำพูน, [ออนไลน์ ], แหล่งที่มา : http:// 

www.lamphun.go.th, [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

http://www.lamphun.go.th/


 ๖๖ 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากประชากรที่เป็น
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จ านวน ๑๔,๗๖๑ คน ที่ได้จากใช้สูตรของ Taro Yamane๒ ซึ่ง
ใช้ระดับความคลาดเคลื่อนท่ี ๐.๐๕ ดังนี้  

                       n    =        
N

1+𝑁𝑒2
 

เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N คือ ขนาดของประชากร 
  e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ก าหนดไว้ที่ 0.05แทนค่า 

ในสูตร 
17576

1+(17576(0.05)2)
  

 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง =  391.09 คน  
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง = 391 คน  

ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเก็บข้อมูลตัวอย่างที่ได้จากการค านวณให้สามรารถเป็น
ตัวแทนของประชากรได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงที่มาของกลุ่มตัวอย่างต าบลบ้านธิแต่ละหมู่บ้าน ตามสัดส่วนของประชากร 

ล าดับ หมู่บ้าน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
๑. ประชาชนในหมู่ ๑ บ้านเตาปูน ๔๕๘ ๑๐ 
๒. ประชาชนในหมู่ ๒ บ้านป่าเปา ๔๐๕ ๙ 
๓. ประชาชนในหมู่ ๓ บ้านธิหลวง ๓๓๘ ๘ 
๔. ประชาชนในหมู่ ๔ บ้านป่าตาล ๕๕๕ ๑๒ 
๕. ประชาชนในหมู่ ๕ บ้านสันทราย ๕๔๓ ๑๒ 
๖. ประชาชนในหมู่ ๖ บ้านป่าสัก ๘๙๐ ๑๙ 
๗. ประชาชนในหมู่ ๗ บ้านช่างเพ้ียน ๔๗๐ ๑๐ 
๘. ประชาชนในหมู่ ๘ บ้านศรีดอนชัย ๖๔๑ ๑๔ 
๙. ประชาชนในหมู่ ๙ บ้านดอยเวียง ๔๗๖ ๑๐ 
๑๐. ประชาชนในหมู่ ๑๐ บ้านสันมะนะ ๗๑๔ ๑๖ 
๑๑. ประชาชนในหมู่ ๑๑ บ้านแพะต้นยางงาม ๒๕๗ ๗ 
๑๒. 
๑๓. 

ประชาชนในหมู่ ๑๒ บ้านสันต้นค่า 
ประชาชนในหมู่ ๑๒ บ้านสันต้นค่า 

๓๖๐ 
๔๘๒ 

๘ 
๑๑ 

๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 

ประชาชนในหมู่ ๑๔ บ้านศรีมูล 
ประชาชนในหมู่ ๑๕ บ้านป่าแดง 
ประชาชนในหมู่ ๑๖ บ้านบัวบก 

๒๔๗ 
๕๐๗ 
๔๐๑ 

๖ 
๑๑ 
๙ 

                                                           
๒ สุจินต์ ธรรมชาติ, กำรวิจัยภำคปฏิบัติวิธีลัด, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), 

หน้า ๔๘. 

= 



 ๖๗ 

ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงที่มาของกลุ่มตัวอย่างต าบลบ้านธิแต่ละหมู่บ้าน ตามสัดส่วนของประชากร (ต่อ) 
 

ล าดับ หมู่บ้าน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
๑๗. ประชาชนในหมู่ ๑๗ บ้านป่าปี้ ๓๘๗ ๘ 
๑๘. ประชาชนในหมู่ ๑๘ บ้านท่าตุ้ม ๔๒๖ ๙ 
๑๙. 
๒๐. 

ประชาชนในหมู่ ๑๙ บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ 
ประชาชนในหมู่ ๒๐ บ้านใหม่กาดเหนือ 

๕๗๙ 
๓๑๒ 

๑๓ 
๘ 

 รวม ๙,๔๙๑ ๒๑๐ 
 

ตำรำงที่ ๓.๒ แสดงที่มาของกลุ่มตัวอย่างต าบลห้วยยาบแต่ละหมู่บ้าน ตามสัดส่วนของประชากร 

 

ล ำดับ หมู่บ้ำน ประชำกร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
๑. ประชาชนในหมู่ ๑ บ้านแจ้ซ้อน ๕๙๘ ๑๓ 
๒. ประชาชนในหมู่ ๒ บ้านห้วยยาบ ๒๖๕ ๗ 
๓. ประชาชนในหมู่ ๓ บ้านห้วยม่วง ๔๔๘ ๑๐ 
๔. ประชาชนในหมู่ ๔ บ้านห้วยไซเหนือ ๕๗๙ ๑๓ 
๕. ประชาชนในหมู่ ๕ บ้านป่าตึง ๗๘๓ ๑๗ 
๖. ประชาชนในหมู่ ๖ บ้านสันพระเจ้าแดง ๖๔๙ ๑๔ 
๗. ประชาชนในหมู่ ๗ บ้านแม่หาด ๒๗๕ ๗ 
๘. ประชาชนในหมู่ ๘ บ้านห้วยไซใต้ ๕๗๗ ๑๓ 
๙. ประชาชนในหมู่ ๙ บ้านห้วยไซกลาง ๕๕๐ ๑๒ 
๑๐. ประชาชนในหมู่ ๑๐ บ้านป่าค่าง ๕๒๑ ๑๑ 
๑๑. ประชาชนในหมู่ ๑๑ บ้านป่าลาน ๓๐๖ ๘ 
๑๒. ประชาชนในหมู่ ๑๒ บ้านป่าหมอก ๕๙๘ ๑๓ 
๑๓. ประชาชนในหมู่ ๑๓ บ้านไซใหม่พัฒนา ๖๓๘ ๑๔ 
๑๔. 
๑๕. 

ประชาชนในหมู่ ๑๔ บ้านห้วยไซ 
ประชาชนในหมู่ ๑๕ บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ 

๕๔๐ 
๓๙๖ 

๑๒ 
๙ 

๑๖. ประชาชนในหมู่ ๑๖ บ้านห้วยม่วงไร่พัฒนา ๓๕๗ ๘ 
 รวม ๘,๐๘๕ ๑๘๑ 

 
 
 
 
 
 



 ๖๘ 

 
 
๓) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพ้ืนที่วิจัยและสมาชิกเทศบาลต าบลบ้านธิ และต าบลห้วยยาบอ าเภอ

บ้านธิ จังหวัดล าพูน ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าท้องถิ่น, กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน, ข้าราชการ จ านวน ๘ คน ได้แก่ 
๑. พระครูอินทปัญญาวุธ เจ้าคณะอ าเภอบ้านธิ 
๒. นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอ าเภอบ้านธิ 
๓. นางสาวหฤทยา ล้อวรลักษณ์ ปลัดอ าเภอบ้านธิ 
๔. นางสาวนภัสสร ตั้งหลัก หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
๕. นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลต าบลบ้านธิ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีต าบลบ้านธิ 
๖. นายบุญเย็น สายก้อน ก านันผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
๗. นายชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
๘. รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาค า อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ที่ ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ใน
เขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยมีขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ  
๑) ศึกษาการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ในเขตอ าเภอ

บ้านธิ จังหวัดล าพูน 
๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย  
๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสาร

นิพนธ์  
๔) สร้างเครื่องมือ  
๕) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและ

ปรับปรุงแก้ไข 
๖) น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาค่า

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
๗) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

๓.๓.๒ ก ำหนดกรอบกำรสร้ำงเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นตามกรอบ

ของการศึกษาเรื่องการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ในเขตอ าเภอบ้านธิ 



 ๖๙ 

จังหวัดล าพูน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งผู้ศึกษา ได้ด าเนินการวิจัยโดยการ
สร้างแบบสอบถามตามกรอบปัจจัยที่ก าหนด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น แบบ
เลือกตอบ หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ ของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ของอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการใช้
สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)๓ มี ๕ ระดับตามหลักการ 
ของลิเคิร์ทโดยก าหนดค่าของลาดับคะแนนดังนี้  

๕ หมายถึงมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
๔ หมายถึงมีส่วนร่วมมาก  
๓ หมายถึงมีส่วนร่วมปานกลาง  
๒ หมายถึงมีส่วนร่วมน้อย  
๑ หมายถึงมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย แนวทางการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ
กล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ในเขตอ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน ทั้ง ๔ 
ด้าน คือ ๑) ความรู้ทางการเมือง ๒) การติดตามข่าวสารทางการเมือง ๓) การมีส่วนร่วมทางการเมือง ๔) 
ทัศนคติแบบประชาธิปไตย 

๓.๓.๓ กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ  
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้ 
๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้  
๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ  เสนอประธานและ 

กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน  

๒.๑ พระครูสมุห์วัลลภ  ิตส วโร, ดร, อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร.วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ สีดาค า, ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร.วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัต, ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มจร. วังน้อย 

๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต, เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มจร. วังน้อย 
                                                           

๓ ธีรยุทธ พึ่งเทียร, สถิติเบ้ืองต้นและกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สูตรไพศาล, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๐. 



 ๗๐ 

เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและ โครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective 
Congruence Index : IOC)  

๓) หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ แล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try out) ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่ของอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย จ านวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่า สัมประสิทธ์แอลฟา (à-coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)๔ ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ ๐.๘๖๑ 

๔) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
๕) น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ให้คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์

ตรวจสอบ  
๖) น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(Key Informants) มาปรับแก้ไขเพ่ือน าไปสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ต่อไป 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้  
๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถำม  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับประชาชนในพ้ืนที่ของอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการบันทึกเทป 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมี ขั้นตอน ดังนี้ 

๑) ขอหนังสือรับรองจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือจากประชาชนในอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน และขอความร่วมมือ
จากสมาชิกเทศบาลต าบลบ้านธิ และองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ในการ
แจกแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย โดยผู้วิจัยด าเนินการน าส่งตามแผนกต่าง ๆ เพ่ือช่วยด าเนินการอ านวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๒ ) น าแบบสอบถามจ านวน  ๓๘๙  ชุด  โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างไปตามหมู่บ้านต่าง  ๆ  
ดังตารางที่ ๓.๑ ในเขตต าบลบ้านธิ จังหวัดล าพูน และดังตารางที่ ๓.๒ ในเขตต าบลห้วยยาบ จังหวัดล าพูน 
โดยผู้วิจัยด าเนินการน าส่งถึงผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพ่ือด าเนินการอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและด าเนินการเก็บคืนภายใน ๑ เดือน 

๓) น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง สังคมศาสตร์
ต่อไป 

๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภำษณ์ 
  
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอน ดังนี้ 
๑) การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความวิจัยและ เอกสารสิ่งพิมพ์

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ในเขตอ าเภอ
บ้านธิ จังหวัดล าพูน 
                                                           

๔ สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชซิ่ง จ ากัด, ๒๕๔๗), 
หน้า ๑๙๑.   



 ๗๑ 

๒) การขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ และขอหนังสือ อนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ถึง
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านธิ นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัด
ล าพูน ด้วยตนเอง 

๓ ) การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  ๘ รูปหรือคน  ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าท้องถิ่น ,  
กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน, ข้าราชการ จ านวน ๘ รูปหรือคน 

 ๓.๑ พระครูอินฺทปญฺญาวุธ  ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๑ 
 ๓.๒ นายณฐกร ภัทรวนนท์  ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๒ 
 ๓.๓ นางสาวหฤทยา ล้อวรลักษณ์  ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๓ 
 ๓.๔ นายนิเวศร์ ปานดวง   ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๔ 
 ๓.๕ นางสาวนภัสสร ตั้งหลัก  ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๕ 
 ๓.๖ นายบุญเย็น สายก้อน  ผู้ให้สัมภาษณค์นที่ ๖ 
 ๓.๗ นายชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์  ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๗ 
 ๓.๘ นายมานพ กาบเป็ง   ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ ๘ 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส า เร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง สังคมศาสตร์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ
พรรณนาความคิดเห็นในแนวทางและนโยบายการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชน 
ในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถ่ี (Frequency), 
ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความ 
คิดเห็นของการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชน ในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปร ต้นสองกลุ่ม และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปร
ต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
เป็นส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)  

๓.๕.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำเฉลี่ย  
เกณฑ์ท่ีใช้แปลผลข้อค าถามที่ได้จากการประเมินผลมีดังนี้  
ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย  
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ –๕.๐๐ แปลว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ –๔.๔๙ แปลว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ แปลว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ –๒.๔๙ แปลว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ –๑.๔๙ แปลว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 



 ๗๒ 

 
๓ .๕ .๓ กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสัมภำษณ์ (In-depth Interview) และจากแบบสอบถาม

ปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อ
การเลือกตั้งของประชาชน ในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 



บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต  
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ ๑. เพ่ือศึกษาปัจจัยการกล่อมเกลาทางการเมือง
ที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ๒. เพ่ือศึกษา
ระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอ
บ้านธิ จังหวัดล าพูน และ ๓. เพ่ือน าเสนอการมีกล่อมเกลาทางการเมืองให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๙๑ คน มาวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองของผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการกล่อมเกลาทาง

การเมืองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองของผู้

มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
๔.๕ ผลการสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองของผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนที่ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
๔.๖ องค์ความรู้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะหจ์ากการวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ 

ประชาชน โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๑  

 

 



 ๗๔ 

ตารางที่ ๔.๑ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         

   

 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๑๔๖ ๓๗.๓ 
หญิง ๒๔๕ ๖๒.๗ 

รวม ๓๙๑ ๑๐๐ 
อายุ   

อายุ ๑๘-๓๐ ปี ๔๕ ๑๑.๕ 
อายุ ๓๑-๔๐ ปี ๕๙ ๑๕.๑ 
อายุ ๔๑-๕๐ ปี 
อายุ ๕๑-๖๐ ปี 

๖๖ 
๑๔๗ 

๑๖.๙ 
๓๗.๖ 

อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป ๗๔ ๑๘.๙ 
รวม ๓๙๑ ๑๐๐ 

ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญา หรือ เทียบเท่า 

๒๘๖ 
๕๖ 

๗๓.๑ 
๑๔.๓ 

ปริญญาตรี ๔๓ ๑๑.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๖ ๑.๕ 

รวม 
อาชีพ 
           นักศึกษา 
           ค้าขาย 
           รับจ้างทั่วไป 
           เกษตรกร 
           อ่ืน ๆ 

รวม 

๓๙๑ 
 

๕๒ 
๖๐ 

๑๓๒ 
๑๑๕ 
๓๒ 

๓๙๑ 

๑๐๐ 
 

๑๓.๓ 
๑๕.๓ 
๓๓.๘ 
๒๙.๔ 
๘.๒ 
๑๐๐ 

รายได้ต่อเดือน   
ต่ ากว่า ๙,๐๐๐ บาท ๒๘๒ ๗๒.๑ 
๙,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๘๑ ๒๐.๗ 
๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๙ ๔.๙ 
๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๙ ๒.๓ 

รวม ๓๙๑ ๑๐๐ 

(n=๓๙๑) 



 ๗๕ 

จากตารางที่  ๔.๑ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง  
“การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน” 
จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๔๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๒.๗ และเป็นเพศชาย จ านวน ๑๔๖ คน คิดเป็น ร้อยละ ๓๗.๓ ตามล าดับ   

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง อายุ ๕๑-๖๐ ปี มี
จ านวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖ รองลงมา คือ มีอายุอยู่ระว่าง อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป มีจ านวน ๗๔ 
คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๘.๙ รองลงมา คือมีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี มีจ านวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๐ รองลงมา คือมีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี มีจ านวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑ และ น้อยที่สุด 
คือ มีอายุ ๑๘-๓๐ ปี มีเพียงจ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน ๒๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑ รองลงมา คือมีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือ เทียบเท่ามีจ านวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓ รองลงมา คือมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีจ านวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐ รองลงมา และน้อยที่สุด คือมีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีเพียงจ านวน ๖ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑.๕ ตามล าดับ 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีจ านวน ๑๓๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘ รองลงมา คืออาชีพเกษตรกรมีจ านวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔ รองลงมา 
คืออาชีพ ค้าขายมีจ านวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓ รองลงมา คืออาชีพนักศึกษา มีจ านวน ๕๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓ และน้อยที่สุด คืออาชีพ อ่ืน ๆ มีเพียงจ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๒
ตามล าดับ 

รายได้ต่ อ เดือน  พบว่า  ผู้ ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มี รายได้ต่อ เดือน  
ต่ ากว่า ๙,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๒๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑ รองลงมา คือ ผู้รายได้ต่อเดือน 
๙,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗ รองลงมา คือ ผู้รายได้ต่อเดือน 
๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙ และน้อยที่สุด คือ ผู้รายได้ต่อเดือน 
๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป มีเพียงจ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๓ ตามล าดับ 

 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อ

การเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชน

ในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทางการเมือง ด้านการติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย แสดงด้วยค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
 
 



 ๗๖ 

ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดย ภาพรวม 

  (n=๓๙๑) 

การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้ง
ของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

การกล่อมเกลา 

 S.D. แปลผล 
๑. ด้านความรู้ทางการเมือง ๓.๘๖ ๐.๖๖ มาก 
๒. ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ๓.๕๖ ๐.๖๖ ปานกลาง 
๓. ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๓.๒๕ ๐.๗๔ ปานกลาง 
๔. ด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย ๔.๐๒ ๐.๘๐ มาก 

รวม ๓.๖๗ ๐.๕๒ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๖๗)  
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย  
( =๔.๐๓)  ด้านความรู้ทางการเมือง ( =๓.๘๖) ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง  
( =๓.๕๖) ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ( =๓.๒๕) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ

เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านความรู้ทางการเมือง 

  (n=๓๙๑) 

ด้านความรู้ทางการเมือง 
การกล่อมเกลา 

 S.D. แปลผล 
๑. ท่านได้รับความรู้หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมือง

ผ่านทางบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง 
 

๓.๗๙ 
 

๐.๙๒ 
 

มาก 
๒. ท่านได้รับความรู้หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมือง

ผ่านทางกลุ่มเพื่อน 
 

๓.๗๐ 
 

๐.๘๘ 
 

มาก 
๓. ท่านได้รับความรู้หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมือง

ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ/องค์กรปกครองท้องถิ่น/
นักการเมือง 

 
 

๓.๘๑ 

 
 

๐.๙๘ 

 
 

มาก 
๔. ท่านได้รับหรือทราบถึงข่าวสาระทางการเมือง 

ผ่านทางสื่อมวลชน (โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โซเชียลมีเดีย) 

 
 

๔.๐๕ 

 
 

๐.๘๖ 

 
 

มาก 
 





 

 





 ๗๗ 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านความรู้ทางการเมือง 
(ต่อ) 

 

  (n=๓๙๑) 

ด้านความรู้ทางการเมือง 
การกล่อมเกลา 

 S.D. แปลผล 
๕. ท่านได้รับหรือทราบถึงข่าวสารทางการเมือง

ผ่านทางผู้น าชุมชน 
รวม 

๓.๙๒ 
๓.๘๔ 

๐.๘๙ 
๐.๖๖ 

มาก 
มาก 

 

    จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของ
ประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านความรู้ทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( = ๓.๘๔) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้านดังนี้ 
ได้รับหรือทราบถึงข่าวสาระทางการเมืองผ่านทางสื่อมวลชน (โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โซเชียล
มีเดีย) อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๕) ได้รับหรือทราบถึงข่าวสารทางการเมืองผ่านทางผู้น าชุมชน  
( =๓.๙๒) ได้รับความรู้หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ/องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น/นักการเมือง ( =๓.๘๑) ได้รับความรู้หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านทางบุคคลใน
ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ( =๓.๗๙) ได้รับความรู้หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านทางกลุ่มเพ่ือน  
( =๓.๗๐) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ

เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการติดตามข่าวสาร 
ทางการเมือง 

  (n=๓๙๑) 

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
การกล่อมเกลา 

 S.D. แปลผล 
๑. ท่านอ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับข่าวสารทางการเมือง  

๓.๑๗ 
 

๑.๑๐ 
 

ปานกลาง 
๒. ท่านดูโทรทัศน์เกี่ยวกับข่าวสารทางการเมือง ๓.๘๘ ๐.๙๔ มาก 
๓. ท่านติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านทางสื่อ 

โซเชียลมีเดีย 
 

๓.๗๑ 
 

๑.๐๘ 
 

มาก 
    

 



















 ๗๘ 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการติดตามข่าวสาร 
ทางการเมือง (ต่อ) 

  (n=๓๙๑) 

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
การกล่อมเกลา 

 S.D. แปลผล 
๕. ท่านพูดคุยสนทนากับเพ่ือนหรือคนในครอบครัว

เกี่ยวกับข่าวปัญหาบ้านเมือง 
๖. ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการท างานของ

รัฐบาล 
รวม 

๓.๔๒ 
 

๓.๖๓ 
๓.๕๖ 

๐.๙๔ 
 

๐.๙๕ 
๐.๖๖ 

 
ปานกลาง 

 
มาก 
มาก 

 
 
  จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของ
ประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =๓.๕๖) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย พบว่า ดูโทรทัศน์เกี่ยวกับ
ข่าวสารทางการเมือง ( =๓.๘๘) รองลงมาได้แก่ ติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านทางสื่อโซเชียล
มีเดีย ( =๓.๗๑) รองลงมาได้แก่ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล ( =๓.๖๓) 
รองลงมาได้แก่ พูดคุยสนทนากับเพ่ือนหรือคนในครอบครัวเกี่ยวกับข่าวปัญหาบ้านเมือง ( =๓.๔๒)  
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ อ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับข่าวสารทางการเมือง ( =๓.๑๗)  
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ

เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  ด้านการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

  (n=๓๙๑) 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การกล่อมเกลา 

 S.D. แปลผล 
๑. ท่านมีส่วนร่วมในการเข้าฟังการหาเสียงเลือกตั้ง

ของนักการเมือง 
 

๓.๒๘ 
 

๑.๐๙ 
 

ปานกลาง 
๒. ท่านพูดคุยชักจูงให้บุคคลอ่ืนไปลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง 
 

๓.๖๘ 
 

๑.๐๕ 
 

มาก 
๓. ท่านเคยช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้กับพรรคการเมือง 

เช่น การแจกใบปลิว 
 

๒.๖๓ 
 

๑.๒๘ 
 

ปานกลาง 
๔. ท่านเคยเข้าฟังการอภิปลายของพรรคการเมือง ๓.๐๐ ๑.๑๑ ปานกลาง 







 









 ๗๙ 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  ด้านการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง (ต่อ) 

  (n=๓๙๑) 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๕. การกล่อมเกลา 

 S.D. แปลผล 
๕. ท่านพูดคุยสนทนากับเพ่ือนหรือคนในครอบครัว

เกี่ยวกับข่าวปัญหาบ้านเมือง 
รวม 

๓.๖๔ 
๓.๒๕ 

๑.๐๙ 
๐.๗๕ 

 
มาก 

ปานกลาง 
 

 
  จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของ
ประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =๓.๒๕) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับดังนี้ พูดคุยชักจูงให้บุคคลอ่ืนไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ( =๓.๖๘) รองลงมาได้แก่ พูดคุยสนทนากับเพ่ือนหรือคนในครอบครัว
เกี่ยวกับข่าวปัญหาบ้านเมือง ( =๓.๖๔) รองลงมาได้แก่ เคยช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้กับพรรค
การเมือง เช่น การแจกใบปลิว ( =๓.๖๓) รองลงมาได้แก่ เคยเข้าฟังการอภิปลายของพรรค
การเมือง ( =๓.๐๐) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ เคยช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้กับพรรค
การเมือง เช่น การแจกใบปลิว ( =๒.๖๓)  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ

เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  ด้านทัศนคติแบบ
ประชาธิปไตย 

  (n=๓๙๑) 

ด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย 
การกล่อมเกลา 

 S.D. แปลผล 
๑. ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ดีกว่า

เผด็จการ 
 

๔.๐๙ 
 

๐.๙๔ 
 

มาก 
๒. ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันในทาง

กฎหมาย 
 

๔.๐๐ 
 

๐.๙๑ 
 

มาก 
๓. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

 
๓.๙๖ 

 
๑.๐๐ 

 
มาก 

 
 
 
 



















 ๘๐ 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน  ด้านทัศนคติแบบ
ประชาธิปไตย (ต่อ) 

  (n=๓๙๑) 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๖. การกล่อมเกลา 

 S.D. แปลผล 
๔. ทุกคนสามารถก าหนดวิถีชีวิตของตนเองได้โดย

ปราศจากการบงการของผู้อื่น 

๕. ประชาธิปไตยเชื่อว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 

รวม 
 

 
๔.๐๐ 
๔.๐๖ 
๔.๐๒ 

 

 
๐.๙๙ 
๐.๙๙ 
๐.๘๐ 

 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 
  จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของ
ประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =๔.๐๒) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
ดังนี้  ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ดีกว่าเผด็จการ  อยู่ ในระดับมาก ( =๔.๐๙) 
ประชาธิปไตยเชื่อว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๖) ทุกคนสามารถก าหนด
วิถีชีวิตของตนเองได้โดยปราศจากการบงการของผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๐) ประชาชนทุกคน
มีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๐) ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๖) ตามล าดับ 
 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้ง

ของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  มีการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๑ ใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
2 กลุ่ม ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

















 ๘๑ 

ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน จ าแนกตามเพศ โดยรวม 

 

(n=๓๙๑) 
 

เพศ 
 การมีส่วนร่วม 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ชาย ๑๔๖ ๓.๗๖ ๐.๕๒ มาก 
หญิง ๒๔๕ ๓.๖๒ ๐.๕๑ มาก 

โดยรวม ๓๙๑ ๓.๗๐ ๐.๕๑ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของ
ประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน  โดยรวม จ าแนกตามเพศ อยู่ ในระดับมาก 
(=๓.๗๐, S.D.=๐.๕๑) 
 

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน จ าแนกตามเพศ โดยรวม 

 

         (n = ๓๙๑) 

การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อ
การเลือกตั้งของประชาชนในเขต 

อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
n   SD. t Sig. 

๑. ด้านการได้รับความรู้ 
ทางการเมือง 

ชาย ๑๔๖ ๓.๘๘ ๐.๗๐ ๐.๔๕๓ ๐.๔๑๐ 
หญิง ๒๔๕ ๓.๘๕ ๐.๖๔   

๒. ด้านการติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง 

ชาย ๑๔๖ ๓.๖๖ ๐.๖๗ ๒.๓๒ ๐.๔๑๑ 
หญิง ๒๔๕ ๓.๕๐ ๐.๖๕   

๓. ด้านการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

ชาย ๑๔๖ ๓.๓๐ ๐.๗๘ ๑.๐๖ ๐.๖๕๓ 
หญิง ๒๔๕ ๓.๒๒ ๐.๗๒   

๔. ด้านทัศนคติแบบ
ประชาธิปไตย 

ชาย ๑๔๖ ๔.๑๘ ๐.๗๒ ๓.๒๔ ๐.๐๔๗ 
หญิง ๒๔๕ ๓.๙๓ ๐.๘๓   

รวม 
ชาย ๑๔๖ ๓.๗๖ ๐.๕๑ ๒.๔๖ ๐.๕๐๐ 
หญิง ๒๔๕ ๓.๖๒ ๐.๕๑   
รวม ๓๙๑ ๓.๖๙ ๐.๕๑   



 ๘๒ 

  จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลา
ทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
  สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทาง
การเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน แตกต่างกัน 

  การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๙  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกล่อม

เกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัด
ล าพูน จ าแนกตามอายุ โดยรวม 

 
          (n = ๓๙๑) 

 

อายุ 
 ระดับความคิดเห็น 

n x̅ S.D. การแปลผล 

อายุ ๑๘-๓๐ ปี ๔๕ ๓.๘๔ ๐.๕๖ มาก 
อายุ ๓๑-๔๐ ปี ๕๙ ๓.๗๐ ๐.๕๔ มาก 
อายุ ๔๑-๕๐ ปี ๖๖ ๓.๖๙ ๐.๓๘ มาก 
อายุ ๕๑-๖๐ ปี 
อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป 

๑๔๗ 
๗๔ 

๓.๖๐ 
๓.๖๗ 

๐.๕๗ 
๐.๔๖ 

มาก 
มาก 

รวม ๓๙๑ ๓.๖๗ ๐.๕๒ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผล

ต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวม จ าแนกตามอายุ อยู่ในระดับ
มาก (=๓.๖๗, S.D.=๐.๕๒)  
 
 
 
 
 



 ๘๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกล่อม
เกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัด
ล าพูน จ าแนกตามอายุ 

 

การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผล
ต่อการเลือกตั้งของประชาชนใน
เขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการได้รับ
ความรู้ทาง
การเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๐๐๐ ๔ ๐.๕๕๐ ๑.๒๔๕ .๒๙๑ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๐.๕๕๑ ๓๘๖ ๐.๔๔๒   
รวม ๑๗๒.๗๕๐ ๓๙๐    

๒. ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการ
เมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๗๗๒ ๔ ๑.๔๔๓ ๓.๓๗๕ .๐๑๐* 
ภายในกลุ่ม ๑๖๕.๐๕๘ ๓๘๖ ๐.๔๒๘   
รวม ๑๗๐.๘๓๐ ๓๙๐    

๓.  ด้านการมีสว่นรว่ม
ทางการเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๗๗๖ ๔ ๐.๔๔๔ ๐.๗๙๔ .๕๒๙ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๕.๗๒๐ ๓๘๖ ๐.๕๕๙   
รวม ๒๑๗.๔๙๖ ๓๙๐    

๔. ด้านทัศนคติทาง
การเมือง 

 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๒๕๔ ๔ ๑.๕๖๓ ๒.๔๘๕ .๐๔๓* 
ภายในกลุ่ม ๒๔๒.๘๙๐ ๓๘๖ ๐.๖๒๙   
รวม ๒๔๙.๑๔๔ ๓๙๐    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๒.๐๓๓ ๔ ๐.๕๐๘ ๑.๙๐๖ .๑๐๙ 
ภายในกลุ่ม ๑๐๒.๙๕๐ ๓๘๖ ๐.๒๖๗   
รวม ๑๐๔.๙๘๓ ๓๙๐    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๔ 

จากตารางที่ ๔.๑๐  พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลา
ทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยภาพรวม  
ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน ๒ ด้าน ดังนั้น จึงท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามความคิดเห็นของการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้ง
ของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  ในด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
 และด้านทัศนคติทางการเมือง ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : 
LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๑ – ๔.๑๒ 
ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี

ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน เป็นรายคู่ด้วย
วิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนก
ตามอายุ ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 

 
(n = ๓๙๑) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลา
ทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๓ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ๑๘-๓๐ ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ อายุ ๔๑-๕๐ ปี ประชาชนที่อายุ อายุ ๕๑-๖๐ ปี และประชาชนที่มีอายุ 
๖๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู ่
 

 
 

อายุ   ๑๘-๓๐ ปี  ๓๑-๔๐ ปี ๔๑-๕๐ปี ๕๑-๖๐ ปี ๖๑ ปีขึ้นไป 

 ๓.๘๗ ๓.๖๓ ๓.๕๖ ๓.๕๐ ๓.๔๖ 

๑๘-๓๐ ปี ๓.๘๗ - -๐.๒๔ -๐.๓๒* -๐.๓๖* -๐.๔๑* 

๓๑-๔๐ ปี ๓.๖๓  - -๐.๐๗ -๐.๑๓ -๐.๑๗ 

๔๑-๕๐ ปี 
๕๑-๖๐ ปี 

๓.๕๖ 
๓.๕๐ 

  - -๐.๐๖ 
- 

-๐.๑๐ 
-๐.๐๔ 

๖๑ ปีขึ้นไป ๓.๔๖     - 



 ๘๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี
ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน เป็นรายคู่ด้วย
วิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนก
ตามอายุ ด้านทัศนคติทางการเมือง 

 
(n = ๓๙๑) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลา
ทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการได้รับ
ความรู้ทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน ๓ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มี 
อายุ ๑๘-๓๐ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ อายุ ๕๑-๖๐ ปี, ประชาชนที่   
อายุ ๓๑-๔๑ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ  ๕๑-๖๐ ปี และประชาชนที่มี 
อายุ ๔๑-๕๐ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๕๑-๖๐ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อายุ   ๑๘-๓๐ ปี  ๓๑-๔๐ ปี ๔๑-๕๐ปี ๕๑-๖๐ ปี ๖๑ ปีขึ้นไป 

 ๔.๒๗ ๔.๑๔ ๔.๑๔ ๓.๘๙ ๓.๙๖ 

๑๘-๓๐ ปี ๔.๒๗ - -๐.๑๓ -๐.๑๓ -๐.๓๘* -๐.๓๑ 

๓๑-๔๐ ปี ๔.๑๔  - - -๐.๒๕* -๐.๑๘ 

๔๑-๕๐ ปี 
๕๑-๖๐ ปี 

๔.๑๔ 
๓.๘๙ 

  - -๐.๒๕* 
- 

-๐.๑๘ 
๐.๗ 

๖๑ ปีขึ้นไป ๓.๙๖     - 



 ๘๖ 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อม
เกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  
แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๓ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๓  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกล่อม

เกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ  
จังหวัดล าพูน จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม 

 
(n=๓๙๑) 

 

ระดับการศึกษา 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญา หรือ เทียบเท่า    

๒๘๖ 
๕๖ 

๓.๖๘ 
๓.๗๑ 

๐.๕๒ 
๐.๔๓ 

มาก 
มาก 

ปริญญาตรี ๔๓ ๓.๖๒ ๐.๕๘ มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี ๖ ๓.๒๘ ๐.๖๔ ปานกลาง 

รวม ๓๙๑ ๓.๖๗ ๐.๕๒ มาก 
 

 

จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี
ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา อยู่ในระดับมาก (=๓.๖๗, S.D.=๐.๕๒)  

 

 

 

 



 ๘๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกล่อมเกลา
ทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 (n = ๓๙๑) 

การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผล
ต่อการเลือกตั้งของประชาชน 

ในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการได้รับ
ความรู้ทาง
การเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๙๙๑ ๓ ๐.๙๙๗ ๒.๒๗๓ .๐๘๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๙.๗๖๐ ๓๘๗ ๐.๔๓๙   
รวม ๑๗๒.๗๕๑ ๓๙๐    

๒. ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการ
เมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๗๘๒ ๓ ๐.๒๖๑ ๐.๕๙๓ .๖๒๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๐.๐๔๘ ๓๘๗ ๐.๔๓๙   
รวม ๑๗๐.๘๓๐ ๓๙๐    

๓. ด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๙๐๗ ๓ ๐.๖๓๖ ๑.๑๔๑ .๓๓๒ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๕.๕๘๙ ๓๘๗ ๐.๕๕๗   
รวม ๒๑๗.๔๙๖ ๓๙๐    

๔. ด้านทัศนคติทาง
การเมือง 

 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๐๓๔ ๓ ๑.๐๑๑ ๑.๕๙๐ .๑๙๑ 
ภายในกลุ่ม ๒๔๖.๑๑๐ ๓๘๗ ๐.๖๓๖   
รวม ๒๔๙.๑๑๔ ๓๙๐    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑.๑๒๒ ๓ ๐.๓๗๔ ๑.๓๙๓ .๒๔๔ 
ภายในกลุ่ม ๑๐๓.๘๖๑ ๓๘๗ ๐.๒๖๘   
รวม ๑๐๔.๙๘๓ ๓๙๐    

 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๔  พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 
 

 



 ๘๘ 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทาง
การเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๔ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๕  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกล่อม

เกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ  
จังหวัดล าพูน จ าแนกตามอาชีพ โดยรวม 

 
(n=๓๙๑) 

 

อาชีพ 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

นักศึกษา 
ค้าขาย 

๕๒ 
๖๐ 

๓.๘๒ 
๓.๖๗ 

๐.๔๘ 
๐.๔๙ 

มาก 
มาก 

รับจ้างทั่วไป ๑๓๒ ๓.๘๙ ๐.๔๘ มาก 
เกษตรกร 
อ่ืน ๆ 

๑๑๕ 
๓๒ 

๓.๖๑ 
๓.๕๘ 

๐.๕๐ 
๐.๗๖ 

มาก 
มาก 

รวม ๓๙๑ ๓.๖๗ ๐.๕๒ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี
ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา อยู่ในระดับมาก (=๓.๖๗, S.D.=๐.๕๒)  

 
 
 
 
 
 



 ๘๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกล่อมเกลา
ทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
จ าแนกตามอาชีพ 

 (n = ๓๙๑) 

การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผล
ต่อการเลือกตั้งของประชาชน 

ในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการได้รับ
ความรู้ทาง
การเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๕๘๑ ๓ ๐.๖๔๕ ๑.๔๖๔ .๒๑๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๐.๑๖๙ ๓๘๗ ๐.๔๔๑   
รวม ๑๗๒.๗๕๐ ๓๙๐    

๒. ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการ
เมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๐๓๔ ๓ ๑.๕๐๙ ๓.๕๓๓ .๐๐๘* 
ภายในกลุ่ม ๑๖๔.๗๙๖ ๓๘๗ ๐.๔๒๗   
รวม ๑๗๐.๘๓๐ ๓๙๐    

๓. ด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๓๐๙ ๓ ๑.๕๗๗ ๒.๘๘๓ .๐๒๒* 
ภายในกลุ่ม ๒๑๑.๑๘๗ ๓๘๗ ๐.๕๔๗   
รวม ๒๑๗.๔๙๖ ๓๙๐    

๔. ด้านทัศนคติทาง
การเมือง 

 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๖๐๔ ๓ ๑.๔๐๑ ๒.๒๒๐ .๐๖๖ 
ภายในกลุ่ม ๒๔๓.๕๔๐ ๓๘๗ ๐.๖๓๑   
รวม ๒๔๙.๑๔๔ ๓๙๐    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑.๗๖๗ ๓ ๐.๔๔๒ ๑.๖๕๒ .๑๖๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๐๓.๒๑๖ ๓๘๗ ๐.๒๖๗   
รวม ๑๐๔.๙๘๓ ๓๙๐    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๖  พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อม
เกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยภาพรวม  
ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกัน ๒ ด้าน ดังนั้น จึงท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามความคิดเห็นของการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้ง
ของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  ในด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
 และด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๕ – ๔.๑๖ 

 



 ๙๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี
ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน เป็นรายคู่ด้วย
วิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนก
ตามอาชีพ ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 

 
(n = ๓๙๑) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลา
ทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการได้รับ
ความรู้ทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน ๕ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่เป็น
นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรและอาชีพอ่ืน ๆ, ประชาชนที่มีอาชีพ
ค้าขาย มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ และประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มี
ความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรและอาชีพ อ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง 

  ๑๘-๓๐ ปี  ๓๑-๔๐ ปี ๔๑-๕๐ปี ๕๑-๖๐ ปี ๖๑ ปีขึ้นไป 

 ๓.๘๒ ๓.๖๗ ๓.๖๙ ๓.๖๑ ๓.๕๘ 

นักศึกษา ๓.๘๒ - -๐.๑๕ -๐.๑๓ -๐.๒๑* -๐.๒๔* 

ค้าขาย ๓.๖๗  - -๐.๐๗ -๐.๐๖ -๐.๐๙* 

รับจ้างทั่วไป 
เกษตรกร 

๓.๖๙ 
๓.๖๑ 

  - -๐.๐๘* 
- 

-๐.๑๑* 
-๐.๐๓ 

อ่ืน ๆ ๓.๕๘     - 



 ๙๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๘ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี
ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน เป็นรายคู่ด้วย
วิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนก
ตามอาชีพ ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 
(n = ๓๙๑) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลา
ทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน ๓ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย 
มีความคิดเห็นความคิดเห็นแตกต่างกับ ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป เกษตรกร และนักศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

 
สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลา

ทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูนแตกต่างกัน 
การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๔ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
 

ด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

  ๑๘-๓๐ ปี  ๓๑-๔๐ ปี ๔๑-๕๐ปี ๕๑-๖๐ ปี ๖๑ ปีขึ้นไป 

 ๓.๔๓ ๓.๐๐ ๓.๒๓ ๓.๓๒ ๓.๑๙ 

นักศึกษา ๓.๔๓ - -๐.๔๓* -๐.๒๐ -๐.๑๑ -๐.๒๔ 

ค้าขาย ๓.๐๐  - -๐.๒๓* -๐.๓๒* -๐.๑๙ 

รับจ้างทั่วไป 
เกษตรกร 

๓.๒๓ 
๓.๓๒ 

  - -๐.๐๙ 
- 

-๐.๐๔ 
-๐.๑๓ 

อ่ืน ๆ ๓.๑๙     - 



 ๙๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกล่อม
เกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัด
ล าพูน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวม 

(n=๓๙๑) 

รายได้ต่อเดือน 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ต่ ากว่า ๙,๐๐๐ บาท ๒๘๒ ๓.๖๔ ๐.๕๒ มาก 

๙,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๘๑ ๓.๗๑ ๐.๕๑ มาก 

๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๙ ๓.๘๔ ๐.๖๑ มาก 

๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๙ ๓.๙๓ ๐.๒๑ มาก 
รวม ๓๙๑ ๓.๖๗ ๐.๕๒ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี
ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวม จ าแนกตามรายได้ 

ต่อเดือน อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๖๗, S.D.=๐.๕๒)  

ตารางท่ี ๔.๒๐ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกล่อมเกลา
ทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 (n = ๓๙๑) 

การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผล
ต่อการเลือกตั้งของประชาชน 

ในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการได้รับ
ความรู้ทาง
การเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๗๘๔ ๓ ๐.๒๖๑ ๑.๕๘๘ .๖๒๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๑.๙๖๖ ๓๘๗ ๐.๔๔๔   
รวม ๑๗๒.๗๕๐ ๓๙๐    

๒. ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการ
เมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๘๒๑ ๓ ๑.๖๐๗ ๓.๗๔๖ .๐๑๑* 
ภายในกลุ่ม ๑๖๖.๐๐๙ ๓๘๗ ๐.๔๒๙   
รวม ๑๗๐.๘๓๐ ๓๙๐    

 

 



 ๙๓ 

ตารางท่ี ๔.๒๐ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกล่อมเกลา
ทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน (ต่อ) 

 (n = ๓๙๑) 

การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผล
ต่อการเลือกตั้งของประชาชน 

ในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
SS df MS F Sig. 

๓. ด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๖๑๖ ๓ ๐.๒๐๕ ๐.๓๖๗ .๗๗๗ 
ภายในกลุ่ม ๒๑๖.๘๘๐ ๓๘๗ ๐.๕๖๐   
รวม ๒๑๗.๔๙๖ ๓๙๐    

๔. ด้านทัศนคติทาง
การเมือง 

 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๖๗๕ ๓ ๑.๒๒๕ ๑.๙๓๑ .๑๒๔ 
ภายในกลุ่ม ๒๔๕.๔๖๙ ๓๘๗ ๐.๖๓๔   
รวม ๒๔๙.๑๔๔ ๓๙๐    

รวม 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๕๕๐ ๓ ๐.๕๑๗ ๑.๙๓๓ .๑๒๔ 
ภายในกลุ่ม ๑๐๓.๔๓๓ ๓๘๗ ๐.๒๖๗   
รวม ๑๐๔.๙๘๓ ๓๙๐ 

 
   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๐  พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
กล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  
โดยภาพรวม ไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันเพียงด้านเดียว ดังนั้น จึงท าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามความคิดเห็นของการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ในด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที ่๔.๑๙ 

 
 
 
 
 
 



 ๙๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี
ผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน เป็นรายคู่ด้วย
วิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 

 
(n = ๓๙๑) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จ านวน ๒ คู่ ได้แก่ 
ประชาชนที่มีรายได้ ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ ต่ ากว่า 
๙,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มีรายได้ ๙,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู ่

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง 

  ๑๘-๓๐ ปี  ๓๑-๔๐ ปี ๔๑-๕๐ปี ๕๑-๖๐ ปี 

 ๓.๖๔ ๓.๗๑ ๓.๘๔ ๓.๙๓ 

ต่ ากว่า ๙,๐๐๐ บาท ๓.๖๔ - -๐.๐๗ -๐.๒๐ -๐.๒๙* 

๙,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๗๑  - -๐.๑๓ -๐.๒๒* 

๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท 
๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป 

๓.๘๔ 
๓.๙๓ 

  - -๐.๐๙ 
- 

      



 ๙๕ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้ง
ของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยจ าแนกตามปัจจัยสส่วนบุคคล  
ตามสมมติฐานที่ ๑-๕ 

 

สมมติฐาน
ที ่

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
สถิติ

ทดสอบ 

 
F ค่า Sig 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

 ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑ เพศ 

การกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่มีผลต่อ

การเลือกตั้ง 

การกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่มีผลต่อ

การเลือกตั้ง 

 
 

t-test 

 
 

๒.๔๖ 
 
 

๑.๙๐๖ 

 
๐.๕๐๐ 

 
- 

 
/ 

๒ อายุ 
 

F-test 
 

๐.๑๐๙ 
 
- 

 
/ 

๓ 
ระดับ
การศึกษา 

การกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่มีผลต่อ

การเลือกตั้ง 

 
F-test 

 
 

๑.๓๙๓ 
 

๐.๒๔๔ 
 
- 

 
/ 

๔ อาชีพ การกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่มีผลต่อ

การเลือกตั้ง 

การกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่มีผลต่อ

การเลือกตั้ง 

 
F-test 

 
 

๑.๖๕๒ 

 
๐.๑๖๐ 

 
- 

 
/ 

๕ 
รายได้ต่อ
เดือน 

 
F-test 

 
 
 

๑.๙๓๓ 
 

๐.๑๒๔ 
 
- 

 
/ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลา
ทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  ไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐาน ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ ไม่แตกต่างกัน ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชน
ในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ประชาชนที่มีอาชีพ ต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน  ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีความ



 ๙๖ 

คิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน  ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

สรุป ประชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อ การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน มีการกล่อมเกลาทางการเมืองไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อ
การเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

ตารางที่ ๔.๒๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการได้รับความรู้ทาง
การเมือง 

ปัญหา ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ป ร ะช า ช น ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ ท า ง
การเมือง หรือข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐน้อย 

 

๓ 

ควรเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ให้มากขึ้น 

 

๒ 

การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ๒ 

 

ค ว ร มี ก า ร ป ร ะช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 

 

๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๒๓  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต  
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียง
ตามความส าคัญดังนี้คือ ได้รับความรู้ทางการเมือง หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมืองต่าง ๆ น้อย 
จ านวน ๓  คน การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง จ านวน ๒ คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรเพ่ิมช่องทางใน
การเข้าถึงข้อมูล ให้มากข้ึน จ านวน ๒ คน และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
จ านวน ๒ คน 
 



 ๙๗ 

ตารางที่ ๔.๒๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง 

 
ปัญหา ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ประชาชนไม่ค่อยเข้าถึงสื่อ ได้มาก
เท่าที่ควร อาจส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองได้ 

 

๓ 

ควรเพ่ิมช่องทางการได้รับข่าวสาร
ทางการเมืองให้มากกว่านี้ 

 

๒ 

    

 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๔  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอแนะปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงตาม
ความส าคัญดังนี้คือ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเมืองได้ไม่มากพอ จ านวน ๓ คน และมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี ควรเพ่ิมช่องทางการได้รับข่าวสารทางการเมืองให้มากกว่านี้  เช่น การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒ คน 
 
ตารางที่ ๔.๒๕ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ

เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  ด้านการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

 
ปัญหา ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับ
การเข้าชุมนุมรับฟังการอภิปราย
ทางการเมือง น้อย 

 

๔ 

ควรเพ่ิมการเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่
ประชาชน  

 

๒ 

    

 
 



 ๙๘ 

 จากตารางที่ ๔.๒๕  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอแนะปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงตามความส าคัญ
ดังนี้คือ ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเข้าชุมนุมรับฟังการอภิปรายทางการเมือง น้อย จ านวน ๓ คน 
และมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี ควรเพ่ิมการเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่ประชาชน จ านวน ๒ คน 
 
ตารางที่ ๔.๒๖ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ

เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านทัศนคติทางการเมือง 

ปัญหา ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

ประชาชนมีความคิดเห็นทางการ
เมืองน้อย จนน าไปสู่การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่น้อยตามไปด้วย 

 

๒ 

ควรจัดสถานที่  ห้ อง เรี ยน  ให้
ความรู้ทางด้านประชาธิปไตย 

 

๒ 

    

 
จากตารางที่ ๔.๒๖  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต  
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านทัศนคติทางการเมือง ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงตาม
ความส าคัญดังนี้คือ ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองน้อย จนน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ที่น้อยตามไปด้วย จ านวน ๒  คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรจัดสถานที่ ห้องเรียน ให้ความรู้ 
ทางด้านประชาธิปไตยจ านวน ๒ คน 

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อ
การเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ประชาชนไดเ้สนอแนะดังนี้ 

ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง พบว่า ปัญหา อุปสรรค คือ ประชาชนประชาชน
ได้รับความรู้ทางการเมือง หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมืองต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐน้อย การ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ ควรเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ให้มากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง พบว่า ปัญหา อุปสรรค คือ ประชาชนไม่ค่อย
เข้าถึงสื่อ ได้มากเท่าที่ควร อาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดย
เสนอแนะแนวทางดังนี้ ควรเพิ่มช่องทางการได้รับข่าวสารทางการเมืองให้มากกว่านี้ 
 



 ๙๙ 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า ปัญหา อุปสรรค คือ ประชาชนให้ความสนใจ
เกี่ยวกับการเข้าชุมนุมรับฟังการอภิปรายทางการเมืองน้อย ยังโดนปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็น 
ในทางการเมือง ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรมากนักในชุมชน โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ ควร
เพ่ิมการเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่ประชาชน  

ด้านทัศนคติทางการเมือง พบว่า ปัญหา อุปสรรคคือ ประชาชนมีความคิดเห็นทางการ
เมืองน้อย จนน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่น้อยตามไปด้วย โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ ควรจัด
สถานที่ ห้องเรียน ให้ความรู้ทางด้านประชาธิปไตย 

๔.๕ ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประกอบการวิเคราะห์การกล่อมเกลาทางการเมือง
ที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ใน ๔ ด้าน คือ ด้านการได้รับ
ความรู้ทางการเมือง ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
และด้านทัศนคติทางการเมือง ซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จ านวน ๘ รูป
หรือคน ดังต่อไปนี้  

๑. ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง 
การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ 

จังหวัดล าพูน ของประชาชนนั้นมี ดังนี้ 
๑) ความรู้ทางการเมือง มีความส าคัญต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อีกท้ังยังเป็นความรู้

พ้ืนฐานในการตัดสิ้นใจเลือกโดยใช้หลักธรรมโยนิโสมนสิการ ส่งผลให้ได้ตัวบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ เข้ามาบริหารประเทศ จนน าไปสู่โลกที่มีแต่หลักศีลธรรม๑

๒) การสร้างความรู้ทางการเมือง ให้กับประชาชน มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยอย่างมาก ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ถึงความส าคัญของการเมือง ที่มีผล
โดยตรงต่อประชาชนในการพัฒนาในทุกมิติ   ทั้งเศรษฐกิจและความเป็นอยู่  ปากท้อง  และการ
ด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน๒ 

๓) มนุษย์เมื่อเกิดและเติบโตขึ้นมาในสังคม  ก็จะถูกบุคคลแวดล้อม  ระบบการศึกษา   
หรือแม่กระทั่งสื่อต่าง ๆ เราให้เกิดความคิดชุดหนึ่ง  ตอบปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบรอบตัว  

                                                           

 ๑
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๑ วนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๒ วนัท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 ๑๐๐ 

ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการท างาน  การใช้ชีวิต  จึงท าให้การได้รับความรู้ทางการเมือง ของแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกัน๓  

๔) ประชาชนจ าเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น 
การติดตามข่าวสารทางการเมือง การวิพากษ์ วิจารณ์ทางการเมือง การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
เหล่านี้ถิเป็นสิทธิพ้ืนฐานทางการเมือง ซึ่งน ามาสู่การพัฒนา๔  

๕) การได้รับความรู้ทางการเมือง เพ่ือใช้ดุลพินิจในการเลือกตั้ง หรือมีความรู้ทาง
การเมือง จึงเป็นสิ่งส าคัญ ในการพิจารณานโยบาย จุดยืนของพรรคว่าเป็นไปตามแนวทางที่เรา
ต้องการหรือไม่  ซึ่งทั้งหมดล้วนมาจากความรู้พ้ืนฐานของหลักประชาธิไตยทั้งสิ้น๕ 

๖) การได้รับความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ในแง่รูปแบบการปกครอง  
มุ่งถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การที่จะเข้าร่วมนโยบายต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
ตัวประชาชนเอง โดยมีสิทธิ อ านาจ และโอกาสในตัวของประชาชนเอง๖ 

๗) ความรู้ทางด้านการเมืองเป็นพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง
การที่ประชาชนนั้นมีความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาชนธิปไตยนั้น จะเป็นผลที่จะ
น าไปสู่การกระตุ้นในตัวบุคคลให้เกิดการตื่นตัวทางด้านการเมือง๗ 

๘) ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่ส าคัญ ผู้ที่สามารถเข้าถึงเข้าข้อมูลข่าวสารและสามารถ 
น าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างอ านาจให้กับตนเอง ดังเช่น ในภาคการเมือง ประชาชน
ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมีความส าคัญต่อการปกครอง การน าเอาเทคโนโลยี 
สารสนเทศ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านการเมือง เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ๘ 

สรุปได้ว่า การได้รับความรู้ทางการเมืองของประชาชน มีความส าคัญต่อการออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง อีกทั้งยังเป็นความรู้พ้ืนฐานในการตัดสิ้นใจเลือกอันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตัว
ประชาชนเอง โดยมีสิทธิ อ านาจ และโอกาส ถึงความส าคัญของการเมือง ที่มีผลโดยตรงต่อประชาชน
ในการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งเศรษฐกิจและความเป็นอยู่  ปากท้อง  และการด ารงชีวิต  การประกอบ
อาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

                                                           

 ๓
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๓ วนัท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๔
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๔ วนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๕
 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๖
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๖ วนัท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๗
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๗ วนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๘
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๘ วนัท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 ๑๐๑ 

ดังนั้น การสร้างการได้รับความรู้ทางการเมืองให้กับประชาชน ไม่ว่าจะในรูปแบบใด 
วิธีการใด จึงมีความส าคัญท าให้ประชาชน รักและห่วงแหนสิทธิของตนเอง ในการที่จะออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๑ ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง 

 

๒. ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ 

จังหวัดล าพูน ของประชาชนนั้นมี ดังนี้ 
๑) การติดตามข่าวสารทางการเมือง มีผลต่อการออกไปสิทธิเลือกตั้ง อีกทั้งยังเป็นตัว

บ่งชี้ของการออกไปใช้สิทธิของตัวเองเป็นอย่างมาก ให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของตัวผู้
ออกไปใช้สิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ๙ 

                                                           

 ๙
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๑ วนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง แลกเปลี่ยนความรู้ 

การติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง 

เข้าร่วมงานสัมมนา 
ทางการเมือง 

ประชาชน 



 ๑๐๒ 

๒) การติดตามข่าวสารทางการเมือง ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งที่จะ
ท าให้ประชาชนอยากออกไปใช้สิทธิ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ เพ่ือน าไป
ประกอบการใช้สิทธิเลือกตั้งให้เกิดคุณภาพอย่างสูงสุด๑๐ 

๓) ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ มีผลอย่างมากต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน การ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และมีความสะดวกสบาย ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้รับสาร 
ส่งสาร อีกทั้งยังสื่อสารโต้ตอบได้อย่างทันท่วงที และตลอดเวลาจนน าไปสู่การตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชน๑๑ 

๔) ข่าวสารทางการเมือง และสื่อประเภทต่าง ๆ ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการ
ประชาธิปไตย ประชาชนรับรู้ข่าวสารเพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการตัดสินใจทางการเมืองของตน สื่อต่าง 
ๆ จึงมีบทบาทส าคัญ ต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนเป็นการปลุกเร้า โน้มน้าวจิตใจ เป็น
แหล่งข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์หาเหตุผล๑๒ 

๕) ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร จะเกิดการคิดวิเคราะห์ ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอ
ข่าวสารต่าง ๆ โดยที่ข่าวสารที่น ามาเสนอจากสื่อมวลชนนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติ ความรู้ 
มุมมอง รวมถึงพฤติกรรมของประชาชน จนเกิดความรู้สึกร่วม และเกิดการมีส่วนร่วมจากการสื่อสาร
นั้น สื่อมวลชนจึงเป็นเสมือน กระบอกเสียงที่ส าคัญในการน าเสนอข่าวสารทางการเมือง และเป็น
ช่องทางที่มีความส าคัญ เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา จากการได้รับข่าวสารทางการเมือง จึงท าให้เกิดการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน๑๓ 

๖) เครื่องมือส าคัญที่มีศักยภาพที่จะเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนจ านวนมากได้ ซึ่ง
ในปัจจุบันสื่อมวลชนมีหลายแขนงที่เป็นสื่อหลักและมีการใช้อย่างกว้างขวางพบเห็นอยู่ทั่วไป เช่น สิ่ง
ตีพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ จะท าให้บุคคลมีความรู้ความเข้าใจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดสามารถน าความรู้ความเข้าใจจากสารที่ได้รับมาประกอบในการวิเคราะห์
ข้อมูลได๑้๔ 

                                                           

 ๑๐สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๒ วนัท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๑
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับท่ี ๓ วนัท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๒
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๔ วนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๓
 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๔
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๖ วนัท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 ๑๐๓ 

๗) สื่อมวลชนมีบทบาทในฐานะที่เป็นสื่อกลางของความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในสังคม ท า
หน้าที่ผลิต และกระจายความรู้หรือข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และเป็นผู้น าข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ทั้งหลาย
ของสถาบันต่าง ๆ ในสังคมออกสู่สาธารณะ สามารถเข้าถึงมวลชนทุกระดับ๑๕ 

๘) การสื่อสารมวลชนมีบทบาทส าคัญมากในทางการเมือง การรายงานผ่านสื่อมวลชน 
เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความรู้ ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชน ดังนั้น 
สื่อสารมวลชนต่าง ๆ จึงเปรียบเสมือนคนกลางที่มีความส าคัญ๑๖ 

 
สรุปได้ว่า การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ของประชาชนในปัจจุบันมีความ

สะดวกสบายสามารถเข้าถึงข่าวสารทางการเมือง ได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมาก เนื่องจากการเข้ามาของ
อินเตอร์เน็ต และมือถือสมาร์ทโฟน ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้รับสาร และผู้ส่งสารได้ อีกทั้งยังสามารถ
สื่อสาร การตอบโต้ได้อย่างทันท่วงที จึงส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการรักษาสิทธิที่ทุกคนได้รับ 
เพ่ือใช้สิทธินั้นตามความต้องการของตัวเอง 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๒ ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 

                                                           

 ๑๕
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๗ วนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๖
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๘ วนัท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ดา้นการติดตามข่าวสาร 
ทางการเมือง 

สื่อสารมวลชน 

สื่อกระแสรอง 

เข้าร่วมกิจกรรม 
ทางการเมือง 

ประชาชน 



 ๑๐๔ 

๓. ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ 

จังหวัดล าพูน ของประชาชนนั้นมี ดังนี้ 
๑) ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการเข้าไปมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งของเขตการ

เลือกตั้ง ในถิ่นที่ตัวเองพ านักอยู่ จนส่งผลต่อการตื่นตัวในภาคประชาชนในทุกระดับ๑๗ 
๒) การมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย คือ ท าให้

ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง ได้มีโอกาสทราบความต้องการของกันและกัน อย่างแท้จริง ท าให้สามารถ
ตอบสนองได้ตรงความต้องการของประชาชน๑๘ 

๓) การเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเท่านั้น ในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น ท าได้หลายแบบ ทั้งการปฏิบัติ ตน
เป็น “พลเมือง” รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง การเป็นผู้ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
นักการเมือง ซึ่งหากประชาชนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมือง ก็จะมีความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ 
ของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง๑๙ 

๔) การเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ยังให้สิทธิ
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง การสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสการทุจริต เป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งใน
ระดับต่าง ๆ ซึ่งหากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้งยอมมีผลต่อการออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง และเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม๒๐ 

๕) การกระท าใด ๆ ก็ตามที่เกิดโดยเต็มใจไม่ว่าจะประสบความส าเร็จหรือไม่ เป็นการ
เกิดขึ้นครั้งคราว หรือต่อเนื่องกัน จะใช้วิธีการถูกต้องหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่น หรือ
ระดับชาติ ดังนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงมีผลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง๒๑ 

๖) การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนตามสิทธิที่ระบบการเมือง
และกฎหมายก าหนดให้กระท าได้ เป็นการกระท าที่ต้องเกิดขึ้นจากความสมัครใจของประชาชน 
เพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐทั้งในการเมือง๒๒ 

                                                           

 ๑๗
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๑ วนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๘
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๒ วนัท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๑๙
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๓ วนัท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๐
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๔ วนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๑สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๕ วนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔.  

 ๒๒
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๖ วนัท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 ๑๐๕ 

๗) กิจกรรมทางกฎหมายของพลเมืองที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือมีอิทธิพลในการเลือกก าหนด
บุคคลในวงการรัฐบาลหรือกดดันรัฐบาลให้กระท าตามท่ีพลเมืองผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นต้องการ๒๓ 

๘) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องเป็นการมีส่วนร่วม
แบบสมัครใจ ไม่ใช่เป็นแบบปลุกระดม ส าหรับการมีส่วนร่วมแบบเสรีหรือแบบสมัครใจนี้จะเกิดขึ้นได้
เมื่อประชาชนมีความส านึกทางการเมืองหรือความตื่นตัวทางการเมืองเสียก่อนคนไทยยังมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยู่ในระดับต่ า เช่น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒๔ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่ถือว่า เป็นการกระจายอ านาจให้
ประชาชนในการปกครองหรือการบริหาร รวมถึงการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในชุมชนเพ่ือจัดสรร
ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีลักษณะเป็นกระบวนการที่
ต้องอาศัยข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การให้ค าแนะน าปรึกษา การวิพากษ์ วิจารณ์ทางการเมือง
การร่วมวางแผนและการร่วมด าเนินการ รวมถึงการควบคุมโดยตรงจากประชาชน การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองจึงเป็นกลไกส าคัญเสมือนหัวใจในระบอบประชาธิปไตย เพราะก่อให้เกิดประโยชน์ใน
หลายด้าน เช่น การสร้างคุณภาพในการตัดสินใจที่ดีขึ้น การน าไปปฏิบัติที่ง่ายขึ้น การหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้าที่เลวร้าย การรักษาความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๓ ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
 

                                                           

 ๒๓
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๗ วนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๔
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๘ วนัท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

การวิพากษ์ วิจารณ์ 
ทางการเมือง 

เข้าร่วมกิจกรรม 
ทางการเมือง 

ประชาชน 

เป็นสมาชิก 
พรรคการเมือง 
พรรคการเมือง 



 ๑๐๖ 

๔. ด้านทัศนคติทางการเมือง 
การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ 

จังหวัดล าพูน ของประชาชนนั้นมี ดังนี้ 
๑) อ านาจการปกครองของประชาชน ซึ่งถือเป็นหัวใจของประชาธิปไตย คือ ประชาชน

ถือเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยโดยตรง มีสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคที่เท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมาย โดยการใช้หลักธรรมมาประกอบควบคู่๒๕ 

๒) ประชาธิปไตย คือ อ านาจการปกครอง ที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือ
ประชาชน ซึ่งถือเป็นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ ประชาชนถือเป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตยโดยตรง มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ทั้งยังเป็นระบอบ
การปกครองที่สนับสนุนให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งทางตรง และทางอ้อม๒๖ 

๓)  ทัศนคติแบบประชาธิปไตย คือ การรับรู้ และความสามารถในการวิเคราะห์ หลัก
ส าคัญของประชาธิปไตย ของปัจเจกบุคคลซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ กระบวนการขัดเกลาทางการเมือง ซึ่งส่งผล 
ตอบสนองความต้องการในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง๒๗  

๔) ทัศนคติทางการเมืองที่ดี ต้องมาจากประชาชน เพราะเมื่อประชาชนมีความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย ก็จะมองเห็นถึงความส าคัญในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของตน และ
ของผู้อื่นมากขึ้น ๒๘ 

๕) ทัศนคติทางการเมือง ที่ดีมาจากประชาชน เพราะเมื่อประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย การถูกเอารัดเอาเปรียบจะลดลง การใช้อ านาจในการมิชอบก็จะลด
น้อยลง อ านาจก็จะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง๒๙ 

๖) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ก็จะส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง อีกท้ังยังส่งผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ๓๐ 

                                                           

 ๒๕
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๑ วนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๖
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๒ วนัท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๗
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๓ วนัท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๘
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๔ วนัท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๒๙
 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๓๐
 สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๖ วนัท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



 ๑๐๗ 

๗) ทัศนคติแบบประชาธิปไตย จะส่งผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งจะ
อยู่ในหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของประชาธิปไตย รวมถึงการใช้สิทธิเลือกตั้ง
เพ่ือที่จะได้คนที่มีคุณสมบัติที่ถึงพร้อมในการมาบริหารบ้านเมือง๓๑ 

๘) การปกครองแบบประชาธิปไตย ถือเป็นการปกครองที่อ านาจอธิปไตย เป็นของ
ประชาชน โดยมีการใช้อ านาจอธิปไตยนั้น จะใช้ผ่านการเลือกตัวแทนของประชาชนในการบริหาร ซึ่ง
การบริหารนั้นต้องอยู่ภายใต้การบริหารที่มีความชอบธรรม และมีการควบคุม ตรวจสอบ โดยเจ้าของ
อ านาจอธิปไตย ซึ่งก็คือประชาชน โดยหลักส าคัญของระบอบประชาธิปไตย๓๒ 

สรุปได้ว่า ทัศนคติทางการเมือง แบบประชาธิปไตยมีผลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ของประชาชนค่อนข้างมาก เพราะถ้าประชาชนต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริง และถ้าต้องการได้
อ านาจในการปกครอง เป็นของประชาชนก็ต้องร่วมกันออกไปใช้สิทธิ ต้องการให้อ านาจการปกครอง
โดยประชาชน ก็ต้องออกไปเลือกตั้ง และถ้าต้องการให้อ านาจการปกครอง เป็นไปเพ่ือประชาชน  
ก็ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๔ ด้านทัศนคติทางการเมือง 
 

 
                                                           

 ๓๑
  สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 ๓๒
 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ล าดับที่ ๘ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ด้านทัศนคติทางการเมือง  มีความเท่าเทียมภายใต้
กฎหมาย 

มีความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

วิเคราะห์หลักส าคัญของ
ประชาธิปไตย 

ประชาชน 



 ๑๐๘ 

๔.๖ องค์ความรู้ 
๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ เรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต 

อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน” สามารถน ามาสรุป ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๕ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๕ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

การกล่อมเกลาทาง

การเมืองที่มีผลต่อการ

เลือกตั้งของประชาชนใน

เขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัด

ล าพูน 

ด้านการได้รับข่าวสารทางการเมือง 

- แลกเปลี่ยนความรู้ 
- เข้าร่วมสัมมนาทางการเมือง 

-  

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 

- เข้าร่วมประชุมทางการเมือง 

- ติดตามผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนต่าง ๆ 

- การรายงานผ่านสื่อมวลชน 
- ตระหนักในความส าคัญในระบอบการเมือง 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

- เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

- เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

- วิพากษ์ วิจารณ์ กิจกรรมทางการเมือง 

- ร่วมเดินรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

ด้านทัศนคติทางการเมือง 

-  มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย 

- วิเคราะห์หลักส าคัญของประชาธิปไตย 

- มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย  



 ๑๐๙ 

ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับความรู้ทาง
การเมือง มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอย่างมาก ท าให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ ถึงความส าคัญของการเมือง ที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนในการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ความเป็นอยู่ ปากท้อง และการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ดังนั้น การสร้างการได้รับความรู้ทางการเมือง ไม่ว่าในรูปแบบใด วิธีการใด จึงมี
ความส าคัญต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ที่เสนอตัวเป็นตัวแทนประชาชนในทุกระดับ อีกทั้งการ
ได้รับความรู้ทางการเมืองยังสามารถท าให้ประชาชน เลือกคนดี มีคุณภาพ เข้ามาบริหารงานแทน
ตนเองได้ จากข้อมูลความรู้ที่ได้รับอย่างเพียงพอรอบด้าน 

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง พบว่า ประชาชนปัจจุบันสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารทางการเมืองสะดวกสบายง่ายกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการที่โลกเป็น
โลกที่ไร้พรหมแดน และการเข้ามาของอินเตอร์เน็ต มือถือสมาร์ทโฟน ทุกคนสามารถเป็นผู้รับสาร 
และผู้ส่งสาร อีกทั้งยังสามารถสื่อสาร โต้ตอบกันได้อย่างท่วงที และตลอดเวลา เพราะการเข้ามาของ
สื่อ Social Media ประชาชนได้รับข่าวสารที่มากข้ึน และท าให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ ของการไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง  

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หรือหลายทาง ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง รู้จักสิทธิ  
และหน้าที่ของตน สร้างคุณภาพในการตัดสินใจที่ดีขึ้น มีความตระหนักถึงความส าคัญของการออกไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

ด้านทัศนคติทางการเมือง พบว่า ประชาชนที่ทัศนคติทางการเมือง แบบประชาธิปไตย
มีการตอบสนองของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ของประชาชนค่อนข้างมาก หากประชาชนต้องการ
ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง  

ด้านหลักธรรม พบว่า ประชาชนที่ใช้หลักธรรม โยนิโสมนสิการ ในการควบคู่การตัดสิ้
ใจ คือ ใช้สติปัญญา ในการคิดวิเคราะห์อย่างถูกวิธี และมีระบบระเบียบ มีการเชื่อมโยงความเป็นเหตุ
เป็นผล ซึ่งมีประโยชน์ต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนเป็นอย่างมาก ถือน ามาปฏิบัติ
ในการเลือกตัวบุคคลที่เห็นว่า เป็นบุคคลที่จะสนองความต้องการของตัวบุคคลนั้น หลักธรรมนี้จะ
ส่งผลให้การตัดสิ้นใจของประชาชนมีเหตุมีผล ภายใต้พ้ืนฐานคุณธรรม ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ และ
การกล่อมเกลาทางการเมืองอย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๐ 

๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากสอบถามและสัมภาษณ์ สามารถน ามาสรุปเพ่ือไปใช้ประโยชน์

จริง ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๕ 

 

 

       

      แผนภาพที่ ๔.๕ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะหจ์ากการวิจัย 

จากแผนภาพที่  ๔.๕ แสดงองค์ความรู้ที่ ได้สั งเคราะห์จากงานวิจัย สามารถ 
แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

- ประชาชนที่ได้รับความรู้ทางการเมือง มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างมาก ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ถึงความส าคัญของการเมือง 

- เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารทางการเมืองสะดวกสบายง่ายกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากการที่โลกเป็นโลกที่ไร้พรหมแดน และการเข้ามาของอินเตอร์เน็ต มือถือสมาร์ทโฟน ทุกคน
สามารถเป็นผู้รับสาร และผู้ส่งสาร อีกท้ังยังสามารถสื่อสาร โต้ตอบกันได้อย่างท่วงที และตลอดเวลา 

- ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง รู้จักสิทธิ และหน้าที่ของตน สร้างคุณภาพในการตัดสินใจที่ดี
ขึ้น มีความตระหนักถึงความส าคัญของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

- มีการตอบสนองของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ของประชาชนค่อนข้างมาก 
 

เข้าใจถึงความส าคัญ

ของการเมือง

รับข่าวสารที่มากขึ้น

ท าให้เห็นถึงประโยชน์

รู้จักสิทธิ และหน้าที่ของตน มีการตอบสนองที่มากขึ้น

การกล่อมเกลา

ทางการเมือง



 

บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
                การวิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต  
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยการกล่อมเกลา
ทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ๒) 
เพ่ือศึกษาระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ๓) เพ่ือน าเสนอการมีกล่อมเกลาทางการเมืองให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

โดยในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) โดย
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 
จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลเหมืองแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๓๗๗ คน 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นทั้งปลายเปิด และปลายปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยหาค่าความถี่ 
(Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-Test) ค่าเอฟ (F-Test) วิ เคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ สรุป 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 



 ๑๑๒ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเทศบาลต าบล   

เหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 
๕.๑.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม  

เรื่อง การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ  
จังหวัดล าพูน จ าแนกได้ดังนี้ 

พบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๔๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๒.๗ มีอายุอยู่ระหว่าง อายุ ๕๑-๖๐ ปี มีจ านวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖ มีการศึกษา
ระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน ๒๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มี
จ านวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘ มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า ๙,๐๐๐ บาท มีจ านวน ๒๘๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑ ตามล าดับ 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห์การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของ
ประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

พบว่า  การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต  
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๖๗) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 
 โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย ( =๔.๐๓)  ด้านความรู้ทาง
การเมือง ( =๓.๘๖) ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ( =๓.๕๖) ด้านการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง ( =๓.๒๕) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบดังนี้ 
ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ

เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านความรู้ทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = ๓.๘๔) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย พบว่า อยู่ในระดับมาก 
ทุกด้านดังนี้ ได้รับหรือทราบถึงข่าวสาระทางการเมืองผ่านทางสื่อมวลชน (โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โซเชียลมีเดีย) อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๕) ได้รับหรือทราบถึงข่าวสารทางการเมืองผ่านทางผู้น า
ชุมชน ( =๓.๙๒) ได้รับความรู้หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ/องค์กร
ปกครองท้องถิ่น/นักการเมือง ( =๓.๘๑) ได้รับความรู้หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านทาง
บุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ( =๓.๗๙) ได้รับความรู้หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านทางกลุ่ม
เพ่ือน ( =๓.๗๐) ตามล าดับ 





 

















 ๑๑๓ 

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๕๖) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย พบว่า  
ดูโทรทัศน์เกี่ยวกับข่าวสารทางการเมือง ( =๓.๘๘) รองลงมาได้แก่ ติดตามข่าวสารทางการเมือง
ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ( =๓.๗๑) รองลงมาได้แก่ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล  
( =๓.๖๓) รองลงมาได้แก่ พูดคุยสนทนากับเพ่ือนหรือคนในครอบครัวเกี่ยวกับข่าวปัญหาบ้านเมือง 
( =๓.๔๒) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ อ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับข่าวสารทางการเมือง  
( =๓.๑๗)  ตามล าดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๒๕) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับดังนี้ พูดคุย
ชักจูงให้บุคคลอื่นไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ( =๓.๖๘) รองลงมาได้แก่ พูดคุยสนทนากับเพ่ือนหรือ
คนในครอบครัวเกี่ยวกับข่าวปัญหาบ้านเมือง ( =๓.๖๔) รองลงมาได้แก่ เคยช่วยหาเสียงเลือกตั้ง
ให้กับพรรคการเมือง เช่น การแจกใบปลิว ( =๓.๖๓) รองลงมาได้แก่ เคยเข้าฟังการอภิปลายของ
พรรคการเมือง ( =๓.๐๐) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ เคยช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้กับพรรค
การเมือง เช่น การแจกใบปลิว ( =๒.๖๓)  ตามล าดับ 

ด้านทัศนคติทางการเมือง พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของ
ประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =๔.๐๒) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน
ดังนี้  ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ดีกว่าเผด็จการ อยู่ ในระดับมาก ( =๔.๐๙) 
ประชาธิปไตยเชื่อว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๖) ทุกคนสามารถก าหนด
วิถีชีวิตของตนเองได้โดยปราศจากการบงการของผู้อ่ืน อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๐) ประชาชนทุกคน
มีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๐) ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๖) ตามล าดับ 

๕.๑.๓ สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมือง
ที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการ
กล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 







































 ๑๑๔ 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทาง
การเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผล
ต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผล
ต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทาง
การเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทาง
การเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผล
ต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทาง
การเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการ
เมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 
๕.๑.๔ สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน 

พบว่า ประชาชนเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการกล่อม
เกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ดังนี้ 



 ๑๑๕ 

ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอปัญหา
และแนวทางแก้ไข ดังนี้ ปัญหา คือ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต  อ าเภอบ้านธิ  
จังหวัดล าพูน ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงตาม
ความส าคัญดังนี้คือ ได้รับความรู้ทางการเมือง หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมืองต่าง ๆ น้อย จ านวน ๓  
คน การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง จ านวน ๒ คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง
ข้อมูล ให้มากขึ้น จ านวน ๒ คน และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง  
จ านวน ๒ คน 

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้
เสนอแนะปัญหาอุปสรรคและแนวทางเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของ
ประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ได้เสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค เรียงตามความส าคัญดังนี้คือ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเมืองได้ไม่
มากพอ จ านวน ๓ คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรเพ่ิมช่องทางการได้รับข่าวสารทางการเมืองให้
มากกว่านี้ เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒ คน 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชน
ในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค 
เรียงตามความส าคัญดังนี้คือ ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเข้าชุมนุมรับฟังการอภิปรายทางการเมือง 
น้อย จ านวน ๓ คนและมีข้อเสนอแนะดังนี้  ควรเพ่ิมการเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่ประชาชน  
จ านวน ๒ คน 

ด้านทัศนคติทางการเมือง พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต  
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ด้านทัศนคติทางการเมือง ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงตาม
ความส าคัญดังนี้คือ ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองน้อย จนน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ที่น้อยตามไปด้วย จ านวน ๒  คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรจัดสถานที่ ห้องเรียน ให้ความรู้ 
ทางด้านประชาธิปไตยจ านวน ๒ คน 

๕.๑.๕ สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน 

พบว่า ประชาชนเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการกล่อม
เกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ดังนี้ 



 ๑๑๖ 

ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง สรุปได้ว่า ประชาชนประชาชนได้รับความรู้ทาง
การเมือง หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมืองต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐน้อย การประชาสัมพันธ์ไม่
ทั่วถึง โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ ควรเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้มากขึ้น ควรมี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง สรุปได้ว่า ประชาชนไม่ค่อยเข้าถึงสื่อ ได้มาก
เท่าที่ควร อาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้  โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ ควรเพ่ิมช่อง
ทางการได้รับข่าวสารทางการเมืองให้มากกว่านี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง สรุปได้ว่า ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับการเข้า
ชุมนุมรับฟังการอภิปรายทางการเมือง น้อยโดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ ควรเพ่ิมการเข้าร่วมกิจกรรม
ให้แก่ประชาชน  

ด้านทัศนคติทางการเมือง สรุปได้ว่า ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองน้อย จน
น าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่น้อยตามไปด้วย โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ ควรจัดสถานที่ 
ห้องเรียน ให้ความรู้ทางด้านประชาธิปไตย 

 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต 
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ที่ผู้วิจัยอภิปรายดังนี้ 

๕.๒.๑ จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผล
ต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

จากการศึกษา พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชน 
ในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ประชาชนที่ได้รับความรู้ทางการเมือง มีความส าคัญต่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยอย่างมาก ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ถึงความส าคัญของการเมือง
เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารทางการเมืองสะดวกสบายง่ายกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการที่
โลกเป็นโลกที่ไร้พรหมแดน และการเข้ามาของอินเตอร์เน็ต มือถือสมาร์ทโฟน ทุกคนสามารถเป็นผู้รับ
สาร และผู้ส่งสาร อีกทั้งยังสามารถสื่อสาร โต้ตอบกันได้อย่ างท่วงที และตลอดเวลา ส่งผลให้
ประชาชนนั้น ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง รู้จักสิทธิ และหน้าที่ของตน สร้างคุณภาพในการตัดสินใจที่ดีขึ้น 
มีความตระหนักถึงความส าคัญของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล พุกประเสริฐ ได้วิจัยเรื่อง “การกล่อม



 ๑๑๗ 

เกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ เชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า 
การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง๑ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ

เลือกตั้งในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน อยู่ในระดับมาก ประชาชนได้รับการกล่อมเกลาทางการ
เมืองหลายด้าน แต่ด้านที่ส าคัญ ๆ คือ สื่อสารมวลชน ซึ่งมีบทบาทและเข้ามามีส่วนในการเรียนรู้ทาง
การเมืองของประชาชนในระดับสูง เมื่อเทียบกับการเรียนรู้อ่ืน หรือกลุ่มคนตัวอย่างที่ได้ปฏิสัมพันธ์
ด้วย แสดงให้เห็นว่าสื่อสารมวลชน เป็นสื่อที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการรับทราบข่าวสารและ
ข้อมูลทางการเมืองของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา  นนทชิต ได้วิจัยเรื่อง “การ
สื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่า
ข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” พบว่า ในด้านของการเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่นและการก ากับดูแล
การปกครองท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน๒ 
 ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสื่อ เข้าไปมีบทบาทในการกล่อม
เกลาทางการเมืองมากกว่าปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ที่ท าให้ประชาชนในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน มี
การตื่นตัวในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ นอกจากจะมีสาเหตุมาจากลักษณะโครงสร้างที่มีโอกาสรับ สื่อ 
มากกว่าสมัยก่อน จุดเด่นของการเรียนรู้ทางการเมืองโดยผ่านการเรียนรู้ผ่าน สื่อ คงเนื่องมาจาก 
สื่อสารมวลชน โดยเฉพาะ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจ เข้าถึงง่าย ใน
การน าเสนอ อีกทั้งในลักษณะของข่าวสารหรือในการให้ความรู้ในทางการเมือง ที่รู้เท่าทันข่าวสาร 
ต่าง ๆ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกร่วมในการรับการกล่อมเกลาทางการเมืองซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรรณวดี ข าจริง และเยาวภา ประคองศิลป์ ได้วิจัยเรื่อง “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน” ผลวิจัยพบว่า ด้านการรับรู้ข้าวสารทางการเมือง
ของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง๓ 

                                                           

 ๑ ณัฐพล พุกประเสริฐ, การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ 
เชียงใหม่, การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕). 
 ๒ วัฒนา  นนทชิต, การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น: ศึกษา

เฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย,  
ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๖๓. 
 ๓ พรรณวดี ข าจริง และเยาวภา ประคองศิลป์ , การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ,  วารสารศึกษาศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 
คณะเศรษฐศาสตร์, ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔ ปี, (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓): ๑๐๓. 



 ๑๑๘ 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเขตกึ่งชนบท กึ่งเมือง จึงท าให้การที่ประชาชนจะเข้าถึงการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในด้านต่าง ๆ เช่น ร่วมรณรงค์หาเสียงกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง วิพากษ์ วิจารณ์ การเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรา โพธิสุข ได้วิจัยเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่” ผลวิจัยพบว่า ด้านการร่วมรณรงค์การเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง๔ 

ด้านทัศนคติทางการเมือง พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งใน
เขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของประชาธิปไตย โดยการที่ประชาชนไว้ใจให้อ านาจอธิปไตยของตนเองที่มี 
ให้กับบุคคลหนึ่ง  ถือเป็นการปกครองที่อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ประชาชนถือเป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตยโดยตรง มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายโดยมีการใช้
อ านาจอธิปไตยนั้น ผ่านช่องทางการเลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ กุลเรือง ได้วิจัย
เรื่อง “ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ผลวิจัยพบว่า 
การกล่อมเกลาทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง๕ 

๕.๒.๒ จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทาง
การเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  

จากผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
๑. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อ

การเลือกตั้งในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขต
อ าเภอบ้านธิ มีการได้รับการกล่อมเกลา ไม่ว่าจะเป็นการได้รับข่าวสารการเมืองต่าง ๆ ผ่านสื่อ จน
น าไปสู่การตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนในชุมชน หรือตัวเองจะได้รับ จึงกระตุ้นให้คน
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรมมา สิทธิ์ทอง ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผล

                                                           

 ๔ บุศรา โพธิสุข, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลช้างเผือก 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, พิฆเนศวร์สาร, ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙): ๙๑-๙๒. 
 ๕ สุรศักดิ์ กุลเรือง, ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,   

สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๔๙๙). 



 ๑๑๙ 

ต่อการออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต” ผลวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่แตกต่างกัน๖ 

๒. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อ
การเลือกตั้งในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องด้วยวิธีชีวิตของกลุ่มคนใน
ชุมชนที่มีการเป็นอยู่ และการได้รับสื่อที่เป็นช่องทางคล้าย ๆ กันจึงท าให้ได้รับการกล่อมเกลาทาง
การเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกวิทย์ คุณรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง  
“การกล่อมเกลาทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังคมเมืองและสังคมชนบท” 
พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่แตกต่างกัน๗ 

๓. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการ
เมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนในเขตอ าเภอบ้านธิ มีการตื่นตัวออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เหมือน ๆ กัน เมื่อถึงเวลาประชาชน
ส่วนใหญ่ให้การสนใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
บรรจง กลิ่นสงวน ได้วิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองและทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย” ผลการศึกษาพบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองอยู่ในระดับสูง๘ 

๔. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อ
การเลือกตั้งในเขต อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ตระหนักถึงหลักประชาธิปไตยในการปกครอง เกิดการตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณี นามบุตร ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ กรณีศึกษาชมรมคนรักอุดร” ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนที่ได้รับการกล่อมเกลาทางการเมืองส่งผลก่อให้เกิดปรากฏการณ์ การรวมตัวกันของ
ประชาชนจ านวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพ่ือแสดงจุดยืนทางการเมืองร่วมกัน๙ 

                                                           

 ๖ พรมมา สิทธิ์ทอง, ปัจจัยที่มีผลต่อการออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขต

เทศบาลนครภูเก็ต, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๔๘. 
 ๗ โกวิทย์ คุณรัตน์, การกล่อมเกลาทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังคมเมืองและสังคม
ชนบท, วิทยานิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑. 
 ๘ บรรจง กลิ่นสงวน, การกล่อมเกลาทางการเมืองและทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗. 
 ๙ สุวรรณี นามบุตร, กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
กรณีศึกษาชมรมคนรักอุดร, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔. 



 ๑๒๐ 

๕. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมือง
ที่มีผลต่อการเลือกตั้งในเขต อ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความรู้ทางการเมือง มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอย่าง
มาก ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ถึงความส าคัญของการเมือง ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง  
“การกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย” ผลการศึกษาพบว่า การกล่อมเกลาทางการเมือง 
ท าหน้าที่ในโครงสร้างของระบบการเมือง เพ่ือสนับสนุนความเรียนรู้ของสมาชิกในระบบการเมือง๑๐  
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งในเขต อ าเภอ
บ้านธิ จังหวัดล าพูน” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง หน่วยงานภาครัฐ ควรมีนโยบายให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาแนวทางการเลือกตั้งเพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง หน่วยงานภาครัฐ ควรมีนโยบายประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับความรู้ทางการเมือง การเลือกตั้ง ให้กับประชาชน 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง  หน่วยงานภาครัฐ ควรมีนโยบายเสริมสร้าง
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งของประชาชน 

ด้านทัศนคติทางการเมือง หน่วยงานภาครัฐ ควรมีนโยบายที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ในการระบอบประชาธิปไตย ให้กับประชาชน 

 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง จัดตั้งจุดให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง  
การเลือกตั้ง จัดกิจกรรมห้องเรียนเคลื่อนที่ เข้าถึงประชาชนในเขตชุมชนต่าง ๆ  

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ควรมีการเข้าถึงกลุ่มคนในชุมชน โดยการ
มอบหมายหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้ทางการเมือง การกระจายเสียงในพ้ืนที่ชุมชน

                                                           

 ๑๐ ไพรบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์, การกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย, วารสารเทคโนโลยี
ภาคใต้, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณะเศรษฐศาสตร์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ , (เดือนมกราคม – มิถุนายน 
๒๕๕๖): ๙๗. 



 ๑๒๑ 

แต่ละชุมชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เพ่ือเป็นตัวกล่อมเกลาและก็ให้เกิดการตื่นตัวของ
ประชาชนเองในการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเปิดเวทีให้มีการ
สนทนา ถกเถียงเรื่องการเมือง การแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนมีความเข้าใจทางการเมือง ทราบถึงปัญหา ปากท้อง สังคม เศรษฐกิจ   

ด้านทัศนคติทางการเมือง ควรมีการให้ความรู้ เสริมสร้างเกี่ยวกับการเป็น พลเมืองที่ดี 
เพราะเมื่อประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการระบอบประชาธิปไตย จะมองให้เห็นถึงความส าคัญใน
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ของตนเองและผู้อ่ืนมากขึ้น เพ่ือเป็นตัวกระตุ้นก่อให้เกิดความรู้ 
ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย น าไปสู่การคิดแบบมีเหตุมีผล เลือกผู้น า ที่จะเข้าไป
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรศึกษาการส่งเสริม หรือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจโดยมุ่งให้ประชาชนแสดง

บทบาท ต่อการกล่อมเกลาทางเมืองเพ่ือที่จะช่วยพัฒนาการเมืองไทย 
๒) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบแนวคิดในการกล่อมเกลาทางการเมือง 

ที่มีผลต่อการเลือกตั้ง 
๓) ควรมีการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้การมีการกล่อมเกลาทางการเมืองมี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๓ 

บรรณานุกรม  

๑. ภาษาไทย: 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ  

(๑) หนังสือ:  

กมล สมวิเชียร. วัฒนธรรมทางการเมืองไทยกับการพัฒนาทางการเมือง . กรุงเทพมหานคร :  
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔. 

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. รัฐศาสตร์กับการเมือง. กรุงเทพมหานคร: ตะเกียง, ๒๕๓๔. 
ชัยอนันต์ สมุทวนิช. ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์การเมืองไทย . กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์พิฆเนศ, ๒๕๑๙. 
เชาวณะ ไตรมาส. การเลือกตั้งแบบใหม่: ท าไมคนไทยต้องไปเลือกตั้ง. กรุงเทพมหานคร: สุขุมและ

บุตร, ๒๕๔๕. 
ทินพันธ์  นาคะตะ.  ประชาธิปไตย : ความหมายปัจจัยเ อ้ืออ านวยและการสร้างจิตใจ . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๗. 
ประทีป สยามชัย. สารัตถทางสังคมวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร, 
๒๕๒๖. 
ประสาร ทองภักดี. หลักการปกครอง (หลักรัฐศาสตร์) . กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์, ๒๕๒๕. 
ป๋วย อึ๊งภากรณ์. ประชาธิปไตยของไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙. 
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. รัฐศาสตร์เชิงประจักษ.์ กรุงเทพมหานคร: ธนวิชช์การพิมพ์, ๒๕๓๑. 
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และ สายทิพย์ สุคติพันธ์. ข่าวสารทางการเมืองของคนไทย. กรุงเทพมหานคร: 
เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๒๖. 
__________. การเมืองของเด็ก. กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๒๖. 
พฤทธิสาณ ชุมพล และ เอก ตั้ งทรัพย์วัฒนา .  ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่ วมสมัย . 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พระธรรมปิฎก. การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: โกมลคีมทอง, ๒๕๔๓. 
พระเทพเวท.ี วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๓๗. 
พระราชวรมุนี. พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ). กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๙. 
 



 ๑๒๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

มานิตย์  จุมปา.  ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเ มือง . 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๔๑. 

พฤทธิสาน ชุมพล. ระบบการเมืองความรู้เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์, ๒๕๓๐. 
วิชัย ตันศิริ. วัฒนธรรมทางการเมืองและการปฏิรูป . กรุงเทพมหานคร: สมาคมสังคมศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย, ๒๕๓๙. 
วรทิพย์  มี ม าก  และชี วิ นทร์  ฉายาชวลิ ต .  หน้ าที่ พล เ มือ ง ใน ระบอบประชาธิ ป ไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข . กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง, ๒๕๔๗. 

วัชรา ไชยสาร. ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, ๒๕๕๐. 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: เสนาธรรม, ๒๕๓๙. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. สังคมวิทยาการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยาการพิมพ์, 

๒๕๓๒. 
สุรางค์ โค้วตระกูล. จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์, 

๒๕๔๔. 
สุขุม นวลสกุล และวิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์, การเมืองและการปกครองไทย, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๔. 
อมร รักษาสัตย์. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน . กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
อัษฎางค์ ปาณิกบุตร. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง . กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบาย

การศึกษา, ๒๕๔๔. 
เอกชาติ แจ่มอ้น. พฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมการการเลือกตั้ง . กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๗. 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 

โกวิทย์ คุณรัตน์. การกล่อมเกลาทางการเมืองของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังคมเมือง
และสังคมชนบท กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ และโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. 
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑. 

จิติล คุ้มครอง. พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในกรอบรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๒ จังหวัดชลบุรี . วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๐. 

 



 ๑๒๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และธ ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, ปฏิวัติ ๒๔๗๕, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๓-๑๙. 

ณัฐพล พุกประเสริฐ. การกล่อมเกลาทางการเมืองของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ 
จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕. 

__________.การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ เชียงใหม่. 
การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง .  
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕. 

ธีรภัทร์ ค ามณี. ช่องว่างระหว่างวัยและมุมมองของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสงขลาที่มีต่อการตัดสินใจ
ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้ง
ทั่วไปวันที่ ๒กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ธโสธร ตู้ทองค า. “กระบวนการเลือกตั้ง” วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕. 

นุชิต ศุภพินิจ. ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมของสภานักเรียน : กรณีศึกษาสภานักเรียน โรงเรียน
กันทรารมณ์ อ าเภอกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ. การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ๒๕๕๓. 

บรรจง กลิ่นสงวน. การกล่อมเกลาทางการเมืองและทัศนคติทางการเมือง แบบประชาธิปไตย ของ
นิสิตปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗. 

ปณิธี สุวรรณปิณฑะ. ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของเยาวชนในสถานสงเคราะห์ : 
กรณีศึกษาบ้านปากเกร็ดและบ้านราชวิถี . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖. 

ปรีชา ค าปินไชย. บทบาทประชาชนของสังคมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในเขตเลือกตั้ง ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา. 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖. 

ปวิณ ช านิประศาสน์. ความสอดคล้องระหว่างหลักการประชาธิปไตยกับการประพฤติปฏิบัติ ที่เป็น
ประชาธิปไตย : ศึกษากรณีนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 

พรมมา สิทธิ์ทอง. ปัจจัยที่มีผลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต. 
วิทยานิพนธ์ ศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา วิชายุทธศาสตร์ การพัฒนา .  
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๔๘. 



 ๑๒๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พิราพรรณ ใจจิตร. การใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการกับประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม วิทยานิพนธ์ครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 
๒๕๕๒. 

ลัดดา งามโสภา ได้วิจัยเรื่อง. แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขต
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร . วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๓. 

ศุภโชค รัตโน. ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่าแดง อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี . รายงานการศึกษาอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๒. 

สุรพงษ์ สายวงศ์. ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจกอง
ปราบปราม, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๔. 

สุวรรณี นามบุตร. กระบวนการกล่อมเกลาของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
กรณีศึกษาชมรมคนรักอุดร. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔. 

สุรศักดิ์ กุลเรือง. ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๔๙๙. 

อิทธิพล ณ อุบล. “ทัศนคติทางการเมืองของข้าราชการในระดับหน่วยการปกครองท้องถิ่น : ศึกษา
เฉพาะกรณีปลัดเทศบาลทั่วประเทศ”. สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙. 

(๓) รายงานวิจัย:  

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ . โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการท างานขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ: คณะกรรมการเลือกตั้ง. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘. 

 
(๔) บทความ:  
เกรียงไกร ทองจิตติ. การกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านบทเพลงเพ่ือชีวิตช่วงปี พุทธศักราช ๒๕๑๖-

๒๕๑๙.วารสารมนุษยศาสตร์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ มิถุนายน-กันยายน, ๒๕๖๒. 
สรพงษ์ เกิดแก้ว และ ดร.วัลลภรัฐฉัตรานนท์, ทัศนคติการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศรีประจันต์“เมธีประมุข”จังหวัดสุพรรณบุรี, วารสารสห
วิทยาการวิจัย, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑, มกราคม-มีนาคม, ๖๔. 



 ๑๒๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์, การกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมการเมือง ,วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑, มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖, ๙๗. 

พรภิรมณ์ ศรีทองค า และ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, วารสารรัฐศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒, กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘, ๓๕-๓๖. 

พรรณวดี ข าจริง และเยาวภา ประคองศิลป์ , การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน, วารสารศึกษาศาสตร์, ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๔, เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๕๓, ๑๐๓. 

บุศรา โพธิสุข, การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, พิฆเนศวร์สาร, ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑, มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๙, ๙๑-๙๒. 

ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง, การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ ๓, วารสารเรียนรู้
ประชาธิปไตย, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๘, มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๗, ๕. 

วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล อัคฮาด, ความนิยมของคนอีสานที่มีต่อพรรคเพ่ือไทย : กรณีศึกษา
จังหวัดขอนแก่น, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ ๑ ฉบับ
ที่ ๑, มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗, ๗๙. 

วัฒนา  นนทชิต, การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น  :  
ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลเมืองท่าข้ าม อ า เภอพุนพิน จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี , 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓, กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๕๙, ๑๖๓. 

 (๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส ประจ าปี ๒๕๖๒. ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ล าพูน.[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http:// www.ect.go.th. [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

ข้อมูลประชากร อ าเภอบ้านธิ ปี ๒๕๖๑. ข้าราชการจังหวัดล าพูน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http:// 
www.lamphun.go.th. [๔ เมษายน ๒๕๖๓]. 

วิทยากร  เชี ย งกู ล .  ชมรมศึ กษาผลงาน  วิ ทย ากร  เ ชี ย งกู ล .  [ออน ไลน์ ].  แหล่ งที่ ม า : 
www.witayakorndub.wordpress.com. [๑๙ เมษายน ๒๕๖๓]. 

(๖) สัมภาษณ์: 

สัมภาษณ์ พระครูอินฺทปญฺญาวุธ. เจ้าคณะอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
สัมภาษณ์ นายณฐกร ภัทรวนนท์. นายอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน, ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
สัมภาษณ์ นางสาวหฤทยา ล้อวรลักษณ์. ปลัดอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน, ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
 

http://www.ect.go.th/
http://www.lamphun.go.th/
http://www.witayakorndub.wordpress.com/


 ๑๒๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สัมภาษณ์ นายนิ เวศร์  ปานดวง,  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านธิ  อ า เภอบ้านธิ  จั งหวัดล าพูน,  
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

สัมภาษณ์ นางสาวนภัสสร ตั้งหลัก, หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ  
อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

สัมภาษณ์ นายบุญเย็น สายก้อน, ก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน,  
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

สัมภาษณ์ นายชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์, ก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน,  
๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 

สัมภาษณ์ นายมานพ กาบเป็ง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน,  
๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

๒. ภาษาอังกฤษ: 

1. Secondary Sources 
(I) Books:  
A. Robert Dahl.  “A Democratic Dilemma: System Effectivness Versus Citizen 

Participation”.Political Scince Quarterly. Spring, 1994. 
A. Robert Dahl. Modern Political Analysis. New Jersey: Prentice Hall, 1968. 
D. Easton and Dennis J. Children in the Political System. New York, McGraw Hill Book 

Co, 1969. 
Dorothy Picklen. Democracy. New York: Basic Books, 1970. 
Dahl, Modern Political Analysis, New Jersey: Prentice-Hall, 1963. 
F. I. Greenstein Political Socialization.  International Encyclopedia of Social Science. 

New York: The Free Press, 1968. 
G.A. Almond and Verba S. The Civic Culture. Boston: Little Brown and Company, 1965. 
Jack Dennid. Socialization to Politics. London: John Wiley and Sons Ltd, 1973. 
K. P. Langton. Political Socialization. New York: Oxford University Press, 1969. 
Likhit Dhiravegin.  Political Attitudes of Bureaucratic Elite and Modernization in 

Thailand. Bangkok: Thai Wattanapanich, 1974. 
M. Frederick Wirt.  Introductory Problems in Political Research.  Englewood Cliffs: 

Prentice-Hall, 1970. 
Sidney Verba. Political Culture and Political Development. Princeton University Press, 

1965. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวก ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๑ 

 
 

 
แบบสอบถาม 

เรื่อง 
การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อกาเลือกตั้งของประชาชน  

ในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
ค าชี้แจง 
 กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง  โดยใส่เครื่องหมาย   ลงใน ()  ซึ่งข้อมูลที่ได้
จะปกปิดเป็นความลับ  แต่จะน ามาวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือน าผลงานวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนา
หน่วยงานของท่านให้ดียิ่งข้ึน   แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  ๒  ตอนดังนี้ 

๑. เพศ   ( ) ชาย  ( ) หญิง 

๒. อายุ    ( )  อายุ ๑๘-๓๐  ปี   ( )  อายุ ๓๑-๔๐ ปี 

( )  อายุ ๔๑-๕๐ ปี   ( )  อายุ ๕๑-๖๐ ปี 

( )  อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป 

๓ ระดับการศึกษา  ( ) ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) อนุปริญญา หรือ เทียบเท่า 

   ( ) ปริญญาตรี   ( ) สูงกว่าปริญญาตรี 

๔. อาชีพ  ( ) นักศึกษา  ( ) ค้าขาย 

   ( ) รับจ้างทั่วไป  ( ) เกษตรกร  

   ( ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................... 

๕.รายได้ต่อเดือน  ( ) ต่ ากว่า ๙,๐๐๐ บาท  ( ) ๙,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 

( ) ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท  ( ) ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป 
 
 



 ๑๓๒ 

 
 
 
 

ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของ
ประชาชนในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ข้อค าถามในแต่ละด้านเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า ๕ ระดับ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องค าตอบให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง ที่
เกี่ยวข้องกับท่านมากที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ความคาดหวังของประชาชน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
มาก 

ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง 

๑. ท่านได้รับความรู้หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
ผ่านทางบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง 

     

๒. ท่านได้รับความรู้หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
ผ่านทางกลุ่มเพื่อน 

     

๓. ท่านได้รับความรู้หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
ผ่านทางเจ้าหน้าที่ของรัฐ/องค์กรปกครองท้องถิ่น/
นักการเมือง 

     

๔. ท่านได้รับหรือทราบถึงข่าวสาระทางการเมือง 
ผ่านทางสื่อมวลชน (โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โซเชียลมีเดีย) 

     

๕. ท่านได้ รับหรือทราบถึงข่าวสารทางการเมือง 
ผ่านทางผู้น าชุมชน  

     

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง  
๑. ท่านอ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับข่าวสารทางการเมือง      

๒. ท่านดูโทรทัศน์เกี่ยวกับข่าวสารทางการเมือง      

๓. ท่านติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านทางสื่อ 
โซเชียลมีเดีย 

     

๔. ท่านพูดคุยสนทนากับเพ่ือนหรือคนในครอบครัว
เกี่ยวกับข่าวปัญหาบ้านเมือง 

     

๕. ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการท างานของรัฐบาล      

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง  



 ๑๓๓ 

รายการประเมิน 
ความคาดหวังของประชาชน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
มาก 

๑. ท่านมีส่วนร่วมในการเข้าฟังการหาเสียงเลือกตั้งของ
นักการเมือง 

     

๒. ท่านพูดคุยชักจูงให้บุคคลอ่ืนไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง 

     

๓. ท่านเคยช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้กับพรรคการเมือง 
เช่น การแจกใบปลิว 

     

๔. ท่านเคยเข้าฟังการอภิปลายของพรรคการเมือง      

๕. ท่านเคยเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ผู้น าชุมชน 

     

ด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย 
๑. ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ดีกว่าเผด็จ

การ 
     

๒. ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย      

๓. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น      

๔. ทุกคนสามารถก าหนดวิถีชีวิตของตนเองได้โดย
ปราศจากการบงการของผู้อื่น 

     

๕. ประชาธิปไตยเชื่อว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน      

 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ  

แนะที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชน ในเอ าเภอบ้านธิ 
จังหวัดล าพูน 

 

๑. ด้านการได้รับความรู้เกี่ยวกับข่าวสารทางการเมือง 
๑.๑. ปัญหาอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑.๒. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 ๑๓๔ 

๒. ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
๒.๑. ปัญหาอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒.๒. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๓.๑. ปัญหาอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
๓.๒. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
๔. ด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย 
๔.๑. ปัญหาอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 ๑๓๕ 

๔.๒. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*** ขอเจริญพร และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 

พระทรงวุฒิ ชาตเมธี (รัตนะ) 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๖ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชน  

ในเขตอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 

************* 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์เจาะลึก (ln-depth interview) 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.........................................................ฉายา/นามสกุล.................................................... 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน............................................................................................................................  
สถานที่สัมภาษณ์................................................................................................................................ .... 
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์......................................................................................................................... 
 
ตอนที่ ๒ ค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 การกล่อมเกลาทางการเมือง หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมทาง
การเมือง ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ บรรทัดฐาน และค่านิยมต่าง ๆ ทางการเมืองของคนรุ่นหนึ่งไปยัง
คนอีกรุ่นหนึ่ง หรือจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง ถ้าไม่มีกระบวนการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้แล้วจะท า
ให้สมาชิกใหม่แสวงหาวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพหรือการคงอยู่
ของระบบการเมืองนั้น ๆ ดังนั้นการกล่อมเกลาทางการเมืองจึงเป็นการช่วยให้ระบบการเมืองแต่ละ
ระบบปรับตัวด ารงอยู่ต่อไป 
 หลักโยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดของบุคคลที่ต้องมีสติปัญญาเป็นตัวก ากับ ซึ่งท าให้
ประชาชนสามารถคิดเป็น วิเคราะห์เป็น โดยคิดและวิเคราะห์ได้อย่างถูกวิธี มีระบบ ระเบียบ ต่อเนื่อง
จากเหตุสู่ผล เชื่อมโยงกันภายใต้พ้ืนฐานของคุณธรรมที่จะน าไปสู่การปฏิบั ติและการกล่องเกลา
ทางการเมืองได้อย่างเหมาะสม 

 การเลือกตั้ง หมายถึง กิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยได้มี
ส่วนร่วมทางการเมือง (Participation) อันเป็นกลไกท่ีแสดงออกซึ่งเจตจ านงของประชาชนที่เรียกร้อง 
หรือสนับสนุนให้มีการกระท าหรือการละเว้นการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๗ 

ตอนที่ ๓ ข้อค าถามแบบสัมภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง เพ่ือน าไปสู่การสัมภาษณ์ 
เชิงลึก 
๑. ท่านคิดว่า “การได้รับความรู้ทางการเมือง” มีผลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างไรบ้าง 
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................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๒. ท่านคิดว่าการติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านช่องทาง สื่อสารมวลชน (โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โซเชียลมีเดีย) มีผลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
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 ๑๓๘ 

๓. ท่านคิดว่า “การมีส่วนร่วมทางการเมือง” มีผลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ของประชาชน
อย่างไรบ้าง 
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................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๔. ท่านคิดว่า “ทัศนคติแบบประชาธิปไตย” มีผลต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนมาก
น้อยเพียงใด 
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 ๑๓๙ 

๕. ท่านคิดว่า ประชาชนน าหลักธรรมโยนิโสมนสิการในการมาประกอบการวิเคราะห์ความรู้ความ
เข้าใจทางการเมืองมากน้อยเพียงใด 
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ขอเจริญพร และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวก ข 
ผลการตรวจความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๑ 

 
 
 
 



 ๑๔๒ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวก ค 
ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Try out) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๔ 

 
 
 



 ๑๔๕ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๗ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือ 
 

 
 
 



 ๑๔๘ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือ 
 

 



 ๑๔๙ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือ 
 

 



 ๑๕๐ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือ 
 

 
 



 ๑๕๑ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือ 
 

 



 ๑๕๒ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูล 
 

 
 
 



 ๑๕๓ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูล 
 

 
 
 



 ๑๕๔ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูล 
 

 
 



 ๑๕๕ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูล 
 

 
 
 



 ๑๕๖ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูล 
 

 
 



 ๑๕๗ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูล 
 

 
 
 



 ๑๕๘ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูล 
 

 
 
 
 



 ๑๕๙ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูล 
 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
ล าดับที่  ชื่อ-ฉายา/นามสกุล   ต าแหน่ง 
   ๑  พระครูอินทปัญญาวุธ   เจ้าคณะอ าเภอบ้านธิ 
   ๒  นายณฐกร ภัทรวนนท์    นายอ าเภอบ้านธิ 
   ๓  นางสาวหฤทยา ล้อวรลักษณ์   ปลัดอ าเภอบ้านธิ 
   ๔  นางสาวนภัสสร ตั้งหลัก    หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
       ต าบลห้วยยาบ 
   ๕  นายนิเวศร์ ปานดวง    ปลัดเทศบาลต าบลบ้านธิ ปฏิบัติหน้าที่
       แทนนายกเทศมนตรีต าบลบ้านธิ 
   ๖  นายบุญเย็น สายก้อน    ก านันผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านธิ อ าเภอ
       บ้านธิ จังหวัดล าพูน 
   ๗  นายชัชพีร์ วรรณาพิรัชย์    ก านันผู้ใหญ่บ้าน ต าบลห้วยยาบอ าเภอ
       บ้านธิ จังหวัดล าพูน 
   ๘  นายมานพ กาบเป็ง   นายกองค์ ก า รบ ริ ห า รส่ วนต า บล 
       ห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวก จ 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๑ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 

 
 
 

การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๑ 
นายณฐกร ภัทรวนนท์  

นายอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๒ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 

 
 
 

การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๒ 
นางสาวหฤทยา ล้อวรลักษณ์ 

ปลัดอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๓ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 

 
 
 

การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๓ 
นางสาวนภัสสร ตั้งหลัก 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๔ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 

 
 
 

การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๔ 
นายมานพ กาบเป็ง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๕ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 

 
 

การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๕ 
นายบุญเย็น สายก้อน 

ก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 



ประวัติผู้วิจัย 
 

 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)           : พระทรงวุฒิ  ชาตเมธี  (รัตนะ)                 
วัน/เดือน/ปี                       : วันที่  ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙   
สถานที่เกิด : ๑๑๐ หมู่ ๒  บ้านป่าเปา ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ : วัดป่าตึง ต าบลห้วยยาบ  อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน  ๕๑๑๘๐  
การศึกษา : นักธรรมชั้น เอก 
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  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 

ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน           : เจ้าอาวาสวัดป่าตึง ต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
 : เลขานุการเจ้าคณะต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
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