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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองใน
การทวงผืนป่าดอยสุเทพ  (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ๒. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓.เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.896 กลุ่มตัวอย่างคือ 
ประชาชนในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 391 คน  โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane  ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ปลายเปิด วิเคราะห์โดยการพรรณนาแจกแจงความถี่ประกอบตาราง และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 12 รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  

จ ังหวัดเช ียงใหม่ ประชาชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู ่ ในระดับปานกลาง ( =๒.๗๗)  
เมื ่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า อยู ่ในระดับปานกลางทุกด้าน มีค่าเฉลี ่ยจากมากไปหาน้อย
ตามลำดับ ด้านการตัดสินใจ ( =๒.๖๖) ด้านการปฏิบัติ ( =๒.๖๘) ด้านรับผลประโยชน์  
( =๒.๙๕) และ ด้านประเมินผล ( =๒.๗๘) ตามลำดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชนที่มี อายุ และสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการมีส ่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  
จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตถที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ส่วนประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการตัดสินใจ ประชาชนได้
เสนอแนะปัญหาอุปสรรค คือ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อยและการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั ่วถึง โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ ควรเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและเพ่ิม
กิจกรรมให้มากขึ ้นและควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั ่วถึง  ด้านการปฏิบัติ 
ประชาชนได้เสนอแนะปัญหาอุปสรรคคือ การเข้าร่วมกิจกรรมทำได้ยากเพราะขัดข้องด้วยภารกิจ
ประจำวันและการประสานงานมีความขัดข้องทำให้ข้อมูลที่ต้องการสื่อสารไม่ทั่วถึงทำให้ประชาชน
รับทราบถึงข้อมูลได้ผิดเพี้ยนและไม่ทั่วถึง โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ ควรเพิ่มช่องทางการเข้าร่วม
กิจกรรมของประชาชนโดยให้ง่ายขึ้นไม่ขัดต่อภารกิจประจำวัน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Social 
Media และควรดำเนินการประสานงานให้รัดกุมและชัดเจนเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่
ผิดเพี้ยนและเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด  ด้านการรับผลประโยชน์ ประชาชนได้เสนอแนะปัญหา
อุปสรรค คือ ประชาชนยังเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ชัดเจนทำให้การเข้าร่วมกิจกรรมมี
น้อย โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ ควรชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนที่จะได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมให้ชัดเจน ด้านการการประเมินผล ประชาชนได้เสนอแนะปัญหาอุปสรรคคือ การดำเนินงาน
ไม่มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ประชาชนไม่ทราบถึงข้อมูลการดำเนินงาน  โดย
เสนอแนะแนวทางดังนี ้ ควรมอบหมายหรือแต่งตั ้งบุคคลหรือกลุ ่มบุคคลในการดำเนินงานการ
ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม และนำผลการประเมินไปแสดงให้ประชาชนได้รับทราบ 
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Abstract 

Objectives of this research were to: 1. Study Civil Political Participation in 
Doi Suthep Forest Pa Waeng Returning Demand of Chiang Mai Province, 2. Compare 
the people’s opinions on Civil Political Participation in Doi Suthep Forest (Pa Waeng) 
Returning Demand of Chiang Mai Province classified by personal factors and 3. Study 
problems, obstacles and suggestions for the Civil Political Participation in Doi Suthep 
Forest (Pa Waeng) Returning Demand of Chiang Mai Province.   

Methodology was the mixed methods: The quantitative research collected 
data with questionnaires with reliability values of 0.896 from 391 samples who were  
the people living at Suthep Sub-District, Muang District, Chiangmai Province, using Taro 
Yamane’s formula. with the confident value set at 0.05. The data were analyzed by 
frequency, percentage, mean standard deviation, t-test, F-test. Data from open-ended 
questionnaires were analyzed by table frequency calculation. The qualitative research 
collected data by in-depth interviewing  12 key informants and analyzed data by 
descriptive content analysis. 

Findings of Research were as follows: 
1. People’s opinions on Civil political participation in Doi Suthep Forest  

(Pa Waeng)  returning demand, by overall, were at middle (x̅ = 2.77)  All aspects were 
at middle level with the mean value from high to low as follows: Decision making was 

Research Paper Title   : Civil Political Participation in Doi Suthep Forest (Pa 
Waeng) Returning Demand of Chiang Mai Province 

Researcher                 : Phra Krisadayooth Dhammavaro (Tejadee)     
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at ( x̅ = 2.66) Operation was at ( x̅ = 2.68) Benefit sharing was at ( x̅ = 2.95) and 
Evaluation was at ( x̅ = 2.78) accordingly  

2. The comparison of people’s opinions was found that people with 
different age and status in community had different opinions on the civil political 
participation in Doi Suthep Forest ( Pa Waeng)  returning demand at the statically 
significant level at 0.05, accepting the set hypothesis. People with different gender, 
educational level, and monthly incomes did not have different opinions, rejecting the 
set hypothesis.   

3. Problems and obstacles and recommendation for Doi Suthep Forest  
(Pa Waeng) returning demand of Chiang Mai Province were found that: Decision making: 
people’s recommendation were that means to get into data and participation in 
activities were limited because of daily personal duties preventing people from 
participation in the civil political activities. Recommendation for this problem was that 
there should add more channels for public relations to give knowledge to people. 
More channels for opinion expression that were not obstacle to daily activities such as 
social media should be added. The aspect of operation, people’s recommendation 
was that participation in the activities was difficult due to daily life activities. 
Coordination was broken down, information was not known thoroughly and misleading. 
Recommendation was that there should more ways to participate in activities that did 
not interfere  with daily life activities such as through social media. The coordination 
should be concise and clear in order to disseminate correct information that reach 
people the most. The aspect of benefit sharing, people’s recommendation  was that 
people did not see the benefits from participation in the civil political activities. The 
recommended that  agencies should campaign more to give knowledge to people to 
see the benefit from civil political participation. The aspect of evaluation; people’s 
recommendation was that  there was no personnel in this aspect to evaluate the 
benefit from joining the civil politics. People did not know how to participate. 
Recommendation was that there should be assignment or appointment of personnel 
or groups of people to conduct the evaluation and inform the publics the benefits of 
civil political participation. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะได้รับความช่วยเหลือให้คำแนะนำจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการ คณาจารย์ทุกท่านโดยเฉพาะ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ประธาน
กรรมการ ผู้ได้กรุณาเสียสละเวลาให้คำแนะนำ ปรึกษา และตรวจแก้ข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้ได้ 
สารนิพนธ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร กรรมการ ที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
เนื ้อหาให้สมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น อนุโมทนาขอบคุณ รศ.ดร.สมาน งามสนิท ที ่ให้คำแนะนำบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องสมบูรณ์ ขออนุโมทนาขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้เมตตานุเคราะห์ทำให้งานสารนิพนธ์เล่มนี้
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ และอาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ ที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์  
ขออนุโมทนาขอบคุณ คณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์ได้แก่ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช รศ.วิชัย 
ธรรมชอบ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ และรศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  
ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาขอบคุณผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือสารนิพนธ์ในครั ้งนี้  
พระครูสมุห์วัลลภ ิตสํวโร, ดร. ผศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผศ.ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัต รศ.ดร.ธัชชนันท์ 
อิศรเดช และดร.พิสิฏฐ์ โคตรโพธิ์ ขออนุโมทนาขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้คำแนะนำมาด้วยความ
เมตตาโดยตลอด จึงขออนุโมทนาขอบคุณ 

อนุโมทนาขอบคุณคณาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ทุกท่านที ่ได้
ประสิทธิ ์ประสาทวิชาความรู้อันประเสริฐให้แสงสว่างทางปัญญา และที่ได้กรุณาอนุเคราะห์ให้
คำแนะนำและเจ้าหน้าที่สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
ที่ได้อำนวยความสะดวกมาเป็นอย่างดีที่ให้คำปรึกษาเป็นกำลังใจ และขอขอบคุณอีกหลายๆ ท่านที่
มิได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ด้วยขอขอบคุณพระสังฆาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างท่ีให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งทำให้งานวิจัยสำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

คุณประโยชน์ที่เกิดจากสารนิพนธ์เล่มนี้ ขอน้อมบูชาพระรัตนตรัย พระคุณของบิดา 
มารดาผู้ให้กำเนิด ครอบครัว ลุงป้าน้าอา ญาติพี่น้อง ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 
ตลอดทั้งผู้มีอุปการะคุณทุก ๆ ท่าน และผู้ที่ให้กำลังใจสำคัญตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาปริญญาโทจนสำเร็จ
การศึกษา 
 
         พระกฤษฎายุทธ  ธมฺมวโร (เต๋จ๊ะดี) 

      ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 



ฉ 

สารบัญ 

 

เรื่อง หน้า 
  

บทคัดย่อภาษาไทย      ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ      ค 

กิตติกรรมประกาศ      จ 

สารบัญ      ฉ 

สารบัญตาราง      ฌ 

สารบัญแผนภาพ     ฐ 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ     ฒ 
  

บทที่ ๑ บทนำ       ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ คำถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๓ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๔ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๖ 
   

บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗ 
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๗ 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมือง ๒๔ 
 ๒.๓ หลักอปริหานิยธรรม ๗  ๕๓ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๕๔ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ๕๗ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๗ 
   
บทที่ ๓  วิธีดำเนินการวิจัย ๖๘ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๘ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๖๘ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๗๑ 

 

 



ช 

สารบัญ (ต่อ) 

 

 เรื่อง หน้า 
   
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๗๓ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๗๔ 
   

บทที่ ๔ ผลการวิจัย ๗๖ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๗ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

 
๗๙ 

 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

 
๘๕ 

 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผ ืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว ่ง)   
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

๑๑๒ 
 ๔.๕ ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑๑๖ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ ๑๒๖ 
 4.6.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 1๒๖ 
 4.6.2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะหจ์ากงานวิจัย 1๒๘ 

   

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  ๑๓๐ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๓๐ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๑๓๓ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๓๗ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย       ๑๓๗ 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติการ       ๑๓๗ 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ๑๓๗ 
  

 

 

 



ซ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 เรื่อง หน้า 
   
บรรณานุกรม  ๑๓๘ 
ภาคผนวก  ๑๔๕ 
 ภาคผนวก ก.  หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

คุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

๑๔๖ 
 ภาคผนวก ข.  ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ 
 

๑๕๒ 

 ภาคผนวก ค.  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 

๑๕๕ 
 ภาคผนวก ง.   ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Try out) ๑๕๗ 
 ภาคผนวก จ.   หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๑๖๔ 
 ภาคผนวก ฉ.   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๖๖ 
 ภาคผนวก ช.   หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ ๑๗๖ 
 ภาคผนวก ซ.   แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๑๘๙ 
   

ประวัติผู้วิจัย  ๑๙๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 

 
สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี  หน้า 

   
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๒๓ 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมือง ๕๐ 
๒.๓ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ๕๔ 
๒.๔ แสดงอำเภอเมืองเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครอง ๕๕ 
๒.๕ แสดงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล ๕๖ 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๕๙ 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมือง ๖๓ 
๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักธรรมสำหลับการมีส่วนร่วมทางการเมือง    ๖๕ 
๓.๑ กลุ่มตัวอย่างแต่ละหมู่บ้าน ๗๐ 
๔.๑ จำนวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๗ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง)  จ ังหว ัดเช ียงใหม่   
โดย ภาพรวม 

 
 

๗๙ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง)  จ ังหว ัดเช ียงใหม่   
ด้านการตัดสินใจ 

 
 

๘๐ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง) จ ังหว ัดเช ียงใหม่  
ด้านการปฏิบัติ 

 
 

๘๑ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง)  จ ังหว ัดเช ียงใหม่    
ด้านการรับผลประโยชน์ 

 
 

๘๓ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง) จ ังหว ัดเช ียงใหม่  
ด้านการประเมินผล 

 
 

๘๔ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง)  จ ังหว ัดเช ียงใหม่   
จำแนกตามเพศ โดยรวม 

 
 

๘๕ 
๔.๘ แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง)  จ ังหว ัดเช ียงใหม่  
จำแนกตามเพศ โดยรวม 

 
 

๘๖ 



ญ 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี  หน้า 

   
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การมีส ่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามอายุ โดยรวม 

 
 

๘๗ 
๔.๑๐ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)
จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามอายุ 

 
 

๘๘ 
๔.๑๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามอายุ โดยรวม 

 
 
 
 

๘๙ 
๔.๑๒ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามอายุ ด้านการตัดสินใจ 

 
 
 
๙๐ 

๔.๑๓ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามอายุด้านการปฏิบัติ 

 
 
 
 

    ๙๑ 
๔.๑๔ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามอายุ ด้านการรับผลประโยชน์                         

         
 
 

    ๙๒ 
๔.๑๕ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามอายุ ด้านการประเมินผล 

 
 
 

    ๙๓ 
๔.๑๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การมีส ่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม 

     
 

    ๙๔ 
 

 



ฎ 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี  หน้า 

   
๔.๑๗ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 
จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา 

  
 

    ๙๕ 
๔.๑๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การมีส ่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวม 

   
 

    ๙๖ 
๔.๑๙ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  
จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 
 

  ๙๗ 
๔.๒๐ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวม 

 
 
 

  ๙๘ 
๔.๒๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านการตัดสินใจ 

 
 
 

  ๙๙ 
๔.๒๒ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตาม รายได้ต่อเดือน ด้านการปฏิบัติ 

 
 
 

  ๑๐๐ 
๔.๒๓ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านการรับผลประโยชน์ 

 
 
 

  ๑๐๑ 
๔.๒๔ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านการประเมินผล 

 
 
 

๑๐๒ 
 

 



ฏ 

 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 

   
๔.๒๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การมีส ่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามสถานภาพในชุมชน โดยรวม 

 
 

  ๑๐๓ 
๔.๒๖ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)
จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามสถานภาพในชุมชน 

 
 

  ๑๐๔ 
๔.๒๗ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามสถานภาพในชุมชน โดยรวม 

 
 
 

  ๑๐๕ 
๔.๒๘ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามสถานภาพในชุมชน ด้านการตัดสินใจ 

 
 
 

  ๑๐๖ 
๔.๒๙ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามสถานภาพในชุมชน ด้านการปฏิบัติ 

   
 
   

  ๑๐๗ 
๔.๓๐ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามสถานภาพในชุมชน ด้านการรับผลประโยชน์                         

 
 
 

  ๑๐๘ 
๔.๓๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant 
Difference) จำแนกตามสถานภาพในชุมชน ด้านการประเมินผล 

 
 
 

  ๑๐๙ 
๔.๓๒ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองใน

การทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยจำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑-๕ 

 
 

  ๑๑๐ 
 



ฐ 

 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 

   
๔.๓๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง)  จ ังหว ัดเช ียงใหม่   
ด้านการตัดสินใจ 

 
   

๑๑๒ 
๔.๓๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง) จ ังหว ัดเช ียงใหม่   
ด้านการปฏิบัติ 

 
 

  ๑๑๓ 
๔.๓๕ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง)  จ ังหว ัดเช ียงใหม่   
ด้านการรับผลประโยชน์ 

 
   

๑๑๔ 
๔.๓๖ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง)  จ ังหว ัดเช ียงใหม่   
ด้านการการประเมินผล 

 
   

๑๑๕ 
๔.๓๗ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบประเด็น ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเม ืองในการต ัดส ินใจ เพ ื ่อการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง)  
จังหวัดเชียงใหม่ 

   
 

๑๑๘ 
๔.๓๘ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบประเด็น ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเม ืองในการปฏ ิบ ัต ิ  เพ ื ่อการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ ง )  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

๑๒๐ 
๔.๓๙ ตารางสรุปความถี่จำนวนผู้ตอบประเด็น ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ภาคพลเมืองในการรับผลประโยชน์ เพื่อการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

๑๒๓ 
๔.๔๐ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบประเด็น ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการประเมินผล เพื่อการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัด
เชียงใหม่ 

 
 

๑๒๕ 
 
 
 
 
 
 

 



ฑ 

 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที ่  หน้า 
   

๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๗ 
๔.๑ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๒๖ 
๔.๒ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ๑๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ฒ 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 
 

การใช้อักษรย่อ 
 อักษรย่อชื ่อคัมภีร์ในสารนิพนธ์นี ้ ใช้อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬา 
เตปิฎกํ ๒๕๐๐  และพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙  คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลี    
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 
คำย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 

การอ้างอิงพระไตรปิฎกอ้างทั้งฉบับภาษาไทย ใช้ระบุชื่อคัมภีร์ และระบุถึง เล่ม/ข้อ/หน้า 
ตามลำดับ เช่น วิ.มหา. (บาลี) ๕/๑๖/๑๕. หมายถึง คัมภีร์วินยปิฎก มหาวิภงฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๕ 
ข้อ ๑๖ หน้า ๑๕ วิ.มหา. (ไทย) ๕/๑๖/๒๑-๒๒. หมายถึง คัมภีร์วินัยปิฎก มหาวิภังค์ ภาษาไทย เล่ม 
๕ ข้อ ๑๖ หน้า ๒๑-๒๒ เป็นต้น 

 

พระสุตตันตปิฎก 
 

ขุ.ชา. (ไทย)   = พระสุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย ชาดก   (ภาษาไทย) 
 



 
บทท่ี ๑ 

 
บทนำ 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

สังคมไทยในอดีตมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เครือญาติ และคนใกล้ชิดสนิทสนม
กัน ซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันอันนำไปสู่การร่วนกันจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของกลุ่มตนและเพ่ือ
สนองความต้องการร่วมกันได้เป็นลำดับสืบมา ในความเป็นจริงแม้ในสังคมไทยจะไม่ใช้คำว่า “ชุมชน” 
เป็นหน่วยทางสังคมมาตั้งแต่เดิม แต่ในสังคมไทยก็มีสาระความเป็นชุมชนที่ปรากฏอยู่ ในหน่วยงาน
ทางสังคมที่เรียกว่า “บ้าน” ซ่ึงนำไปตีความหมายว่าการอยู่ร่วมกันว่า “หมู่บ้าน” ไปโดยธรรมชาติ 
เนื่องจากการอยู่ร่วมกันในหมู่ญาติดังกล่าวปัจจุบันสภาพโครงสร้างทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปการ
กล่าวถึงชุมชนมิได้หมายถึง “บ้าน” หรือ “หมู่บ้าน” เท่านั้นยังมีความหมายถึงการที่คนมาอยู่ร่วมกัน
เป็นกลุ่มมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพ่ือก่อประโยชน์โดยรวมซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีโดยการ
ติดต่อสื่อสารสามารถเรียนรู้ร่วมกันภายใต้บรรทัดฐานจารีตประเพณีเดียวกันเป็นส่วนรวมคุณค่าทาง
สังคมที่เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขชุมชนจึงทำหน้าที่ เชื่อมโยงขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมเพ่ือ
อำนวยในการมีส่วนร่วมของคนกลุ่มต่าง ๆ และเพ่ิมพูนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดทางสังคมซึ่งเป็น
พ้ืนฐานการคุ้มครองทางสังคมท่ีสำคัญ๑ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนเป็น
แนวคิดและหลักการสำคัญของการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน
แบบมีส่วนร่วมเป้าหมายของประชาธิปไตยชุมชน คือ การปลุกความตื่นตัวปลุกความตระหนักถึงสิทธิ
ความเป็นประชาชนของคนในชุมชนท้องถิ่นตามสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญให้คนในชุมชนลุกขึ้นมา
ปกป้องลุกขึ้นมาจัดการปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองมีความเสมอภาคมีส่วนในการตัดสินใจ  
ในเรื่องของส่วนรวมและเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของประชาธิปไตยโดยตรงทำให้เป็น “ประชาธิปไตย 
ที่กินได้” คือประชาธิปไตยที่สามารถแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านได้จ ริง ๆ กระบวนการ
ประชาธิปไตยชุมชนเป็นเครื่องมือหรือเป็นกลไกหนึ่งที่รวมคนให้มาเรียนรู้ร่วมกัน  มาแก้ไขปัญหา
ร่วมกันและมาทำงานพัฒนาโดยมีมิติทางการเมือง คือ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้ง
ยกระดับจิตของคนขึ้นให้มีความกล้าหาญ ให้มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเองและต่อ
นักการเมืองที่ได้เลือกมาด้วย  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญและจำเป็นต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมาก 
อีกท้ังอำนวยประโยชน์แก่มนุษย์ในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ สามารถนำมาใช้ประกอบอาหาร เครื่องนุ่งห่ม 

 
๑โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, 

๒๕๕๓), หน้า ๙. 



 ๒ 

ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย หากขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จ ำเป็นแล้วก็จะ
ก่อให้เกิดปัญหากับมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะมีส่วนทำให้เกิดความยากจนแร้นแค้นด้วย
เหตุผลดังกล่าวจึงพบอยู่เสมอว่า ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมแสดงให้เห็นถึงความลำบากยากไร้ของประชาชนในท้องถิ่นเนื่องจากประชาชนได้
อาศัยทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพ่ือการประกอบอาชีพ เช่น ทรัพยากรดินทรัพยากร
ป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งใกล้ชิดกับความเป็นอยู่ของประชาชน 
เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำและขยะมูลฝอย ซึ่งถ้าไม่มีแนวทางที่ดีในการจัดการหรือแก้ไข
แล้วนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในที่สุด๒ 

ในอดีตที่ ผ่ านมารัฐบาลไทยได้มุ่ งเน้นและให้ความสำคัญกับการเร่ งรัด พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายลงอย่างมากและรวดเร็วจนขาดความสมดุลเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ และมีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับซึ่งมีผลกระทบทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้มีการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโดยให้ความสำคัญในเรื่อง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาได้เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนโดย
การฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตสำนึกของประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งพอจะ
กล่าวได้ว่าจากการดำเนินงานตามแนวนโยบายด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง   ปัจจุบัน
ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ปัญหาการลดลงทั้ง
ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรง
เพ่ิมขึ้นทุกขณะ  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นประกอบกับความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ในการแก่งแย่งแข่งขันกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่าง
จำกัด  ซึ่งเป็นสภาวะที่น่าวิตกเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่เกิดจาก 
การมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  ดังจะเห็นได้จากปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่การเกษตร
ขยายชุมชนการคมนาคมขนส่งและปัญหาการแพร่กระจายของสารพิษในดิน อากาศ แหล่งน้ ำ ทั้งใน
ชนบทและในเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาอันได้แก่  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปในด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
อย่างจริงจังโดยการให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง อันเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
และให้ผลในระยะยาว ซึ่งประเทศไทยได้มีนโยบายในการสนับสนุนการศึกษาและการให้ความรู้ความ
เข้าใจทางด้านสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด
เชียงใหม่ ขาดแคลนและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายลงอย่างมากและรวดเร็ว จนขาดความสมดุล เกิด

 
๒ศราวุธ ศรีแสงใส, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงาน  

การประถมศึกษาอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๔), หน้า ๔๐. 



 ๓ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และการแก้ไขปัญหาได้เน้นให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาคน โดยการให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตสำนึกของประชาชนต่อปัญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งพอจะกล่าวได้ว่าจากการดำเนินงานตามแนวนโยบายด้านการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
ในระดับหนึ่ง 

จากปัญหาดังกล่าวล้วนมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอนาคตของประชาชนและ
ประเทศชาติ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองใน
การทวงผืนป่าดอยสุเทพ  (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือต้องการทราบว่าการมีส่วนร่วมและแนว
ทางการแก้ไขของการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถกลับมาเป็นป่าดังเดิมเหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยหวังว่าผลของการวิจัยจะเป็นข้อเสนอแนะ
แนวทางให้กับการฟ้ืนฟปู่าในพ้ืนที่เขตดอยสุเทพ-ปุยได้ต่อไป 

๑.๒ คำถามการวิจัย 
๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
๑.๒.๓ การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 

จังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหา อุปสรรค อย่างไร และมีข้อเสนอแนะควรเป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  

(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ      

(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่” ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตเนื้อหา โดยมุ่งศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  



 ๔ 

จังหวัดเชียงใหม่ ออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านการตัดสินใจ ๒. ด้านการปฏิบัติ ๓. ด้านการรับ
ผลประโยชน์ และ ๔. ด้านการประเมินผล๓     

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปใน เขตเทศบาล 

ตำบลสุ เทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  ๑๗,๑๔๕ คน จากประชากร 
ในเขตตำบลสุเทพ ๒๗,๕๒๓ คน๔ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พ้ืนที่ ในการทำการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ เขตเทศบาลสุ เทพอำเภอเมือง เชียงใหม่   

จังหวัดเชียงใหม่  แบ่งออกเป็น ๑๕ หมู่บ้ าน ได้แก่  บ้านอุโมงค์  บ้านเชิงดอย  บ้านดอยปุย  
บ้านห้วยแก้ว บ้านภูพิงค์ บ้านกองบิน ๔๑ บ้านสันลมจอย บ้านห้วยทราย บ้านใหม่หลังมอ  
บ้านร่ำเปิง บ้านทรายคำ บ้านโป่งน้อย บ้านหลิ่งห้า บ้านช่างทอง และบ้านดอยสุเทพ 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และสถานภาพในชุมชน 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง   

๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้านการตัดสินใจ ๒. ด้านการปฏิบัติ ๓. ด้านการการรับผลประโยชน์        
และ ๔. ด้านการประเมินผล      

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาเป็น ๖ เดือน 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
๑.๕.๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน 
๑.๕.๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน 
๑.๕.๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน 
๑.๕.๔ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน 

 
๓เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ , ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหาร

การศึกษา, (นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หน้า ๑๘๓-๑๘๔. 
๔รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ ,  

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



 ๕ 

๑.๕.๕ ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน 

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช่ในการวิจัย 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การที่ประชาชนในระดับท้องถิ่นได้ไปมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ ซึ่งได้กำหนดการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการทวงผืนป่า
ดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ๔ ด้าน คือ ๑) การตัดสินใจ ๒) การปฏิบัติ  ๓) การรับ
ผลประโยชน์ และ ๔) การประเมินผล ดังนี้ 

การตัดสินใจ หมายถึง การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนเสนอแนะ
ปัญหา วางแผ่นเสนอโครองการและกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาให้ป่าไม้ยังคงอยู่กับชุมชนใน
ท้องถิ่น และเป็นที่รวมศรัทธาความเชื่อที่มีต่อป่าดอยสุเทพ 

การปฏิบัติ หมายถึง การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติประสานงานระดมความคิด
ในการรวมมือวางแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมต่าง ๆ ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพให้เป็นป่าที่ชาวเชียงใหม่
เคารพศรัทธาต่อป่าและพระบรมธาตุดอยสุเทพ  

การรับผลประโยชน์ หมายถึง การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดมา
ปฏิบัติร่วมกันเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ป่าไม้ดอยสุเทพเป็นแหล่งเรียนรู้คู่จังหวัดทางด้าน
วัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพจิตใจ 

การประเมินผล หมายถึง การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ติดตาม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการตัดป่าไม้ทั้งอุทยาแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือ
รักษาป่าที่ลดน้อยลงให้คงอยู่รวมถึงร่วมกันคิดพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

การเมืองภาคพลเมือง หมายถึง กระบวนการที่พลเมืองผู้ดำเนินกิจการสาธารณะร่วมกับ
สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้วยตัวเองในการแสดงพลังสิทธิของพลเมือง 

หลักธรรม หมายถึง หลักอปริหานิยธรรม ที่นำมาบูรณาการเพ่ือการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

หลักอปริหานิยธรรม หมายถึง ธรรมอันที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญ
อย่างเดียวส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการอนุรักษ์ เพ่ือให้ประชาชนได้รู้จักใช้ธรรมะ  
ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง เพ่ือให้เกิดคุณประโยชน์และเกิดความสามัคคี 
ในสังคมสืบไป ดังนี้ 

๑) หมั่นประชุมกันเป็นประจำ เพราะการประชุมกันบ่อย ๆ เป็นการระดมสมองรวม
ความสามารถที่ทุกคนมีนำมาแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้ในเขตผืนป่าดอยสุเทพ และปรับปรุง
ข้อบกพร่องตลอดจนนำข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้ทราบเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เป็นไปในทางเดียวกัน 

๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันปฏิบัติกิจ
ของหมู่คณะมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อการดำเนินการการบุกรุกผืนป่าดอยสุเทพไปอย่างพร้อม
เพรียงกัน และเม่ือถึงตอนทำงานก็ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี 



 ๖ 

๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ (การยึดถือกฎหมายเขตป่าสงวน) ทุกคนที่เป็นสมาชิกของ
สังคมจะต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายเขตป่าสงวนเพ่ือส่งเสริมให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถ
ดำรงอยู่ต่อไปได้โดยไม่ถูกรุกราน 

๔) เคารพนับถือผู้ใหญ่ เชื่อฟังคำสอนของท่าน ในเรื่องสิ่งแวดล้อมบรรพบุรุษได้สั่งสอน
ให้ดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้สูญสลายไปจึงทำให้สิ่งแวดล้อมสามารถดำรงอยู่ต่อได้  
และมนุษย์ได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น 

๕) บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง (การส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วม)  
เป็นการไม่รุแก่อำนาจความอยากความเห็นแก่ตัวยอมรับฟังข้อเรียกร้องเพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไข  
และหาทางออกปัญหาได้ด้วยดีสามารถดำรงรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างยั่งยืน 

๖) เคารพสักการะบูชาเจดีย์ ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และตลอดจนอนุสาวรีย์ต่าง  ๆ  
ในชุมชน (สถานที่ที่ผู้คนและกฎหมายให้การดูแลคุ้มครอง) การที่สมาชิกในสังคมตลอดจนกฎหมายให้
การดูแลคุ้มครองสิ่งแวดล้อมย่อมเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๗) จัดให้มีการอารักขา คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้ งหลาย  
การจัดการรักษาคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ถูกรุกรานอย่างเคร่งครัด เป็นการสนับสนุนให้ สิ่งแวดล้อม
สามารถดำรงอยู่ต่อได้ และสามารถลงโทษผู้ที่รุกรานสิ่งแวดล้อมได้ตามกฎหมายปราศจากอิทธิพลต่าง ๆ 

ผืนป่าดอยสุ เทพ (ป่าแหว่ง)  หมายถึง พ้ืนที่ อุทยานแห่ งชาติ ดดอยสุ เทพ–ปุย  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ถูกบุกรุกพ้ืนที่ป่าในแบบใดแบบหนึ่ง ดังกรณีของการส้ราง
บ้านพักตุลาการริมดอยสุ เทพเมื่อมีภาพถ่ายทางอากาศมาให้ เห็นมีร่องรอยที่ รุกล้ำเข้าไป  
พ้ืนที่ป่าดอยสุเทพจึงถูกเรียกว่าป่าแหว่ง 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ ทำให้ทราบการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๗.๒ ทำให้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวง

ผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๗.๓ ทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๗.๔ สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
 



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”       
ผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับความ
คิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
๒.๒ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย 
๒.๔ หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ 
๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

๒.๑.๑ ความหมายของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ตรงกันว่า  คือ 

กิจกรรมต่าง ๆ โดยสมัครใจซึ ่งสมาชิกในสังคมมีส่วนร่วมโดยตรง  หรือโดยอ้อมในกิจกรรมทาง
การเมือง เช่น การเลือกผู้ปกครองประเทศ การกำหนดนโยบายสาธารณะ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
การติดตามข่าวสาร การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมหรือการกระทำของประชาชนที่ต้องการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
รัฐบาล นั้น นักวิชาการบางท่านมีความเห็นว่า การกระทำหรือความพยายามนั้นเป็นได้ทั้งถูกต้องและ
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้กำลังหรือไม่ใช้กำลัง ทั้งที่สำเร็จหรือล้มเหลว ทั้งที่สมัครใจหรือไม่สมัครใจ 
รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การร่วมรณรงค์หาเสียงหรือการรวมตัวกันเพ่ือโน้มน้าวหรือกดดัน
รัฐบาล๕ 

 
 
 
 
 

 
๕ P. Huntingt, Samual and I. Dominguez, George, Political Development, 

(Massachusette: Addison Wesley, 1975), p. 4. 



๗ 

๒.๑.๒ รูปแบบและกิจกรรมของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
จำแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น ๖ รูปแบบ คือ 
๑. การเลือกตั้ง (Voting) ผลจากการวิจัย มิลเบรธ พบว่าการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อระบบมากกว่า เป็นการกระทำตามความต้องการของตนที่มี
ต่อระบบการเมือง 

๒. การเป็นเจ้าหน้าที ่พรรคและเจ้าหน้าที ่รณรงค์หาเสียง  (Party and campaign 
workers) หมายถึง การเข้าร่วมในพรรคการเมืองทั้งในช่วงระหว่างการเลือกตั้งและในการเลือกตั้ง 
จากการ ศึกษาของ มิลเบรธ พบว่าผู้ที่เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้มีน้อยมาก เนื่องจากการ
เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวต้องอาศัยความตื่นตัว และความสนใจอย่างแท้จริง พวกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ประเภทนี้จัดอยู่ใน “พวกนักสู้” (Gladiators)  

๓. การเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน (Community activists) ขอบเขตของการมีส่วนร่วม
ทาง การเมืองในรูปแบบนี้ ได้แก่ การรวมกันขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสังคม การทำงานร่วมกับกลุ่มที่
ทำงานเกี่ยวกับสังคม การเป็นสมาชิกที่มีความกระตือรือร้นขององค์การที่มีบทบาทเกี่ยวกับกิจการ
สาธารณะอ่ืน ๆ และติดต่อกับทางราชการในเรื่องปัญหาสังคม 

๔. การติดต่อกับทางราชการ (Contracting officials) การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
รูปแบบนี้มีผลโดยตรงต่อบุคคลนั้นเองเท่านั้นการเข้าร่วมทางการเมืองในรูปแบบดังกล่าวนี้  เกือบจะ
ไม่ใช่การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามความหมายที่แท้จริง นีและเวอร์บาเรียกการมีส่วนร่วมแบบนี้ว่า 
การมีส่วนร่วมอย่างแคบ (Parochial participation) 

๕. การเป็นผู้ประท้วง (Protestors) ขอบเขตของกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในรูปแบบนี้ คือ การเข้าร่วมเดินขบวนตามถนนหรือก่อให้เกิดการจลาจล เพ่ือบังคับให้รัฐแก้ไขบางสิ่ง
บางอย่างซึ่งเก่ียวข้องกับการเมืองให้ถูกต้อง 

๖. การเป็นผู้สื่อข่าว (Communicators) รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะ
นี้มีขอบเขตของกิจกรรม คือ การเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง การส่งจดหมายสนับสนุนผู้นำให้
ทำดี การเข้าร่วมถกปัญหาการเมือง การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเมืองผู้ที่เข้ามีส่วนร่วมทางการ
เมืองในรูปแบบนี้มักเป็นพวกมีการศึกษาสูง มีข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองมาก และมีความสนใจการเมือง
มาก๖ 

รูปแบบและกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๔ รูปแบบ คือ 
๑. การลงคะแนนเสียงเลือกตั ้ง เห็นว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองทำให้

ประชาชนมีอิทธิพลเหนือผู้นำ เพราะทำให้ผู้นำจำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายเพื่อคะแนนเสียงของตน 
๒. กิจกรรมการรณรงค์หาเสียง จากการศึกษาของ พบว่า การที่พลเมืองได้มีส่วนร่วมใน

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้น ทำให้สามารถเพ่ิมอิทธิพลเหนือผลการเลือกตั้งได้ 
๓. การติดต่อขั้นต้นของพลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบนี้ หมายถึงการ

ติดต่อเผชิญหน้าของบุคคลที่มีต่อรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งเป็นการกระทำตามลำพังโดย
ตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาเป้าหมาย และเนื้อหาสาระของการเข้ามีส่วนร่วมเอง 

 
๖L. W. Milbrath, Political Participation, (New York: University of Buffalo Press, 1971) ,  

pp. 12-16. 
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๔. กิจกรรมที่ร่วมมือกัน ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้ คือ การ
กระทำร่วมกันเป็นกลุ่มหรือกลุ่มองค์กรในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการเมืองและสังคม  เพื่อที่จะมีอิทธิพล
เหนือการดำเนินงานของรัฐบาล การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในเวลาใดก็ได้ และเกี่ยวกับปัญหาใด
ของกลุ่มก็ได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลมากกว่ารูปแบบที่ ๓ เนื่อง 
จากมีคนจำนวนมากเข้าร่วมและอาจมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มได้ 

สรุป การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยความหมายที่เป็นรูปธรรมหมายถึงการแสดง ออก
ซึ ่งการกระทำ ทางการเมือง ซ่ึงมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที ่สำคัญ  ได้แก่ ๑) การกำหนดตัว
ผู้ปกครอง ๒) การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาล ๓) การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และ ๔) การชุมนุม
เคลื่อนไหวทางการเมือง  

๒.๑.๓ ลำดับขั้นของการเกี่ยวพันทางการเมือง 
ขั้นตอนของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเริ่มจากขั้นเตรียมการจนถึงการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมตามลำดับ ดังนี้๗ 
๑. การกำหนดเป้าหมาย (Goal-Making) หมายถึง การกำหนดลักษณะและรูปแบบใน

การมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับระบอบการปกครอง เช่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สังคม
นิยม และเผด็จการ ซึ่งลักษณะในการกำหยดเป้าหมายต้องแตกตา่งกันออกไป 

๒. การแสวงหาวิถีทาง (Means) หนทางไปสู่เป้าหมายของการมีส่วนร่วมที่ดีที่สุด คือ 
การประหยัดระยะทางและคุ้มค่ามากขึ้น วิถีทางแสดงถึงทิศทาง (Orientation) ซึ่งต้องมีข่าวสารการ
ติด ต่อที ่ดี แล้วพิจารณาหาหนทางที ่ด ีท ี ่สุ ดเพื ่อกำหนดระดับของการมีส ่วนร่วม (Level of 
involvement) 

๓. มีการกระทำ (Action) ความสำเร็จของการเข้าร่วมอยู่ที่การกระทำโดยการประเมิน
จากสถานการณ์ 

๔. มีตัวเร่ง (Catalyst) ตัวเร่งของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองที่ดี คือ การปะทะ
สังสรรค์ทางการเมือง (Political Interaction) การสื่อสารทางการเมืองที่ดีและการเข้าถึงเพื่อให้อยู่
ใกล้ศูนย์กลางอำนาจสำหรับการเจรจาต่อรอง 

๕. มีการระดมพลัง (Mobilization) คือ การเตรียมการในเชิงหาสมัครพรรคพวกและ
เครื่อง มือ ช่องทางสำหรับการเข้าร่วม 

๖. มีการเปลี่ยนแปลง (Change) หมายถึง ผลของการกระทำท่ีเกิดจากการเข้าร่วม 
๗. มีปรากฏการณ์ทางการเมือง (Political Phenomenal) ความสำเร็จหรือความ

ล้มเหลวในการเข้าร่วมให้ดูที่ปรากฏการณ์ทางการเมือง โดยพิจารณาความสำเร็จจากผลทางการเมือง 
(Political Output) 

๘. การถดถอย (Regression) จะเกิดกรณีการเข้ารว่มทางการเมืองไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ทำให้การเข้ามีส่วนร่วมขาดความชอบธรรม พลังการเข้าร่วมอาจสลายไปในช่วงนี้ 

๙. การปะทะ (Counteraction) ผลจากการถดถอยอาจก่อให้เกิดการปะทะจากกลุ่มอ่ืน
ที่เหนือกว่าได้ 

 
๗D.F. Roth,  & F.L. Wilson, The comparative study of politics, (Englewood Cliffs, New 

York: Prentice Hall, 1980), pp. 150-151. 



๙ 

การจัดลำดับของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเรียงจากสูงไปหาต่ำไว้ ๑๐ ระดับ 
คือ๘ 

๑.  การดำรงตำแหน ่ งด ้ านการบร ิหารหร ือการ เม ือง  (Holding Political or 
Administrative Officer) ซึ่งได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

๒. การเสาะแสวงหาตำแหน่งด้านการบริหารหรือการเมือง 
๓. การเข้าร่วมในรูปการเป็นสมาชิกที ่เข้มแข็ง (Active Membership) ขององค์การ

ทางการ เม ือง (Political Organization) ได ้แก่ การปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ ในพรรคการเมืองหร ือกลุ่ม
ผลประโยชน์ 

๔. การเข้าร่วมในรูปของการเป็นสมาชิกเฉย ๆ (Passive Membership) ขององค์การ
ทางการ เมือง ซึ่งหมายถึงการเป็นสมาชิกโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เพียงแต่เป็นการจ่ายค่าสมาชิกอยู่เป็น
ประจำเท่านัน้ 

๕. การมีส่วนร่วมในรูปของการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งขององค์การที่คล้ายคลึงกับองค์การ
ทางการเมือง (Quasi Political Organization) ได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การเมืองเป็นบางส่วนเท่านั้น 

๖. การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการเป็นสมาชิกเฉย ๆ ขององค์การที่คล้ายคลึงกับ
องค์การทางการเมือง 

๗. การมีส่วนร่วมในรูปแบบการชุมนุมในที่สาธารณะหรือชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง การร่วมเดินขบวนต่าง ๆ (Demonstration) 

๘. การเข้าร่วมในรูปการอภิปรายถกเถียงข้อปัญหาทางการเมือง  ในรูปแบบไม่เป็น
ทางการ(Informal Political Discussion) 

๙. การเข้าร่วมในรูปของการให้ความสนใจทั่วไปต่อเรื่องราวทางการเมือง 
๑๐. การเข้าร่วมในรูปของการใช้สิทธิเลือกตั้ง (Voting) 
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากระดับสูงไปหาระดับต่ำ ดังนี้๙ 
๑. ผู้มีตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรนายกเทศมนตรี 
๒. ผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งข้างต้นดังกล่าว 
๓. การช่วยโฆษณาหาเสียง เช่น การช่วยแจกใบปลิว การวางแผนการเลือกตั้ง 
๔. การเข้าร่วมโดยทางอ้อม เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ การดูโทรทัศน์เกี่ยวกับปัญหา

ทางการเมือง การถกปัญหาทางการเมือง การติดกระดุมที่มีตราพรรคการเมือง 
๕. การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
๖. การไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การไม่รู้ความเป็นไปทางการเมือง 
 

 
๘M. Rush, Political and Society : An Introduction to Political Sociology, (New York: 

Prentice Hall, 1992), p. 112. 
๙ณรงค์ สินสวัสดิ์, จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: แพร่พิทยา, 2527), หน้า 110. 



๑๐ 

สรุป ลำดับขั้นของการเกี่ยวพันทางการเมือง โดยพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลจะ
เปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่สนใจทางการเมืองไปสู่ผู ้ที ่สนใจทางการเมืองและในส่วนของผู้ที ่สนใจทาง
การเมืองนั้น บุคคลจะมีพฤติกรรมการเกี่ยวพันทางการเมืองจากลำดับต่ำไปสู่ลำดับสูงการแสดง
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลอาจจะแตกต่างกันไปตามเวลาและสถานการณ์ หรือ
แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม แต่จะไม่แตกต่างกันเกินกว่าหนึ่งหรือสองลำดับขั้นเท่านั้น 

๒.๑.๔ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าขึ้นอยู่กับตัวแปร ๓ ประการ คือ 
๑ . ตัวแปรทางด้านสิ ่งแวดล้อมทางสังคม  (The Social environment) หมายถึง 

สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ประกอบด้วยระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และที่
อยู่อาศัย 

๒. ตัวแปรทางด้านจิตวิทยา (Psychological variables) การมีส่วนร่วมทางการเมือง
จะดำรงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับการให้รางวัล หรือผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนร่วม เช่น ความต้องการอำนาจ การ
แข่งขันความสำเร็จ การมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การมีศักดิ์ศรีและการยอมรับจากสังคม 

๓. ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง (The political environment) 
๓.๑ ระบบพรรคการเมือง (The party system) จะแสดงบทบาทที่สำคัญ ๒ ประการ 

คือประการแรก บทบาทในลักษณะของการแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่จะคัดค้านหรือต่อต้านผู้ที ่อยู่
ตรงกันข้ามหรือต่างพรรค ประการที่สอง พรรคการเมืองจะแสดงบทบาทเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์บางอย่าง 

๓.๒ การรณรงค์หาเสียง (The campaign) ความเพียรพยายามของนักการเมืองในการ
ชักจูงให้ประชาชนไปเลือกพรรคของตน โดยใช้วิธีการรณรงค์หาเสียงแบบต่าง ๆ  

๓.๓ ประเด็นและอุดมการณ์ทางการเมือง 
๑. ประเด็นทางการเมือง (Political issue) โดยเฉพาะประเด็นที่ประชาชนรู้จัก และ

เกี่ยวข้องจะเป็นแรงผลักดันให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ที ่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจะไป
ลงคะแนนเสียงมากยิ่งขึ้น 

๒. อุดมการณ์ทางการเมือง (Political ideology) เป็นความเชื่อโดยไม่จำเป็นว่าจะ ต้อง
เป็นความจริง แต่เป็นความเชื่อที่ถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน บุคคลหรือสังคมที่มีอุดมการณ์ทาง
การเมืองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อมมีผลต่อการแสดงบทบาทหรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง๑๐ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลโดยแบ่งเป็น ปัจจัย ๒ 
ประการ ได้แก่ 

๑. ปัจจัยด้านสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อม (Environmental stimuli) หมายถึง ลักษณะ
ของระบบสังคม (Social system) และสภาพทางการเมือง (Political setting) ซึ่งไม่เพียงกระตุ้นให้
เกิดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีส่วนให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับขอบเขต ปทัสถาน
และทางเลือกต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลแต่ละคนแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน

 
๑๐Mc Closky, Herbert, Political Partcipation, ( New York: McMillan and Free Press, 

1968), p. 252. 



๑๑ 

ก็จะรับสิ่งเร้าจากระบบการเมืองและสังคมได้ไม่เท่ากัน เพราะเขาจะเลือกรับรู้และเลือกสรรเฉพาะสิ่ง
เร้าที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเท่านั้น 

๒. ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล (Personal factors) มี ๕ ประการด้วยกัน คือ 
พันธุกรรมแรงขับ ความต้องการทางบุคลิกภาพ ความต้องการทางจิตใจและร่างกาย และความเชื่อ
ต่าง ๆ รวม ทั้งทัศนคติทางการเมืองของแต่ละคน ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยภายในของ
บุคคลที่ส่งผลให้บุคคลมีการแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับที ่แตกต่างกัน
ออกไป๑๑ 

สรุป ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งได้ ๒ ประการ ได้แก่ ปัจจัย 
ด้านสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อม คือ ลักษณะของระบบสังคม (Social system) และสภาพทางการเมือง 
(Political setting) และ ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล คือ พันธุกรรมแรงขับ ความต้องการ 
ทางบุคลิกภาพ ความต้องการทางจิตใจและร่างกาย ความเชื่อต่าง ๆ และทัศนคติทางการเมืองของแต่
ละคน 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
P. Huntingt, Samual and I. 
Dominguez, George 
(1975, p. 4) 

การมสี่วนร่วมโดยตรง หรือโดยอ้อมในกิจกรรมทางการเมือง 

L. W. Milbrath 
(1971, pp. 12-16) 

ร ู ้แบบก ิจกรรมการม ีส ่วนร ่วมได ้แก ่  ๑ . การเล ือกตั้ ง  
๒. การเป็นเจ้าหน้าที ่พรรค ๓. การเป็นผู ้ม ีบทบาทในชุมชน  
๔. การติดต่อกับทางราชการ ๕. การเป็นผู้ประท้วง ๖. การเป็น
ผู้สื่อข่าว 

D.F. Roth, & F.L. Wilson, 
(1980, pp. 150-151) 

กา ร เ ข ้ า ม ี ส ่ ว น ร ่ ว มท า งก า ร เ ม ื อ ง  ๙  ร ู ป แบบ  คื อ  
๑. การกำหนดเป้าหมาย ๒. การแสวงหาวิถีทาง ๓. มีการกระทำ 
๔ . ม ีต ั ว เร ่ ง  ๕ .  ม ีการระดมพล ั ง  ๖. ม ีการเปล ี ่ ยนแปลง  
๗. มีปรากฏการณ์ทางการเมือง ๘. การถดถอย ๙. การปะทะ 

 
 
 
 
 

 

 
๑๑Milbrath, Lester W. and Goel, M. L., Political Participation: How and Why Do 

People Get involved in Politics Second Edition, (Chicago: Rand McNally, 1997), p. 26. 



๑๒ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ณรงค์ สินสวัสดิ ์
(๒๕๒๗, หน้า ๑๑๐) 

การมีส ่วนร่วมทางการเมืองจากระดับสูงไปหาระดับต่ำ 
ประกอบด้วย ๖ ด้าย ๑. ผู้มีตำแหน่งทางการเมือง ๒. ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ๓. การช่วยโฆษณาหาเสียง ๔. การเข้าร่วมโดยทางอ้อม 
๕. การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั ้ง ๖. การไม่ไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง 

๒.๒ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 

๒.๒.๑ ความหมายการเมืองการปกครอง 
การเมืองหรือรัฐศาสตร์ หมายถึงการดำรงชีวิตที่ดีของสังคมหรือชุมชน โดยยกคำจำกัด

ความของอริสโตเติลผู้เป็นบิดาแห่งรัฐศาสตร์ว่า “การเมืองได้แก่ การพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งการ
ดำรงชีวิตที่ดี (Good Life) ของสังคมหรือชุมชน”๑๒ การเมือง หมายถึง ผลประโยชน์ (Interest) ทั้ง 
นี้ก็เพราะอำนาจ (Power) หรืออิทธิพล (Influence) ก็คือผลประโยชน์ของมนุษย์นั่นเองโดยธรรม 
ชาติจึงเป็นสัตว์แห่งผลประโยชน์ (Animal of Interest) และผลประโยชน์ย่อมครอบคลุมไปถึงผล 
ประโยชน์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมก็ตาม  การเมืองเป็นคุณสมบัติตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ (Human Nature) ผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติก็คือการรวมตัวกันเป็น
รัฐ (State) รัฐจึงประกอบด้วยกลุ ่มของมนุษย์ (A Group of Human Beings) หรือประชากร 
(Population) อาณาเขตที ่กำหนดไว้แน่นอน (A Fixed Territory) รัฐบาล (Government) และ
อำนาจอธิปไตย (Sovereignty)๑๓ 

สรุป การเมือง หมายถึง การแสวงหาอำนาจและการได้มาซึ่งอำนาจ เพื่อจัดการผล 
ประโยชน์ของคนหมู่มากให้บรรลุเป้าหมายแห่งการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมทุกระดับเพื่อให้เกิด 
ผลดีมากที่สุด และเกิดผลเสียหายน้อยที่สุดโดยใช้อำนาจนั้นในรูปแบบของการปกครอง การบริหาร 
การจัดการ ทั้งในระดับกลุ่ม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

๒.๒.๒ ความหมายของการปกครอง 
การปกครองมีความหมายเกี่ยว กับการบริหารวางระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับสังคมเพ่ือให้

สังคมมีความสงบสุข”๑๔ การปกครอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร การวางระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับ
สังคม เพื่อให้เกิดความสงบสุขหรือทาการบาบัดทุกข์บำรุงสุข โดยอยู่ในลักษณะการใช้อำนาจของรัฐ
เข้าจัดระเบียบและควบคุมสังคม 

 
๑๒สุรพล ราชภัณฑารักษ์, รัฐศาสตร์ทั่วไป, ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

วิคเตอรีเพาเวอร์พอยท์ จำกัด, 2524), หน้า 9 -15. 
๑๓ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ, รัฐศาสตร์ 50 ปี , (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มูลนิธินิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), หน้า 610. 
๑๔วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์, การเมืองและการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร: หจก. แสงจันทร์การพมิพ์, 

2531), หน้า 1. 



๑๓ 

สรุปได้ว่า การเมืองและการปกครอง คือ การวางระเบียบกฎเกณฑ์ในการบริหาร
บ้านเมืองของรัฐ โดยใช้อำนาจทางการเมืองเป็นเครื่องมือ เพ่ือให้มนุษย์มีท้ังความสุขทั้งในความหมาย
ของวัตถุธรรมและนามธรรม คือ สุขทั้งร่างกายและจิตใจ 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุรพล ราชภัณฑารักษ์  
(2524, หน้า 9 -15) 

การเมืองการปกครองคือการดำรงชีวิตที ่ดีของสังคมหรือ
ชุมชน 

ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ  
(2541, หน้า 610) 

รัฐประกอบด้วย ประชากร อาณาเขต รัฐบาล และอำนาจ
อธิปไตย 

วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์ 
(2541, หน้า 610) 

การปกครอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร การวางระเบียบ
กฎเกณฑ์สำหรับสังคม 

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย 

๒.๓.๑ ความหมายของประชาธิปไตย  
คำว่า “ประชาธิปไตย” ถอดศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า “Democracy” ซึ่งมีรากศัพท์

มาจากภาษากรีก ๒ คำ คือ “Demos” แปลว่า “ประชาชน” และ “Kratos” แปลว่า “อำนาจ” เมื่อ
รวมกันเข้าแล้วก็มีความหมายว่า “อำนาจของประชาชน” หรือ “ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ” 
เพราะฉะนั้นหลักการขั้นมูลฐานของระบอบประชาธิปไตยก็คือ “การยอมรับนับถือความสำคัญและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของบุคคล ความเสมอภาคและเสรีภาพในการดำเนินชีวิต”๑๕  คำว่า
ประชาธิปไตย มีต้นกำเนิดจากภาษากรีก ดูเหมือนชาวกรีกจะเป็นพวกแรกที่ใช้คำนี้  ความหมาย
ดั้งเดิมของประชาธิปไตย ที่รู้จักกันในหมู่ชาวกรีกโบราณเมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าปี หมายถึงการ
ปกครองโดยหมู่ชนหรือประชาชน การปกครองแบบนี้ตรงกับคำภาษาอังกฤษ คือ democracy ซึ่งมี
รากศัพท์เดิมจาก demos ซึ่งแปลว่าประชาชน สำหรับภาษาไทย คำว่า “ประชาธิปไตย” อาจจะแยก
ได้เป็น ๒ คำ คือ ประชา ซึ่งหมายถึง ประชาชน และคำว่า อธิปไตย ซึ่งแปลว่าอำนาจสูงสุดของ
แผ่นดิน เมื ่อรวมกันขึ ้นจึง หมายถึง การปกครองที ่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนหรือมาจาก
ประชาชน ประชาธิปไตยจึงมีความหมาย ทั้งในรูปแบบและหลักของการปกครอง รวมตลอดถึงการ
ดำรงชีวิตร่วมกันของมนุษย์ในแง่ของการปกครองนั้น มุ่งถึงการมีส่วนของประชาชนในการที่จะเข้า
ร่วมกำหนดนโยบายต่าง ๆ อันเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ส่วนในแง่ของการดำเนินชีวิต
นั้น หมายถึงการยอมรับเสรีภาพ ความสำคัญและประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยมีเหตุผลเป็นเครื่องนำ
ทางเพ่ือความผาสุกร่วมกัน ความหมายของประชาธิปไตยที่ใช้กันในภายหลังนั้น อาจจะแบ่งได้เป็น ๒ 
ประเภท คือ ความหมายแคบกับความหมายกว้าง ความหมายแคบ หมายถึง การที่ประชาชนมีอำนาจ

 
๑๕โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รัฐศาสตร์กับการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ตะเกียง, 2534), 

หน้า 51. 



๑๔ 

ปกครองตนเอง ส่วนในความหมายที่กว้างประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิตแบบหนึ่งซึ ่งมีแบบแผนแห่ง
พฤติกรรมในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม๑๖ 

๒.๓.๒ การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต  

ซึ ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบ  
ประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน 
ประชาธิปไตย คำนี้ดูจะมีความหมายสำหรับทุกประเทศในโลก แม้แต่ประเทศที่มีการปกครองแบบ
เผด็จการหรือการปกครองแบบเสรีนิยม มักจะไม่ยอมรับว่าตนเป็นประเทศเผด็จการหรือสังคมนิยม
ตามท่ีว่า กรณีประเทศรัสเซียก่อนหน้าจะมีการแบ่งแยกประเทศก็ยังถือว่าตนเองใช้ระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย แต่เป็นประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ (Democratic Centralism) หรือประเทศจีนก็
เรียกประเทศว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนเป็นต้น การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยไว้ว่า ประชาธิปไตย หมายถึง ระบบการเมืองการบริหารที่ประชาชนเข้าไป มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและการควบคุมตรวจสอบ โดยการเลือกตัวแทนของตนให้เข้าไปทำหน้าที่แทนตนเองผ่าน
ทางกระบวนการเลือกตั้ง  

จากความหมายข้างต้น ประชาธิปไตยมีเนื้อหาที่สำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 
๑. ประชาธิปไตยของประชาชน หมายถึง ความเป็นเจ้าของอัน ได้แก่ ประชาชน

สามารถทำให้รัฐบาล ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของตนได้ สามารถดำเนินการเพื่อให้มีรัฐบาลที่เป็นไป
ตามเจตจำนงของตนได้ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลให้เป็นตามที่ตนเองต้องการได้  เช่น  
การเลือกตั้ง การทำประชามติ การทำประชาพิจารณ์ การแสดงออกตามสื่อต่าง ๆ เป็นต้น ความรัก
และความหวงแหนในการเมืองและการบริหารตามระบอบประชาธิปไตย โดยการติดตามและ
ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล การถือว่าการบริหารบ้านเมืองเป็นธุระของตน ไม่บอกปัดโดยใช้คำ
ว่าธุระไม่ใช่ และผลักให้เป็นธุระของรัฐบาล  

๒. ประชาธิปไตยโดยประชาชน ซึ่งจะหมายถึง กระบวนการอันได้แก่ การเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการบริหารประเทศ การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงได้แก่ การเข้าร่วมประชุมพร้อมกันทั้งหมดเพ่ือ
ตัดสินในเรื่องที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองหรือท้องถิ่นของตน สำหรับวิธีการที่สามารถนำมาใช้ในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง คือ การออกเสียงประชามติ ซึ่งประเทศไทยสามารถนำวิธีนี้มาใช้กับกิจการ
ในท้องถิ่น เพราะจะมีประชาชนเป็นจำนวนน้อย และประชาชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน 
รวมทั้งมีมาตรฐานการครองชีพที่ไม่แตกต่างกันมาก การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยอ้อมหรือประชาธิปไตย
แบบตัวแทนได้แก่ การเลือกตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศแทนตนเอง ซึ่งลักษณะสำคัญของ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีดังนี้  

๒.๑ มีพรรคการเมืองเสนอนโยบายให้ประชาชนเลือก  
๒.๒ มีการเลือกตั้ง  
๒.๓ มีการใช้สิทธิออกเสียงโดยประชาชน  

 
๑๖จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร์, ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา

พานิช จำกัด, 2522), หน้า 52 - 53. 



๑๕ 

๒.๔ มีรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้แทนราษฎรในสภาเข้ามาทำหน้าที่บริหาร
ประเทศ และมีฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล  

๓. ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน คือ เป้าหมายหรือประโยชน์ที่ประชาชนจะต้องได้รับ
กล ่าว ค ือ ร ัฐบาลที ่ เข ้าไปบร ิหารประเทศ  ต้องมีเป ้าหมายเพื ่อความผาสุกของประชาชน  
และสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ประเทศไทยโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ใช่เข้าไปเพ่ือ
กอบโกยหรือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง๑๗ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
คล้อยตามอดีตประธานาธิบดีอับราฮัม  ลินคอน แห่งสหรัฐอเมริกาว่า การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย คือ การเป็นรัฐบาลหรือการปกครองที่เป็นของประชาชน  โดยประชาชน และเพ่ือ
ประชาชน 

“ของประชาชน” คำนิยามในพจนานุกรมภาษาอังกฤษคำว่า Democracy แปลว่า การ
ปกครองของประชาชน แต่ในความหมายที่ครอบคลุมกว่า การเป็นของประชาชนไม่ได้หมายความ
เพียงถึงการปกครองอย่างเดียว หากยังหมายความถึงอำนาจอธิปไตยในแผ่นดิน ทรัพยากร แผ่นดิน 
มหาสมุทร น่านฟ้า ตลอดจนผลประโยชน์ทั้งหลายที่พึงมี ล้วนนับเป็นของประชาชนถ้วนทุกคน ทั้ง
บุคคลในปัจจุบัน และที่จะเกิดมาในอนาคต อย่างไรก็ตามการเป็นเจ้าของยังหมายรวมถึง ความ
รับผิดชอบและมีส่วนเสียง เพื่อปกป้องให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยทั่วกัน เป็นที่มาของการมสี่วน
ในการปกครอง 

“โดยประชาชน” เป็นวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื ่อแผ่นดินเป็นของ
ประชาชนความเป็นธรรมตลอดจนความร่มเย็นจะเกิดขึ ้นในแผ่นดินได้  เมื ่อการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทั้งหลายอยู่ในการดูแลของ (โดย) ประชาชนทุกคน เป็นที่มาของความสำคัญในการมีส่วน
ร่วมในทางการเมืองของประชาชน อย่างไรก็ตามโดยที่ประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมการ
บริหารจัดการทุกคนได้ จึงได้เกิดสถาบัน องค์กร ตลอดจนตัวแทนต่าง ๆ ที่เข้ามาทำหน้าที่แทนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้สมเจตนารมณ์ เช่น สมาชิกสภาผู้เป็นตัวแทนของประชาชน พรรคการเมือง
ผู้เป็นตัวแทนของกลุ่มความคิดเห็นและกลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจนสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเรื่องอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

“เพื่อประชาชน” เป็นวิธีการในระบอบประชาธิปไตย ที่จะประกันว่าความเสมอภาค
และความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้ สมตามปณิธานของระบบนั้น การบริหารแผ่นดินจะต้องมีเป้าหมายที่
ให้ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นไปเพื่อประชาชน คือ ตกถึงมือประชาชนโดยเสมอภาคเท่าเทียม 
กันทุกคนไม่เฉพาะเพียงแต่บางคน หรือเพียงแต่ตกอยู่แก่คนข้างมาก ในสังคมประชาธิปไตยท่ียึดถือใน 
เรื ่องความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในเรื ่องความเป็นธรรม ตลอดจนเรื ่องความสมเหตุสมผลนั้น
ผลประโยชน์ของแผ่นดินตกถึงมือประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง๑๘ 

 
 

 
๑๗วรทิพย์ มีมาก และชีว ินทร์ ฉายาชวลิต, หน้าที ่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง, 2547), หน้า 46. 
๑๘อมร รักษาสัตย์, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน , (กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 118 - 119. 



๑๖ 

๒.๓.๓ หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
กล่าวไดว้่า ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการที่สำคัญ ๕ ประการ คือ  
๑. หลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนั้น ประชาชนแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของ

อำนาจ ที่มีตามกระบวนการการเลือกตั้งอย่างอิสระจริงและทั่วถึง ในการให้ได้มาซึ่งตัวผู้ปกครองและ
ผู้แทนของตน รวมทั้งประชาชนมีอำนาจในการคัดค้านและถอดถอนผู้ปกครองและผู้แทน ที่มีท่าทีทำ
ให้ประชาชนเห็นว่ามิได้บริหารประเทศในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  เช่น มีพฤติกรรม
รำ่รวยผิดปกติ  

๒. หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการจะกระทำ หรืองดเว้นการ
กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บุคคลนั้นต้องการ ตราบเท่าที่การกระทำของเขานั้นไม่ไปละเมิด 
ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ  

๓. หลักความเสมอภาค การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
คุณค่าต่าง ๆ ของสังคม ที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วยสาเหตุแห่งความ
แตกต่างทางชั้นวรรณะ ทางสังคม ชาติพันธ์ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือด้วย
สาเหตุอ่ืน  

๔. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม การให้ความคุ ้มครองสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชน ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน การแสดงออก การดำรงชีพ ฯลฯ อย่าง
เสมอหน้ากัน โดยผู้ปกครองไม่สามารถใช้อำนาจใด ๆ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ และไม่
สามารถใช้อภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายหรือเหนือกว่าประชาชนคนอ่ืน ๆ ได้  

๕. หลักเสียงข้างมาก (Majority Rule) ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย 
(Minority Rights) การตัดสินใจใด ๆ ที ่ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเข้าสู่ระบบการเมือง การตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือ
ฝ่ายตุลาการ ย่อมต้องถือเอาเสียงข้างมากท่ีมีต่อเรื่องนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ตัดสินทางเลือก โดยถือว่าเสียง
ข้างมากเป็นตัวแทนที่สะท้อนความต้องการ/ข้อเรียกร้องของประชาชนหมู่มาก หลักการนี้ต้องควบ  
คู่ไปกับการเคารพและคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่า ฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่
ใช้วิธีพวกมากลากไป ตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอย่างสุดโต่ง  แต่
ต้อง ดำเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทั้งหมด เพ่ือสร้างสังคมที่ประชาชนเสียงข้างน้อย รวมทั้ง
ชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข๑๙ 

หลักเกณฑ์สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี ๔ ประการ ดังนี้  
๑. อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน กล่าวคือ ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจในการออก

กฎหมาย บริหารและตุลาการ ทั้งนี้ ในการใช้อำนาจนั้นอาจกระทำโดยตรง เช่น การชุมนุมของชาว
เอเธนส์โบราณเพื่อร่วมกันตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือโดยวิธีอ้อม โดยประชาชนใช้อำนาจในการออก
กฎหมายผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร ใช้อำนาจบริหารผ่านทางฝ่ายบริหาร และใช้อำนาจตุลาการผา่น

 
๑๙ว ิทยากร  เช ี ย งก ู ล , 2550,  หล ักการปกครองระบอบประชาธ ิป ไตย ,  [ออนไลน์ ], 

แหล่งที่มา:http:// www. Witayakorndub.wordpress.com/ 2007/06/democratic [15 กันยายน 2562]. 



๑๗ 

ทางศาล การใช้อำนาจของประชาชนโดยวิธีอ้อม ซึ่งประเทศต่าง ๆ เกือบทั้งหมดในปัจจุบันซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นหลักการที่ฝ่ายปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใต้การปกครองหรือประชาชน 

๒. หลักความเสมอภาคของบุคคล กล่าวคือถือว่าบุคคลมีฐานะทางสังคมเท่าเทียมกันทุก 
คนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในเรื่องฐานะของบุคคลไม่ว่า
ชาติวุฒิหรือคุณวุฒิของบุคคลนั้น ๆ จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะความเสมอภาคเท่าเทียมกันทาง
การเมือง ซึ่งหมายความว่า ประชาชนพลเมืองทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในกระบวนการตัดสินใจใน
นโยบายการปกครองประเทศ โดยยึดหลักการสำคัญว่า “คนเดียวมีสิทธิลงคะแนนได้เสียงเดียว” และ
โอกาสเท่าเทียมกันเช่นว่านี้ จะต้องประกอบด้วยเสรีภาพไม่ถูกบังคับหรือกําหนดให้เลือกการมีสิทธิ
ตามกฎหมายของประชาชนพลเมืองในการออกเสียงเลือกตั้งของประเทศสหภาพโชเวียต ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต์เป็นผู้กำหนดตัวเลือกมาให้ ก็ไม่เรียกว่ามีความเสมอภาคกันในทางการเมือง  

๓. การยึดถือเจตนารมณ์ของปวงชน หลักการนี้ยืนยันอำนาจของประชาชนในข้อแรก 
กล่าวคือ ถือว่าในการที่จะพิสูจน์ให้เห็นโดยแน่ชัดว่าผู้ปกครองเป็นเพียงตัวแทนที่ใช้ อำนาจแทนปวง
ชน ไม่ใช้อำนาจของตัวเอง รัฐบาลจะต้องดำเนินการหรือจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามเจตนารมณ์
ของปวงชน โดยวิธีการปฏิบัติเพื่อย้ำหลักการนี้ ได้แก่ การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้ประชาชน
เลือกตั้งรัฐบาลเป็นครั้งคราว หรือการกําหนดให้มีกลไกทางสถาบันบางอย่างเช่น การเปิดอภิปราย
ทั่วไป เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเพ่ือ
ก่อประชามติ หรือวิธีการให้ประชาชนร่างกฎหมายโดยตรง เป็นต้น  

๔. การยึดถือหลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก และเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อย
เนื่อง จากในสังคมหนึ่ง ๆ นั้นมีสมาชิกจำนวนมาก ย่อมเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะมีความเห็นพ้องหรอืมี
เจตนารมณ์อย่างเดียวกันไม่ได้ทั้งหมด การใช้อำนาจปกครองของประชาชนจะเป็นไปได้ จะต้องใช้
หลักการของเสียงข้างมาก และการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ เป็นกรรมวิธีทางปฏิบัติของ
หลักเกณฑ์นี้ แต่เพราะเราไม่มีทางที่จะแน่ใจได้ว่า คนกลุ่มใหญ่จะใช้วิจารณญาณของเขาไปในทางที่
ถูกที่ควร ๆ ได้ทุก ๆ คราว คนกลุ่มใหญ่ก็อาจถูกอิทธิพลของอารมณ์ได้ในบางโอกาส หรือเกิดความ
เมามันในอำนาจ ซึ่งเป็นไปได้อย่างมาก และเคยปรากฎมาหลายครั้งด้วยเหตุนี้ จึงมีความจําเป็นที่
จะต้องมีมาตรการป้องกันมิให้มีการกดขี่ข่มเหงคนกลุ่มน้อยเกิดขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดระบบเผด็จการของ
คนส่วนใหญ่๒๐ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เจริญอยู่ในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกานั้นมี
หลักการสำคัญดังนี้ 

๑. การยึดถือเหตุผล 
ปรัชญาประชาธิปไตยถือว่า สัจธรรมย่อมขึ้นอยู่กับเหตุผล การวิพากวิจารณ์หรือแสดง

ความเห็นคัดค้านต่าง ๆ นั้นย่อมเป็นที่มาของการแสวงหาเหตุผล เป็นวิถีทางที่จะทำให้ประชาชน
พลเมืองเจริญเติบโตทางสมองและจิตใจ และเป็นเหตุให้สังคมเจริญก้าวหน้า 

 
 

 
๒๐ทินพันธ ์  นาคะตะ, ประชาธ ิปไตยความหมายป ัจจ ัยเอ ื ้ออำนวยและการสร ้างจ ิตใจ , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517), หนา้ 9–10. 



๑๘ 

๒. การเน้นความสำคัญของปัจเจกชน 
โดยเห็นว่า บุคคลแต่ละคนเป็นศูนย์กลางของนโยบายและลัทธิทั้งปวงบุคคลเป็นผู้สรา้ง

สถาบันสังคมและสถาบันการเมือง เพื่อเป็นปัจจัยให้บุคคลมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  แต่ละ
คนจึงควรเป็นตัวของตัวเองลิขิตชีวิตของตัวเองมากท่ีสุดกว่าผู้ใดหรือสถาบันใด 

๓. การถือรัฐเป็นเครื่องมือของประชาชน 
เมื่อถือว่าแต่ละคนเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตนเองมากที่สุด รัฐก็คอยเข้าแทรกแซง แต่น้อย

ที่สุด รัฐเป็นเพียงเครื่องมือส่งเสริมให้บุคคลบรรลุจุดหมายปลายทาง ในส่วนที่เหนือความสามารถที่
แต่ละบุคคลจะกระทำกันเองได้เท่านั้น เช่น การพิทักษ์รักษาสิทธิมูลฐานของมนุษย์ การรักษาความ
ยุติธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันการรุกรานจากภายนอกเป็นต้น ความคิดนี้ตรงกัน
ข้ามกับลัทธิเผด็จการที่เห็นว่าประชาชนเป็นเครื่องมือของรัฐ 

๔. การอาศัยความสมัครใจเป็นใหญ่ 
เป็นวิธีการปล่อยให้เอกชนดำเนินการทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมตามความสมัคร

ใจระหว่างกันเอง เช่น การจัดตั้งพรรคการเมืองหรือการจัดตั้งสมาคมต่าง ๆ เป็นต้น 
๕. การยึดถือกฎเหนือกฎ 
เรื่องนี้ย่อมเป็นไปตามแนวคิดเดิมที่ว่า ประชาชนสร้างรัฐขึ้นมาเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิ

สำคัญบางประการของประชาชน รัฐบาลผู้ปกครองจะบิดเบือนผันแปรไปตามใจตนมิได้ มิฉะนั้นแล้ว
ประชาชนมีสิทธิล้มล้างรัฐบาลนั้นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาได้  ความจริงฝ่ายเผด็จการก็ถือเรื่องกฎ
เหนือกฎ แต่เป็นกฎที่สร้างข้ึนตามใจตนจึงก่อความไม่สงบไม่สิ้นสุด 

๖. การเน้นความสำคัญของวิธีการ 
ถือว่าวิธีการนั้นจะต้องเหมาะสมในการดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทาง ซึ่งควรต้องยึด

ความผาสุกของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งโดยนัยนี้น่าจะต้องยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา คือถือสายกลาง ซึ่ง
ตรงข้ามกับฝ่ายเผด็จการที่ชอบใช้วิธีรุนแรง ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความเกลียดชังมากกว่าที่จะสร้าง
ภราดรภาพให้เกิดข้ึนตามอุดมการณ์ของตนเอง 

๗. การถือความเห็นพ้องต้องกันเป็นหลักในมนุษย์สัมพันธ์ 
ประชาธิปไตยนิยมการประนีประนอมเป็นสำคัญ ซึ่งอาจทำได้โดยการอภิปรายหรือ

โต้เถียงกัน เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน โดยถือฝ่ายข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน ทั้งนี้โดยต้องยอมรับความเห็น
ของฝ่ายข้างมาเป็นฝ่ายชนะไปพลางก่อน อาจเป็นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น ฝ่ายข้างน้อยย่อมอาจหาทางชัก
จูงคนส่วนใหญ่ให้เห็นคล้อยตามและอาจกลายเป็นฝ่ายข้างมากภายหลังได้ 

๘. การถือสมภาพ หรือความเท่าเทียมกันขั้นมูลฐานของมนุษย์  
ความเท่าเทียมกันหรือสมภาพในทัศนะของประชาธิปไตย หมายถึงความเท่าเทียมกันใน

โอกาส อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องความจำเป็นและความขาดแคลน
ของแต่ละบุคคลไว้ด้วย๒๑ 

 
 

 
๒๑ประสาร ทองภักดี, หลักการปกครอง (หลักรัฐศาสตร์), (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์, 2525), หน้า 118-119. 



๑๙ 

๒.๓.๔ รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มี ๓ แบบด้วยกนั คือ 
๑. ประชาธิปไตยโดยตรง ประชาชนมาประชุมกันอภิปรายและลงคะแนนกันใน เรื่อง

สำคัญ เช่น การประชุมเรื ่องงบประมาณ กฎหมายในระดับท้องถิ่นหรือการลงประชามติในระดับ 
ประเทศ เช่น การรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ  

๒. ประชาธิปไตยโดยระบบผู้แทน เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่มีประชาชนมาก มีความ
ซับซ้อนต้องแบ่งงานกันทำ จึงมักใช้วิธีเลือกผู้แทนขึ้นไปเป็นฝ่ายบริหารและออกกฎหมาย  

๓. ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วม เป็นการผสมผสานทั้ง ๒ แบบแรก รวมทั้ง
การให้ประชาชนมีการปกครองตนเองระดับท้องถิ่น มีองค์กรอิสระที่รักษาผลประโยชน์ฝ่ายประชาชน 
มีสื่อสารมวลชนและองค์กรประชาชนที่เข้มแข็ง ภาคประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาทในการ
ตัดสินใจ เรื่องการบริหารประเทศค่อนข้างมาก ไม่ได้ปล่อยให้ผู้แทนทำทุกอย่างโดยประชาชนให้สิทธิ
แค่เลือกผู้แทนนาน ๆ ครั้งเท่านั้น๒๒  

๒.๓.๕ หลักการและลักษณะของประชาธิปไตย 
หลักประชาธิปไตยซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างเป็นสากลมากล่าวให้เห็นในภาพรวมคำว่า 

“ประชาธิปไตย” นั้นเป็นคำที่มีนิยามกว้างมากพิจารณาไปได้ในหลายมุมมองความคิดเห็น หากจะต้อง
นิยามจำเพาะเจาะจงลงไปให้ชัดเจนเห็นถึงรูปธรรมคงเป็นการยากยิ่งกับโลกในยุคดิจิตอล โลกในยุค
โลกาภิวัตน์ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากเป็นหลักการใหญ่ที่สำคัญที่
จะต้องใช้เวลาสำหรับการศึกษามากพอสมควร จึงพิจารณาได้จากมาตรฐานสากลที่คล้ายคลึงกับ
ระบอบประชาธิปไตยในบ้านเมืองเรา เพื ่อวางกรอบของหลักการปกครองในประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยก็ทำให้พอเข้าใจได้ ๒๓ ดังนี้ 

หลักการสำคัญของประชาธิปไตย (Principles of democracy) 
๑. หลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน 
ประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยนั้น

เป็นของประชาชนทุกคนร่วมกันและประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจเป็นผู้ร่วมกันใช้อำนาจนี้ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือ โดยอ้อม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเอง 

๒. หลักเสรีภาพ 
หลักการว่าด้วยสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของประชาธิปไตย คือ 

สิทธิ(right) เสรีภาพ (liberty) และอิสรภาพ (freedom) สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง
และคุ้มครองให้ เสรีภาพ หมายถึง โอกาสที่จะเลือกทำหรือไม่ทำระหว่างทางเลือกหลายทางตาม
ปรารถนาของตน โดยปราศจากข้อบังคับหรือข้อจำกัด จะจำกัดได้ก็แต่โดยกฎหมายเท่านั้น ส่วน
อิสรภาพหมายถึง การทำหรืองดเว้นที ่จะทำสิ ่งใด ๆ ก็ได้ที ่ไม่ละเมิดผู ้ อ่ื น เสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตยหมายถึง ความสามารถของคนที่จะกระทำหรืองดเว้นกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ภายใน

 
๒๒วิทยากร เชียงกูล, หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย, หน้า 50. 
๒๓อมร รักษาสัตย์ และคณะ, ประชาธิปไตย อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครอง

หลายประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓-๘. 



๒๐ 

ขอบเขตข้อกำหนดของกฎหมาย เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย จึงไม่ใช่การทำอะไรก็ได้ ตามใจ
ตนเองเนื่องจากการทำตามใจตนเอง โดยไม่คำนึงถึงจิตใจคนอ่ืน ๆ นั้น เป็นลักษณะของเผด็จการ 

๓. หลักเสมอภาค 
ความเสมอภาพในระบอบประชาธิปไตย หมายความว่า การที่ราษฎรทุกคนในประเทศมี

ความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน พื้นฐานในเรื่องสำคัญๆ ที่เป็นไปได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์ปถุุชน 
อันจะทำให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม 

๔. หลักภราดรภาพ 
ในการปกครองตัวเองร่วมกันของประชาชนนั้น เมื่อคนในสังคม มีโอกาสและเข้ามีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของสังคม ย่อมทำได้อย่างสันติและหาข้อยุติที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับกัน และมีความ
เคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีความรักและปรารถนาดีต่อกันเปรียบประดุจญาติพ่ีน้อง ฉะนั้น หลักการ
เรื่องภราดรภาพและหลักเหตุผล จึงมีความสำคัญข้ันพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาประชาธิปไตย๒๔ 

หลักเกณฑ์สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี ๔ ประการ ดังนี้  
๑. อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน กล่าวคือ ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจในการออก

กฎหมาย บริหารและตุลาการ ทั้งนี้ ในการใช้อำนาจนั้นอาจกระทำโดยตรง เช่น การชุมนุมของชาว
เอเธนส์โบราณเพื่อร่วมกันตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือโดยวิธีอ้อม โดยประชาชนใช้อำนาจในการออก
กฎหมายผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร ใช้อำนาจบริหารผ่านทางฝ่ายบริหาร และใช้อำนาจตุลาการผา่น
ทางศาล การใช้อำนาจของประชาชนโดยวิธีอ้อม ซึ่งประเทศต่าง ๆ เกือบทั้งหมดในปัจจุบันซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นหลักการที่ฝ่ายปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใต้การปกครองหรือประชาชน 

๒. หลักความเสมอภาคของบุคคล กล่าวคือถือว่าบุคคลมีฐานะทางสังคมเท่าเทียมกันทุก
คนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในเรื่องฐานะของบุคคลไม่ว่า
ชาติวุฒิหรือคุณวุฒิของบุคคลนั้น ๆ จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะความเสมอภาคเท่าเทียมกันทาง
การเมือง ซึ่งหมายความว่า ประชาชนพลเมืองทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในกระบวนการตัดสินใจใน
นโยบายการปกครองประเทศ โดยยึดหลักการสำคัญว่า “คนเดียวมีสิทธิลงคะแนนได้เสียงเดียว” และ
โอกาสเท่าเทียมกันเช่นว่านี้ จะต้องประกอบด้วยเสรีภาพไม่ถูกบังคับหรือกำหนดให้เลือกการมีสิทธิ
ตามกฎหมายของประชาชนพลเมืองในการออกเสียงเลือกตั้งของประเทศสหภาพโชเวียต ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต์เป็นผู้กำหนดตัวเลือกมาให้ ก็ไม่เรียกว่ามีความเสมอภาคกันในทางการเมือง  

๓. การยึดถือเจตนารมณ์ของปวงชน หลักการนี้ยืนยันอำนาจของประชาชนในข้อแรก 
กล่าวคือ ถือว่าในการที่จะพิสูจน์ให้เห็นโดยแน่ชัดว่าผู้ปกครองเป็นเพียงตัวแทนที่ใช้ อำนาจแทนปวง
ชน ไม่ใช้อำนาจของตัวเอง รัฐบาลจะต้องดำเนินการหรือจัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามเจตนารมณ์
ของปวงชน โดยวิธีการปฏิบัติเพื่อย้ำหลักการนี้ ได้แก่ การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้ประชาชน
เลือกตั้งรัฐบาลเป็นครั้งคราว หรือการกำหนดให้มีกลไกทางสถาบันบางอย่างเช่น การเปิดอภิปราย
ทั่วไป เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเพ่ือ
ก่อประชามติ หรือวิธีการให้ประชาชนร่างกฎหมายโดยตรง เป็นต้น  

 
๒๔สำน ักงานเลขาธ ิการสภาผู ้แทนราษฎร , การพัฒนาการเม ืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑-๑๒. 



๒๑ 

๔. การยึดถือหลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก และเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อย
เนื่อง จากในสังคมหนึ่งๆ นั้นมีสมาชิกจำนวนมาก ย่อมเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะมีความเห็นพ้องหรือมี
เจตนารมณ์อย่างเดียวกันไม่ได้ทั้งหมด การใช้อำนาจปกครองของประชาชนจะเป็นไปได้ จะต้องใช้
หลักการของเสียงข้างมาก และการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ เป็นกรรมวิธีทางปฏิบัติของ
หลักเกณฑ์นี้ แต่เพราะเราไม่มีทางที่จะแน่ใจได้ว่า คนกลุ่มใหญ่จะใช้วิจารณญาณของเขาไปในทางที่
ถูกที่ควร ๆ ได้ทุก ๆ คราว คนกลุ่มใหญ่ก็อาจถูกอิทธิพลของอารมณ์ได้ในบางโอกาส หรือเกิดความ
เมามันในอำนาจ ซึ่งเป็นไปได้อย่างมาก และเคยปรากฏมาหลายครั้งด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องมีมาตรการป้องกันมิให้มีการกดขี่ข่มเหงคนกลุ่มน้อยเกิดขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดระบบเผด็จการของ
คนส่วนใหญ่๒๕ 

การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้ว่า ประชาธิปไตย หมายถึง ระบบ
การเมืองการบริหารที่ประชาชนเข้าไป มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการควบคุมตรวจสอบ โดยการ
เลือกตัวแทนของตนให้เข้าไปทำหน้าที่แทนตนเองผ่านทางกระบวนการเลือกตั้ง จากความหมาย
ข้างต้น ประชาธิปไตยมีเนื้อหาที่สำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 

๑. ประชาธิปไตยของประชาชน หมายถึง ความเป็นเจ้าของอัน ได้แก่ ประชาชน
สามารถทำให้รัฐบาล ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของตนได้ สามารถดำเนินการเพ่ือให้มีรัฐบาลที่เป็นไป
ตามเจตจำนงของตนได้ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลให้เป็นตามที่ตนเองต้องการได้ เช่น  การ
เลือกตั้ง การทำประชามติ การทำประชาพิจารณ์ การแสดงออกตามสื่อต่าง ๆ เป็นต้น ความรักและ
ความหวงแหนในการเมืองและการบริหารตามระบอบประชาธิปไตย โดยการติดตามและตรวจสอบ
การทำงานของรัฐบาล การถือว่าการบริหารบ้านเมืองเป็นธุระของตน ไม่บอกปัดโดยใช้คำว่าธุระไม่ใช่ 
และผลักให้เป็นธุระของรัฐบาล  

๒. ประชาธิปไตยโดยประชาชน ซึ่งจะหมายถึง กระบวนการอันได้แก่ การเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการบริหารประเทศ การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงได้แก่ การเข้าร่วมประชุมพร้อมกันทั้งหมดเพ่ือ
ตัดสินในเรื่องที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองหรือท้องถิ่นของตน สำหรับวิธีการที่สามารถนำมาใช้ในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง คือ การออกเสียงประชามติ ซึ่งประเทศไทยสามารถนำวิธีนี้มาใช้กับกิจการ
ในท้องถิ่น เพราะจะมีประชาชนเป็นจำนวนน้อย และประชาชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน 
รวมทั้งมีมาตรฐานการครองชีพที่ไม่แตกต่างกันมาก การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยอ้อมหรือประชาธิปไตย
แบบตัวแทนได้แก่ การเลือกตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศแทนตนเอง ซึ่งลักษณะสำคัญของ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีดังนี้  

๒.๑ มีพรรคการเมืองเสนอนโยบายให้ประชาชนเลือก  
๒.๒ มีการเลือกตั้ง  
๒.๓ มีการใช้สิทธิออกเสียงโดยประชาชน  
๒.๔ มีรัฐบาลที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้แทนราษฎรในสภาเข้ามาทำหน้าที่บริหาร

ประเทศ และมีฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล  

 
๒๕ทินพันธ ์ นาคะตะ , ประชาธิปไตย ความหมายปัจจ ัยเอ ื ้ออำนวยและการสร้างจิตใจ , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๗), หน้า ๒๙-๓๔. 



๒๒ 

๓. ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน คือ เป้าหมายหรือประโยชน์ที่ประชาชนจะต้องได้รับ
กล่าว คือ รัฐบาลที่เข้าไปบริหารประเทศ ต้องมีเป้าหมายเพื่อความผาสุกของประชาชน และสร้าง
ความเจริญเติบโตให้แก่ประเทศไทยโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ใช่เข้าไปเพ่ือกอบโกย
หรือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง๒๖ และระบอบประชาธิปไตยมีหลักการที่สำคัญ         
๕ ประการ คือ  

๑. หลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนั้น ประชาชนแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของ
อำนาจ ที่มีตามกระบวนการการเลือกตั้งอย่างอิสระจริงและทั่วถึง ในการให้ได้มาซึ่งตัวผู้ปกครองและ
ผู้แทนของตน รวมทั้งประชาชนมีอำนาจในการคัดค้านและถอดถอนผู้ปกครองและผู้แทน ที่มีท่าทีทำ
ให้ประชาชนเห็นว่ามิได้บริหารประเทศในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น มีพฤติกรรม
ร่ำรวยผิดปกติ  

๒. หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการจะกระทำ หรืองดเว้นการ
กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บุคคลนั้นต้องการ ตราบเท่าที่การกระทำของเขานั้นไม่ไปละเมิด 
ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น หรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ  

๓. หลักความเสมอภาค การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
คุณค่าต่าง ๆ ของสังคม ที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วยสาเหตุแห่งความ
แตกต่างทางชั้นวรรณะ ทางสังคม ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือด้วย
สาเหตุอ่ืน  

๔. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชน ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน การแสดงออก การดำรงชีพ ฯลฯ อย่าง
เสมอหน้ากัน โดยผู้ปกครองไม่สามารถใช้อำนาจใด ๆ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ และไม่
สามารถใช้อภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายหรือเหนือกว่าประชาชนคนอ่ืน ๆ ได้  

๕. หลักเสียงข้างมาก (Majority Rule) ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย 
(Minority Rights) การตัดสินใจใด ๆ ที ่ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเข้าสู่ระบบการเมือง การตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือ
ฝ่ายตุลาการ ย่อมต้องถือเอาเสียงข้างมากท่ีมีต่อเรื่องนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ตัดสินทางเลือก โดยถือว่าเสียง
ข้างมากเป็นตัวแทนที่สะท้อนความต้องการ/ข้อเรียกร้องของประชาชนหมู่มาก หลักการนี้ต้องควบ คู่
ไปกับการเคารพและคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วย ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันว่า ฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้
วิธีพวกมากลากไป ตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอย่างสุดโต่ง แต่ต้อง 
ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งหมด เพื่อสร้างสังคมที่ประชาชนเสียงข้างน้อย รวมทั้งชน
กลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข๒๗ 

 
๒๖วรทิพย์ มีมาก และชีว ินทร์ ฉายาชวลิต , หน้าที ่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, หน้า ๗๖. 
๒๗วิทยากร เชียงกูล, หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www. 

Witayakorndub.wordpress.com/ /2007/06/democratic [๘ เมษายน ๒๕๖๒]. 



๒๓ 

หลักการของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นการปกครองแบบเสรี อำนาจเป็นของ
ประชาชน ใช้อำนาจผ่านองค์การสำคัญ คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ปกครอง
โดย เสียงส่วนใหญ่ และโดยเคารพในเสียงส่วนน้อย ส่วนเผด็จการเป็นการปกครองโดยบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคล คณะบุคคล ซึ่งประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการปกครอง ประชาชนอยู่ภายใต้การปกครอง
โดยเด็ดขาด ไม่มีสิทธิคัดค้านและไม่สามารถเลือกผู้ปกครองได้ 

อับราฮัม ลินคอน (Abraham Lincoln) อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ได้
กล่าวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้ว่า “ประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน” ประชาธิปไตยเริ่มมาจากนครรัฐเอเธนส์พัฒนามาโดยลำดับมีทฤษฎี
และการปฏิบัติมากมายซึ่งสรุปองค์ประกอบหลักการของประชาธิปไตยได้ ดังนี้๒๘  

๑. การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Ctitizen involvement) ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิในการเข้าร่วมตัดสินปัญหาของรัฐและพิทักษ์ผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชน การแสดงออกของประชาชนโดยผ่านกระบวนการหลายทางห้องประชาธิปไตย เช่น 
การเลือกตั ้ง การทำประชามติการทำประชาพิจารณ์ การถอดถอนตัวแทน เป็นต้น โดยสำนัก
มาตรฐานการศึกษา ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในข้ันตอนของการพัฒนาต่างๆไว้ ๕ ขั้น ดังนี้  

๑) ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจน กำหนด
ความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของความ ต้องการ 

๒) ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการ กำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดทรัพยากร
และแหล่งทรัพยากรที่ใช้ 

๓) ขั้นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงานและ
ดำเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

๔) ขัน้การมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้ง
ด้านวัตถุและจิตใจ 

๕. ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าร่วม ประเมิน
ว่าการพัฒนาที่ได้กระทำไปนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด๒๙ 

๑. ความเสมอภาค (Equality) ทั้งความเสมอภาคด้านการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การ
รับสมัครเลือกตั้ง ความเสมอภาคทางกฎหมาย ซึ่งประชาชนทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่า
เทียมกัน เสมอภาคโดยอกในโอกาสดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ 

 
๒๘ Lyaman Towwr Sargen, Contemporary Polilical Ideologies:  A Comparative 

Analysis, (New York: The Dorsey Press, 1984), pp. 32-54. 
๒๙คณะกรรมการกองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏและ

ทบวงมหาวิทยาลัย, ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: เอส. อาร์. พริ้นติ้ง, 
2546), หน้า 116. 



๒๔ 

๒. อิสรภาพและเสรีภาพ (Freedom and liberty) ซึ่งรวมถึงสิทธิ (Rights) จะได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย ถือเป็นหน้าที่หลักของระบอบประชาธิปไตย และเป็นหัวใจของทฤษฎี
ประชาธิปไตย เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง สิทธิในการพูด การพิมพ์โฆษณา การกระทำตามระบบ
การเมือง และกฎหมาย ฯลฯ เป็นต้น 

๓. ระบบของการเป็นตัวแทน (System of representation) ประชาธิปไตยทางตรงจะ
ใช้ได้เมื่อประเทศมีขนาดเล็ก นักปรัชญาประชาธิปไตยจึงเสนอให้มีระบบตัวแทนเป็นประชาธิปไตย
แบบตัวแทนซึ่งปัจจุบันใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น 

๔. ระบบเลือกตั้ง (Electoral system) มีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยไม่น้อย
กว่าการเป็นตัวแทน เพราะเป็นวิธีหลักท่ีทำให้มั่นใจว่าการปกครองจะสนองตอบต่อประชาชนในสังคม
ขนาดใหญ่ และซับซ้อน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้งอาจไม่ใช่คนดีที่สุด เพียงแต่เป็นคนที่ได้
คะแนนมากที่สุดเท่านั้น ส่วนปัญหาการเลือกตั้งคือการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ ง หรือมา
ใช้สิทธิจากแรงจูงใจอื่น ๆ โดยเฉพาะมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเป็นผลให้หลักการประชาธิปไตยผิด
ความจริงไปการเลือกตั้งมีความสำคัญต่อประชาธิปไตย เพราะนอกจากกำหนดรัฐบาลแล้วยังเป็น
วิธีการมีส่วนร่วมหลักของสังคมสมัยใหม่คนทั่วไปออกเสียงในคูหา จึงต้องการได้รับการประกันว่านับ
เสียงของเค้าจริง ๆ การเลือกตั้งของเค้าจะมีความหมายเป็นทางเลือกที่เขาเลือกอย่างอิสระและเท่า
เทียมกับเสียงของผู้อื่นเช่นกัน 

อย่างไรก็ตามแม้นักปรัชญาจะยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการ
ปกครองที ่มีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเห็นได้ชัด แต่ผู ้นำอังกฤษ วินสตัน เชอร์ชิล (Winston 
Churchill) ได้กล่าวไว้ว่า “ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที ่เลวน้อยที ่สุด ยกเว้นระบบ
การเมืองอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่ได้เคยนำมาใช้แล้ว” นั่นคือประชาธิปไตยท่ียังมีจุดอ่อนอยู่นั่นเอง๓๐   

หลักประชาธิปไตยซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างเป็นสากลมากล่าวให้เห็นในภาพรวมคำว่า 
“ประชาธิปไตย” คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื ่อประชาชน  โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ การมีส่วนร่วมของพลเมือง ระบบของการเป็นตัวแทน ความเสมอภาค อิสรภาพ
และเสรีภาพ ระบบเลือกตั้ง 

๒.๓.๖ ประเภทของประชาธิปไตย 
จากหลักการของประชาธิปไตยที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นว่ามีหลักการที่สำคัญอย่าง

มาในการดำรงชีพหรือสถานะในสังคม ไม่ว่าจะเป็นหลักการของประชาธิปไตย ที่มี หลักการอำนาจ
อธิปไตยหลักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค หลักการใช้นิติธรรม หลักการใช้เหตุผล และภราดรภาพ  
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าหลักการที่กล่าวมานั้นสามารถจำแนกขอบข่ายสำคัญออกเป็นออกเป็น ๒ อย่าง คือ 
ประชาธิปไตยโดยตรง และประชาธิปไตยโดยอ้อม 

๑. ประชาธิปไตยแบบโดยตรง (Direct Democracy) หรือ แบบบริสุทธิ ์ (Pure 
Democracy) ได้แก่ การที่ราษฎรสามารถแสดงความเห็นในที่ประชุมสาธารณะ โดยไม่ต้องผ่าน
ตัวแทน หรือมติของที่ประชุม 

 
๓๐ปรีชา เร ืองจ ันทร ์ , การเม ือง เศษฐก ิจ และส ังคม Politics, Economy and Society, 

(พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๖๐), หน้า ๔๖-๔๗. 



๒๕ 

อีกนัยหนึ่ง ประชาธิปไตยแบบโดยตรง (Direct Democracy) คือ การที่ประชาชน มี
ส่วนร่วมในการปกครองโดยตรง ประชาชนใช้อำนาจปกครองกันเองเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยตนเอง 
เหมาะสำหรับประเทศเล็ก ๆ และประชากรไม่มากนัก เช่น นครรัฐกรีกในสมัยโบราณ ซึ่งสามารถจะ
เรียกประชุมประชาชนทุกคนได้และลงมติโดยการชูมือหรือโดยวิธีอื่น เช่น การนำก้อนหินไปใส่ใน
ภาชนะบรรจุซ้ายหรือขวา หรือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จำนวนก้อนหินคือคะแนนเสียง ซึ่งถือว่าเป็น
ประชาธิปไตยโดยตรง ตัวอย่างกระบวนการประชาธิปไตยโดยตรงก็อาจมีกรณีที่มีการเรียกประชุม
บุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีจำนวนไม่มาก เช่น ประมาณ ๑๐๐–๒๐๐ คน มีการอภิปรายถกเถียง จากนั้นก็
ลงคะแนนเสียงเพื่อหาข้อยุติ ก็ถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตยโดยตรง แต่ถ้าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เช่น 
จังหวัด หรือประเทศชาติ การใช้ระบบประชาธิปไตยโดยตรงคงกระทำกันไม่ได้ ต้องใช้ระบบ
ประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งตัวแทน๓๑ เช่นการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้ง ส.ว. การเลือกตั้ง อบจ. 
ฯลฯ 

๒. ประชาธิปไตยแบบโดยอ้อม (Indirect Democracy) หรือแบบมีผู้แทนราษฎร 
(Representative Democracy) ได้แก่ การปกครองแบบมีผู้แทนคือการที่ราษฎรปฏิบัติโดยการ
เลือกสรรบุคคลที่มีศักยภาพทางด้านความรู้และจริยธรรมเข้าไปบริหารและตัดสินใจแทนตน ซึ่งจะอยู่
ในวาระ ๒ ปี ๔ ปี หรือ ๕ ปี 

ประชาธิปไตยแบบโดยอ้อมนั้น อาจเรียกได้อีกอย่างว่า ประชาธิปไตยแบบมีผู ้แทน 
หมายถึง การที่ประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่ปกครองประเทศแทนประชาชน จะไปทำหน้าที่
ใช้อำนาจอธิปไตยทางด้านนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนนี้แบ่งรูปแบบของ
รัฐบาลออกเป็น ๓ ระบบ คือ 

๑. แบบรัฐสภา (Parliamentary form) 
โดยมีหลักการสำคัญ คือ ไม่แยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislative) กับฝ่าย

บริหารรัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) กับคณะรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร) สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดรัฐสภามีหน้าที่
ออกกฎหมายและมีฐานะอำนาจความสำคัญเหนือกว่าคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจะเข้าดำรง
ตำแหน่งได้ต่อเมื่อได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภา แต่คณะรัฐมนตรีอาจ ยุบสภาได้ การปกครองแบบ
รัฐสภานั้น อาจจะมีผู้นำของรัฐหรือประเทศ เป็นประธานสูงสุดที่เรียกว่าประมุขซึ่งมี ๒ ประเภท 
ได้แก่ พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและประธานาธิบดีเป็นประมุข ไม่มีบทบาททาง การเมือง มี
นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารประเทศที่ปกครองแบบรัฐสภาที่กล่าวมานั้น เช่น ประเทศ
อังกฤษ เดนมาร์ก ไทย อินเดีย ญี่ปุ่น ฯลฯ 

๒. แบบประธานาธิบดี (Presidential form) มีหลักการสำคัญ คือ 
๑) เป็นการใช้ระบบการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) ฝ่ายบริหาร 

(ประธานาธิบดี) ฝ่ายตุลาการ (ศาล) 
๒) แต่ละฝ่ายมีอำนาจและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตนแต่มีอำนาจในการ

ยับยั้งและถ่วงดุลอำนาจเพื่อมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้อำนาจเกินขอบเขต 

 
๓๑ลิขิต ธีรเวคิน, ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยาระบบ

การพิมพ,์ ๒๕๔๖), หน้า ๑๒. 



๒๖ 

๓) รัฐสภาและประธานาธิบดีได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและอยู่ในตำแหน่งจน
ครบวาระ ตัวอย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล อุรุกวัย 

๓. แบบกึ่งรัฐสภา กึ่งประธานาธิบดี (Semi-parliamentary or semipresidential 
forms) 

ประชาธิปไตยแบบนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประชาธิปไตยแบบมีกลุ่มหลากหลายหรือแบบ
พหุนิยม (Pluralism) ได้แก่ ระบบประชาธิปไตยที่มีผู้แทนและมีการแบ่งเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบ
รัฐสภา (Parliamentary System) และระบบประธานาธิบดี (Presidential System)๓๒ 

๒.๓.๗ แนวคิด เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ 
คำว่า สิทธิเสรีภาพ หมายถึง บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งการใช้สิทธิเสรีภาพ ต้อง

ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื ่นและต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายที่ตราและบัญญัติไว้ ซึ ่งมี
รายละเอียดแบ่งออกเป็น ๒ ศัพท์ คือ สิทธิ + เสรีภาพ ดังนี้ 

๑. สิทธิ (Rights) 
นิยามความหมายคำว่า “สิทธิ” (Right) มีนักวิชาการ นักปรัชญา ชาวไทยหลายคนได้ให้

คำจำกัดความต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายคำว่า สิทธิ ไว้ว่า 

อำนาจที่กระทำการใด ๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย๓๓ สิทธิเป็นการก่อให้เกิด
หน้าที่แก่บุคคลอ่ืนในอันทีจ่ะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้
รวมถึงมีหน้าที่ ที่จะไม่รบกวนต่อสิทธิหรือหน้าที่ที่จะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่าง
หนึ่งให้เป็นไปตามสิทธิทั้งนี้แล้วแต่ประเภทของสิทธินั้น ๆ ด้วย๓๔ 

คำว่า “สิทธิ” ว่าเป็นอำนาจที่ระบบกฎหมายให้ไว้แก่บุคคลอย่างเป็นรูปธรรมในอันที่จะ
เรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือยอมให้กระทำการโดยไม่เข้าขัดขวางเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ๓๕ สิทธิ แบ่งความหมายเป็น ๒ ประเภท คือ สิทธิตามความหมายทั่วไปและ
สิทธิตามกฎหมายมหาชน สิทธิตามความหมายทั่วไป หมายถึง อำนาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่
บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งสิทธิจึงก่อให้เกิดหน้าที่ก่อให้เกิด
หน้าที่แก่บุคคลอื่นด้วย สำหรับสิทธิตามกฎหมายมหาชน หมายถึง อำนาจตามรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลในอันที่จะกระทำการใดหรือไม่กระทำ
การใด การให้อำนาจแก่ปัจเจกบุคคลได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงภายใน
ขอบเขตสิทธิของตน ในบางกรณีการรับรองดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องให้รัฐดำเนินการอย่างใด

 
๓๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐. 
๓๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: 

อรุณการพิมพ,์ ๒๕๔๔), หน้า ๓๔๗. 
๓๔หยุด แสงอุทัย, ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับกฎหมายทั ่วไป , (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์

ประกายพรึก, ๒๕๓๕), หน้า ๒๒๔. 
๓๕วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไข เพิ่มเติม), 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557), หน้า 223. 



๒๗ 

อย่างหนึ ่ง๓๖ สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ที ่กฎหมายรับรองและคุ ้มครองให้ กฎหมายในที ่นี ้ คือ 
รัฐธรรมนูญ เมื่อกล่าวถึงสิทธิในรัฐธรรมนูญจึงหมายถึงสิทธิในทางมหาชน (public rights) ซึ่งมี
หลักเกณฑ์คลุมถึงสิทธิในทางเอกชน (private rights) เช่น สิทธิในทางครอบครัว สิทธิในทรัพย์สิน 
สิทธิในการรับมรดก และคลุมไปถึงสิทธิที่กว้างกว่า เช่น สิทธิเลือกตั้งสิทธิในชีวิตร่างกาย๓๗ 

๒. เสรีภาพ (Liberty) 
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า “เสรีภาพ” เอาไว้ว่า

ความสามารถที่จะกระทำการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง เช่น เสรีภาพใน
การพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ฯลฯ หรือ ความมีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น๓๘ เสรีภาพ หมายถึง อิสรภาพความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งมีหลายนัย คือ ๑) สภาพที่บุคคลมีสิทธิ
ที่จะทำการใด ๆ ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง เช่น เสรีในการพูด ในการเขียน ในการ
นับถือศาสนา ในลัทธิการเมือง ๒) สภาพที่เป็นอิสระจากสิ่งอันไม่พึงปรารถนา เช่น อิสระจากความ
อัตคัดขัดสน (freedom from want), เป็นอิสระจากโรคภัยไข้เจ็บ (freedom from disease) ๓) 
สภาพที่พ้นจากอุปสรรคขัดขวางไม่ให้บุคคลพัฒนาตนเองไปสู่สภาวะที่สมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ 
เช่น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่า เมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาเข้าสู่ภาวะนิพพาน เสรีภาพตามนัย
นี้ทางพุทธศาสนา เรียกว่า วิมุตติ หรือความหลุดพ้น (Liberation)”๓๙ เสรีภาพ ในความหมายของคน
ทั่วไปหมายถึงความเป็นอิสระ ไม่มีอะไรมากีดกั้นจำกัด เสรีภาพที่สูงขึ้นมาอีกหมายถึง ความมีสิทธิที่
จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื ่นหรือว่าพูดได้ทำได้ภายใต้เงื ่อนไขข้อกำหนด หรือความ
คุ ้มครองของกฎหมาย พูดง่ายๆ ว่าเสรีภาพในขอบเขต เสรีภาพที่สูงขึ ้นไปอีกเป็นเสรีภาพที ่มี
ความหมายในทางธรรมเป็นเสรีภาพที่มีดุลยภาพหรือความสมดุลเกิดขึ้น กล่าวคือ มองว่าตนเองนี้ มี
เสรีภาพ โดยสัมพันธ์กับเสรีภาพของผู้อื่น”๔๐  

สิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติ
ไว้ในหมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตั้งแต่ มาตรา ๒๕ – มาตรา ๔๙ ยกมาเป็น
สังเขป ดังนี้ 

มาตรา ๒๕ การใช้อำนาจโดยองค์การของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

 
๓๖บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักการพื ้นฐานเกี ่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ ,  

พิมพ์ครั้งท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2558), หน้า 50-51 
๓๗วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แสวงสุทธิการ

พิมพ์, 2530), หน้า 641. 
๓๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , (กรุงเทพมหานคร:  

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, ๒๕๔๖.) 
๓๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๐), หน้า ๓๙. 
๔๐พระธรรมป ิฎก (ป.อ.ปย ุต ฺ โต) , การสร ้างสรรค ์ประชาธ ิปไตย , (กร ุ ง เทพมหานคร :  

โรงพิมพ์ สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๓๘), หน้า ๗-๙. 



๒๘ 

มาตรา ๒๖ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญที่รับรองไว้โดยชัดแจ้งโดยปริยาย หรือโดยคำ
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ
องค์กรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 

มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องกำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งธรรมนูญ จะกระทำมิได้ 

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม๔๑ 
นอกจากนี้ยังอาจจำแนกเสรีภาพออกได้เป็นข้อๆ ดังนี้ คือ 

๑) เสรีภาพในการพูด การพิมพ์ และการโฆษณา รัฐประชาธิปไตยโดยทั่วไปอนุญาต
ให้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน ตราบเท่าที่ความที่นำมาเผยแพร่
นั้นไม่หยาบคายลามก หมิ่นประมาท หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น 

๒) เสรีภาพในการนับถือศาสนา ศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อคนแต่ละคนย่อมมีสิทธิ
โดยสมบูรณ์ที่จะเลือกนับถือศาสนาหรือศรัทธาในศาสนาหนึ่งศาสนาใดอย่างไรก็ดีในบางประเทศที่
เคารพเสรีภาพสูง เช่น สหรัฐอเมริกา การหลีกเลี่ยงกฎหมายของประเทศเพราะขัดต่อหลักการของ
ศาสนาได้รับการยอมรับว่าไม่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ต้องรับโทษแต่อย่างใด 

๓) เสรีภาพในการสมาคมหรือรวมกลุ่ม บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการที่จะรวมกลุ่มกันซึ่ง
อาจจัดตั้งในรูปสมาคมเพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายก็ได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มหรือสมาคมที่
จัดตั้งขึ้นนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายและไม่เป็นอันตรายหรืออุปสรรคต่อผลประโยชน์
ของสังคมโดยส่วนรวม 

๔) สิทธิในทรัพย์สิน บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีทรัพย์สมบัติเป็นของตนเอง รัฐจะต้องทำ
หน้าที่ป้องกันภัยอันจะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนภายในรัฐด้วย 

๕) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย หากบุคคลใดตกเป็นผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็น
คดีแพ่งหรืออาญา (Civil or Criminal Cases บุคคลนั้นมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อหาจากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ รวมตลอดถึงการได้รับทราบสิทธิที่จะสามารถกระทำได้ เช่น ขอพบทนายความเพื่อรับคำปรึกษา 
หรือผลัดการให้การ ที่สำคัญที่สุดคือ บุคคลจะต้องไม่ถูกลงโทษถึงแก่ ชีวิต เสียอิสรภาพ หรือเสีย
ทรัพย์สินโดยปราศจากการพิจารณาตามขบวนการแห่งกฎหมาย 

๖) สิทธิส่วนบุคคล สิทธิมูลฐานที่ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลมีหลายประการ เช่น เสรีภาพ
ในร่างกาย การไปไหนมาไหน การเลือกประกอบอาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้การสมรส การหย่าร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว เหล่านี้ล้วนเป็นสิทธิส่วนบุคคลทั้งสิ้น บุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพตราบ
เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย 

 
๔๑วิชัย สังประไพ, กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๕), หน้า ๒๕๖-๒๕๗. 



๒๙ 

ในบางวาระเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นภัยต่อความสงบและความมั่นคงของรัฐหรือ
ในยามศึกสงคราม รัฐอาจละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ โดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึก 
(Martial Law) หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน (Emergency) โดยถือว่า การละเมิดนั้นกระทำไปโดยความ
จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของรัฐหรือสังคมโดยส่วนรวม 

๒.๓.๘ แนวคิด เกี่ยวกับความเสมอภาค 
นิยามความหมายเกี่ยวกับ “ความเสมอภาค”  ได้มีนักวิชาการ นักปรัชญา ได้ให้คำ

จำกัดความต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
ความเสมอภาค (Equality) นับว่าเป็นหลักการที่สำคัญประการหนึ่งของการ ปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย เพราะระบอบประชาธิปไตยถือว่าคนทุกคนมีความเท่าเทียมกันเป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐเหมือนกัน อีกทั้งเป็นขอบเขต และเป็นเครื่องสมานอีกด้วย การที่จะใช้เสรีภาพต้องมีขอบเขต 
คือ ความเสมอภาค ที่ไม่ล่วงล้ำก้ำเกิน ไม่ละเมิดต่อผู้อื่นและมีโอกาสที่จะใช้เสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
พร้อมกันนั้นความเสมอภาคไม่ใช่เป็นเพียงขอบเขต แต่ที่สำคัญคือเป็นเครื่องสมานด้วย สมานอย่างไร 
ก็คือความสม่ำเสมอกันในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาและร่วมสร้างสรรค์ ซึ่งตรงกับคำว่าเสมอในสุขและ
ทุกข์ ในภาษาเก่าที่ใช้คำว่า มีสุขและทุกข์เสมอกัน แปลอย่างสมัยปัจจุบันว่า ร่วมสุขร่วมทุกข์ การร่วม
สุขร่วมทุกข์นั้นเป็นความเสมอภาคที่สำคัญ และเป็นความเสมอภาคเชิงสมานและความเสมอภาคใน
แง่นี้ก็คือ ความมีสมานฉันท์ ความเสมอภาคนี้ถ้ามองไม่ดีก็ทำให้เกิดการแก่งแย่งช่วงชิงกันโดยคอย
ระแวงและจ้องกัน ความเสมอภาคแบบนี้ เป็นความเสมอภาคแบบแบ่งแยกและแก่งแย่ง แต่ความ
เสมอภาคเชิงสมานคือ เสมอในทุกข์และสุข ร่วมสุขร่วมทุกข์ ร่วมในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา 
เสมอโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เสมอโดยไม่ดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม เสมอโดยไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 
เสมอแบบนี้เป็นการเสมอแบบสมาน๔๒  

ความเสมอภาค (Equality) หมายถึง ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันโดย
กฎหมายซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ความเสมอภาคทางการเมือง คือ ทุกคนมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ถ้ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด และทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน 

๒. ความเสมอภาคทางโอกาส คือ ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา การรักษาพยาบาล 
การประกอบอาชีพการงาน และการรับการบริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน๔๓  

คนไทยสมัยก่อนให้ความสำคัญของคำว่า เสมอภาคนี้มาก กล่าวคือว่า เสมอภาคในเชิง
สร้างสรรค์ แต่ปัจจุบัน คนไทยตีความของคำนี้ไปในทางที่ไม่ค่อยจะสร้างสรรค์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว๔๔ 
สำหรับความเสมอภาคนั้น หมายความว่าพลเมืองจะต้องมีความเท่าเทียมกันในการมีเสรีภาพใต้
กฎหมาย กล่าวคือกฎหมายของบ้านเมืองจะต้องวางหลักการและวิธีการในเรื่องเสรีภาพของพลเมือง 
โดยความเท่าเทียมกัน โดยจะต้องไม่มีการแบ่งชนชั้นฐานะทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมแต่อย่างใด

 
๔๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), กระบวนการเรียนเพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๗-๑๘. 
๔๓ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย, ประชาธิปไตยจะก้าวไกล หากคนไทยมีส่วนร่วม , (สำนักวิจัยและ

วิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๖๒), หน้า ๑๒. 
๔๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘. 



๓๐ 

นั่นเอง๔๕ ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย คือ ความเสมอภาคทางการเมือง เช่น ฐานะความ
เป็นมนุษย์มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี เท่ากัน เสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกัน ความเสมอภาคทางโอกาส 
เช่นการดำรงชีพ การดำเนินธุรกิจ หรือการพักผ่อนหย่อนใจ การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทน เป็นต้น ๔๖ 
ผู้วิจัยเห็นว่า ความเสมอภาค เป็นคำควรจะต้องให้ความสำคัญและนำมาปฏิบัติในสังคมและมวล
มนุษยชาติให้ยิ่งมากขึ้น เพราะเป็นถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญสูงสุดอย่างหนึ่งของการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ว่า ความเสมอภาค คือ การที่ประชาชนทุกคนมีความ
เท่าเทียมกันโดยกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ๑) ความเสมอภาคทางการเมือง คือ ทุกคนมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายได้กำหนดไว้ และทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน ๒) ความเสมอภาคทางโอกาส คือ ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา การ
รักษาพยาบาล การประกอบอาชีพการงาน และการรับการบริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
แบ่งแยกในสังคม 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 
(2534, หน้า 51) 

ประชาธิปไตยคือ อำนาจของประชาชน ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ของบุคคล ความเสมอภาคและเสรีภาพในการดำเนินชีวิต 

จรูญ สภุาพ 
(2522, หน้า 52 - 53) 

ประชาธ ิปไตยคือ การปกครองที ่อำนาจสูงส ุดเป ็นของ
ประชาชนหรือมาจากประชาชน 

วรทิพย์ มีมาก 
(๒๕๔๗, หน้า ๔๖) 

ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน คือ เป้าหมายหรือประโยชน์ที่
ประชาชนจะต้องได้รับกล่าว คือ รัฐบาลที่เข้าไปบริหารประเทศ 
ต้องมีเป้าหมายเพ่ือความผาสุกของประชาชน 

อมร รักษาสตัย ์
(๒๕๔๔) 

“เพ ื ่อประชาชน” เป ็นว ิธ ีการในระบอบประชาธ ิปไตย  
ที่จะประกันว่าความเสมอภาคและความเป็นธรรม 

วิทยากร เชียงกูล 
(๒๕๖๒, ออนไลน์) 

หลักเสียงข้างมากการตัดสินใจใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาค
ประชาชนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเข้า
สู่ระบบการเมือง การตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือ
ฝ่ายตุลาการ ย่อมต้องถือเอาเสียงข้างมากท่ีมีต่อเรื่องนั้น ๆ 

Lyaman Towwr Sargen 
(1984, pp. 32-54) 

อับราฮัม ลินคอน กล่าวว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 

 

 
๔๕ปรีชา เรืองจันทร์, การเมือง เศษฐกิจ และสังคม Politics, Economy and Society, (พิษณุโลก: 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๖๐), หน้า ๕๖. 
๔๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕. 



๓๑ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ทินพันธ์ นาคะตะ 
(๒๕๑๗, ๙-๑๐) 

การปกครองระบอบประชาธ ิปไตยมี  ๔ ประการ  คือ  
๑. อำนาจอธิปไตย ๒. หลักความเสมอภาค ๓. หลักนิติธรรม  
๔. เสียงข้างมาก 

ประสาร ทองภักด ี
(๒๕๒๕, หน้า 118-119) 

ประชาธิปไตยที่เจริญอยู่ในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกามี
หลักการสำคัญดังนี้ ๑. การยึดถือเหตุผล ๒. การเน้นความสำคัญ
ของป ัจเจกชน ๓. การถ ือร ัฐ เป ็นเคร ื ่องม ือของประชาชน  
๔. การอาศัยความสมัครใจเป็นใหญ่ ๕. การยึดถือกฎเหนือกฎ  
๖. การเน้นความสำคัญของวิธีการ ๗. การถือความเห็นพ้องต้องกัน
เป็นหลักในมนุษย์สัมพันธ์ ๘. การถือสมภาพ หรือความเท่าเทียม
กันข้ันมูลฐานของมนุษย์ 

อมร รักษาสตัย์  
(๒๕๔๓, หน้า. ๓-๘) 

กรอบของหล ั ก ก ารปกครอง ในประช าธ ิ ป ไตย  คื อ  
๑. หลักอำนาจอธิปไตย ๒. หลักเสรีภาพ ๓. หลักเสมอภาค 
๔. หลักภราดรภาพ 

สำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
(๒๕๕๗, หน้า ๑๑-๑๒) 

หลักเกณฑ์สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี ๔ 
ประการ ดังนี้ ๑. อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ๒. หลักความ
เสมอภาคของบ ุคคล ๓. การย ึดถ ือเจตนารมณ์ของปวงชน  
๔. การยึดถือหลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก 

ปรีชา เรืองจันทร ์
(๒๕๖๐, หน้า ๔๖-๔๗) 

“ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที ่เลวน้อยที ่สุด 
ยกเว้นระบบการเมืองอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้เคยนำมาใช้แล้ว” นั่นคือ
ประชาธิปไตยท่ียังมีจุดอ่อนอยู่นั่นเอง 

ลิขิต ธีรเวคิน 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๒) 

ประชาธิปไตยแบบโดยตรงคือ การที่ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การปกครองโดยตรง ประชาชนใช้อำนาจปกครองกันเองเลือก
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยตนเอง 

ราชบัณฑติยสถาน 
(๒๕๔๔, หน้า ๓๔๗) 

สิทธิ ไว้ว่า อำนาจที่กระทำการใด ๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับ
การรับรองจากกฎหมาย 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) 
(๒๕๓๘, หน้า ๗-๙) 

เสรีภาพที่มีดุลยภาพหรือความสมดุลเกิดขึ้น กล่าวคือ มองว่า
ตนเองนี้มีเสรีภาพ โดยสัมพันธ์กับเสรีภาพของผู้อื่น 

วิชัย สังประไพ 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๕๖-๒๕๗) 

จำแนกเสรีภาพออกได้เป็นข้อๆ ดังนี้ คือ ๑) เสรีภาพในการ
พูด การพิมพ์ และการโฆษณา ๒) เสรีภาพในการนับถือศาสนา  
๓) เสรีภาพในการสมาคมหรือรวมกลุ ่ม ๔) สิทธิในทรัพย์สิน  
๕) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ๖) สิทธิส่วนบุคคล 

 



๓๒ 

๒.๔ หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ 

๒.๔.๑ ความหมายของสังคหวัตถุธรรม 
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสถึง สังคหวัตถุ ๔ ไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย สังคห

วัตถุ (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว) ๔ ประการนี้ สังคหวัตถุ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. ทาน (การให้)  
๒. เปยยวัชชะ หรือ ปิยวาจา (วาจาเป็นที่รัก) ๓. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) ๔. สมานัตตตา 
(การวางตนสม่ำเสมอ) ภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ทาน เปยยวัชชะ อัตถจริยาในโลกนี้ 
และสมานัตตตาในธรรมนั้น ตามสมควรสังคหวัตถุธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลก เหมือนลิ่มสลักที่ยึดคุม
รถซึ่งแล่นไปไว้ได้ฉะนั้น ถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่านี้ มารดาหรือบิดา ก็ไม่พึงได้การนับถือห รือการบูชา
เพราะบุตรเป็นเหตุแต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังคหวัตถุเหล่านี้ ฉะนั้น บัณฑิตเหล่านั้น
จึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญ๔๗ 

สังคหวัตถุ หมายถึง คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสานหมู่ชน
ให้มีความสามัคคี เป็นหลักธรรมที่ทำให้คนเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนทั่วไปเป็นการปลูกไมตรีเติม
น้ำใจต่อกัน ทำให้สังคมเป็นสุข๔๘ ดังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็น สัจธรรมที่ผู้ปฏิบัติตาม
ทุกคนย่อมสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยตนเองและทำให้ผู้ปฏิบัติพ้นทุกข์ เข้าถึงความสุขและความ
บริสุทธิ์ภายในได้จริง ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นความรู้อันบริสุทธิ์เป็นธรรมโอสถขนานเอก ที่
สามารถเยียวยารักษาจิตใจของมวลมนุษยชาติให้หลุดพ้นจาก ความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะ
เมื่อใจปราศจากสิ่งเหล่านี้ใจย่อมสะอาดบริสุทธิ์ มีอานุภาพและเกิดเป็นความเมตตากรุณาปราณี มีแต่
ความรักความปรารถนาดีต่อกันดังท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน สังคหวัตถุสูตร ว่า๔๙ 

ทานญฺจ เปยฺยวชฺชญฺจ อตฺถจริยา จ ยา อิธ 
สมานตฺตตา จ ธมฺเมสุ  ตตฺถ ตตฺถ ยถารห 

“การให้ทาน การพูดจาไพเราะ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ในโลกนี้ 
ความเป็นผู้มีตนสม่ำเสมอในธรรมทั้งหลายนั้น ตามควร”๕๐ 

ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น ทุกคนล้วนปรารถนาให้เป็นที่รักของสังคม โดยพระสัมมา  
สัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนวิธีที่จะทำตนให้เป็นที่รักของสังคมว่า ขั้นแรก ให้ปรับที่ตัวของเราเองก่อน คือ 
ต้องทำตัวเราให้เป็นคนน่ารักเสียก่อน โดยการปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวใจคนนั้น ประกอบด้วยหลัก ๔ ประการด้วยกัน ดังนี้๕๑ 

๑. ทาน การให้ คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึง
ให้ความรู้และแนะนำสั่งสอน 

 
๔๗องฺ. จตุกก. (ไทย) ๒๑/๓๙/๕๑. 
๔๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั ้งที ่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๖ . 
๔๙องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓๒/๓ . 
๕๐องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑. 
๕๑พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๓. 



๓๓ 

๒. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ
กล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคำแสดง
ประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม 

๓. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม 

๔. สมานัตตตาความมีตนเสมอ คือ ทำตนเสมอด้วยปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชน
ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล 
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี 

หลักสังควัตถุ ๔ ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจ
กันหมายถึง หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้หลักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่องประสาน
ใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ เทคนิควิธีทำให้คนรัก หรือมนต์ผูกใจคน นั่นเอง มี
ทั้งหมด ๔ ประการ ดังนี้๕๒ 

๑. ทาน การให้ คือ เอื้อเฟือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึง
ให้ความรู้และแนะนำสั่งสอน 

๒. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ 
กล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคำแสดง
ประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม 

๓. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม 

๔. สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทำตนเสมอด้วยปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชน
ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี 

สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ำใจกัน หมายถึง หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้, วิธีทำให้คนรัก, หลักสังคมสงเคราะห์ 
ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และทำให้อยู่กันด้วยความรัก
ความปรารถนาดีต่อกัน เหมือนลิ่มสลักรถที่ตรึงตัวรถไว้มิให้ชิ้นส่วนกระจายไป ทำให้รถแล่นไปไ ด้
ตามท่ีต้องการ สังคหวัตถุ๕๓ คือ ข้อปฏิบัติสำหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 

๑. ทาน ให้ปัน คือ เอื้อเฟือ เผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่
ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ และศิลปวิทยา 

 
๕๒พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), หัวใจนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อมรินทร์ 

มปป, ๒๕๔๓), หน้า ๔๘-๕๑. 
๕๓พระมหาบุญเพียร ปุญฺญวิริโย (แก้ววงศ์น้อย), “แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบัน

ครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๑๙. 



๓๔ 

๒. ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน คือ กล่าวคำสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจงแนะนำสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ มีเหตุผลเป็นหลักฐานชักสูงในทำที่ดีงาม หรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้กำลังใจรู้จักพูด
ให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทำให้รักใครนับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

๓. อัตถจริยา ทำประโยชน์แก่ คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และขวนขวายช่วยเหลือกิจการ
ต่าง ๆ บำเพ็ญ ประโยชน์รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม 

๔. สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน คือ ทำตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลายให้
ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ำเสมอกันต่อคนทั้งหลายไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์ คือร่วมสุขร่วม
ทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วม 

สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมในศาสนาพุทธซึ่ง ใช้ในการสงค์เคราะห์ผู ้อื ่นอันจะเป็น
เครื่องผูกไมตรีประสานหมู่ชนเข้าด้วยกัน คำว่า สังคหวัตถุมาจาก คำว่า “สังคห” ซึ่งแปลว่าสงค์
เคราะห์ กับคำว่า “วัตถุ” ซึ่งแปลว่าเรื่อง รวมความแล้วสังคหวัตถุจึง แปลว่า เรื่องการสงค์เคราะห์ 
หรือธรรมอันเป็นหลักในการสงค์เคราะห์ ซึ่งมีหลักใหญ่ ๆ อยู่ ๔ ข้อ ด้วยกัน  

ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสั่งสอนแก่ภิกษุในกาลครั้งหนึ่งซึ่งเรียกว่า 
สังคหวัตถุ ๔ คือ๕๔ 

๑. ทาน หมายถึง การให้ การเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่กันและกัน ซึ่งเป็นข้อสำคัญเพราะว่าทุก ๆ 
คนนั้นย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันอยู่ในด้านต่าง ๆ ในด้านวัตถุทรัพย์สินเงินทอง เครื่อง
อุปโภคต่าง ๆ ในด้านกำลังกาย ช่วยกระทำกิจการของกันและกันทางกายในด้านวาจา พู ดจา 
ช่วยเหลือกันในเรื่องที่ควรพูด ในด้านสติปัญญา ช่วยให้ความรู้ให้การแนะนำในข้อที่ควรจะแนะนำต่าง 
ๆ การให้การเฉลี่ย เผื่อแผ่ ทุกคนทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยต่างก็ควรจะมีทาน คือ ให้การช่วยเหลือกัน ผู้ใหญ่
ให้การช่วยเหลือผู้น้อย ผู้น้อยก็ให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่ ด้วยจิตใจมุ่งที่จะช่วยให้บรรลุถึงประโยชน์ที่
ต้องการ หรือเพ่ือที่จะให้พ้นจากอุปสรรคขัดข้องทั้งหลาย 

๒. ปิยวาจา หมายถึง การเจรจาถ้อยคำซึ่งเป็นที่รักเป็นที่จับใจแก่กันและกันอันเป็น  
ถ้อยคำสุภาพ เพราะวาจาที่พูดออกไปนั้น ถ้าเป็นวาจาที่ไม่สุภาพไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นวาจาที่อาจ 
เสียดแทงน้ำใจของผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียใจ ควบคุมการพูดของเราให้ไพเราะก็คือสตินั้นเอง 
ดังนั้นการพูดหรือการแสดงออกทุกครั้งต้องมีสติอยู่เสมอ  

๓. อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์กันและกัน คือ การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อสถานบัน เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สังคมท่ีตนอาศัยอยู่ตลอดถึงประเทศชาติ สิ่งใดที่เป็นโทษ
ก็ควรละเว้นไม่กระทำ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้ทั้งกาย วาจา ใจ ในทุกเวลา 
และทุกโอกาส  

๔. สมานัตตตา หมายถึง ความเป็นผู้วางตนสม่ำเสมอ หรือเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่ง 
หมายถึงการรักษาระเบียบวินัยอันใดที่ทุกคนพึงปฏิบัติทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยตามหน้าที่ ที่บัญญัติเอาไว้
เป็นระเบียบของสถานที่ของหน่วยงาน เช่น กฎระเบียบของสถาบันการศึกษา กฎระเบี ยบของ 

 
๕๔วีรวัฒน์ รอดสุโข, “เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู ้ว ิชา

พระพุทธศาสนา เรื่อง สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ ไตรลักษณ์ ๓ กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 
๔ ระหว่างการสอนด้วยหนังสือการ์ตูนและการสอนตามปกติ” , วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
หลักสูตรและการสอน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑. 



๓๕ 

สถานที่ราชการต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดถึงกฎหมายบ้านเมือง ในทางพระพุทธศาสนาก็คือ พระวินัย
บัญญัติ สำหรับพระภิกษุทั้งหลายนั้นเอง 

สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ 
เกื้อกูล หรือเป็นหลักการ สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆ ตนเพ่ือประโยชน์แก่
บุคคล อื่นไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ
ไม่เห็นแก่ตัวเราควรคำนึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เรามาหาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิต ไป
แล้วก็ไม่สามารถจะนำติดตัวเอาไปได้ 

๒. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานพูดด้วยความจริงใจไม่พูด
หยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสมกับกาลเทศะพระพุทธเจ้าได้ทรงให้ความสำคัญ
กับการพูดเป็นอย่างยิ่งเพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นวิธีการที่
จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

เว้นจากการพูดเท็จ 
เว้นจากการพูดส่อเสียด 
เว้นจากการพูดคำหยาบ 
เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

๓. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิด หรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
๔. สมานัตตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย

คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยมและ 
ไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย๕๕ 

การบริหารคนนี้ยังมีสิ่งลึกลับอีกอย่าง หนึ่ง คือ เครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจ เราไว้ใจเขา เรา
รักเขา เราหวังดีต่อเขา อย่างนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจ คงได้ยินได้ฟังมาแล้วจากหนังสือธรรมะทั่ว ๆ 
ไป เรื่อง สังคหวัตถุ ๔ ๕๖ 

- การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
- การพูดจาไพเราะ  
- การบำเพ็ญประโยชน์  
- การทำตัวให้เป็นเกลอ หรือ เป็นเพ่ือนมากกว่าที่จะเป็นนาย  

หรือเรียกว่าความงดงามในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อันเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวให้เกิด 
ความร่วมมือกันได้ ธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืน หรือธรรมเพ่ือให้ คนเป็นที่รักของคนทั่วไป
คือ สังคหวัตถุ ๔ นั่นเอง ได้แก่ 

๑. ทาน คือการให้ เสียสละ แบ่งปันแก่ผู้อื่น 
๒. ปิยวาจา คือพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ นุ่มนวลเหมาะแก่บุคคล เวลา สถานที่ พูดใน

สิ่งที่ เป็นประโยชน์ พูดในทางสร้างสรรค์ และเกิดกำลังใจ 
 

๕๕ไสว มาลาทอง , ค ู ่ม ือการดำเน ินงานเสร ิมสร ้างศ ีลธรรมสำหร ับเด ็กและเยาวชน , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, ๒๕๕๒), หน้า ๓๓. 

๕๖พุทธทาสภิกข,ุ บริหารธุรกิจแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: อตัมมโย, ม.ป.ป., ๒๕๓๕), หน้า ๑๕. 



๓๖ 

๓. อัตถจริยา คือทำตนให้เป็นประโยชน์ ตามกำลังสติปัญญา ความรู้ความสามารถกำลัง
ทรัพย์และเวลา 

๔. สมานัตตตา คือทำตนให้เสมอต้นเสมอปลายวางตนเหมาะสมกับฐานะตำแหน่ง
หน้าที่การงาน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ร่วมทุกข์ร่วมสุขสม่ำเสมอ หลักธรรมที่กล่าวมานี้ หากผู้ใดยึดถือ
ปฏิบัติเชื่อแน่ว่าจะเป็นที่รักใคร่เคารพนับถือของ เพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไปคนไทยเรานั้นมักชอบ
จดจำถ้อยคำที่คล้องจองกันใคร่เสนอคำท่ี จะทำให้จำได้ง่ายและเป็นคาถาสำหรับทำให้ตนเองเป็นที่รัก
ใคร่ขอบุคคลทั่วไปคือเราควรจะเป็นคนที่โอบอ้อมอารี (ทาน),วจีไพเราะ (ปิยวาจา),สงเคราะห์ปวงชน 
(อัตถจริยา)และวางตนเหมาะสม (สมานัตตตา)๕๗ 

สรุป สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง เครื่องมือ หรือหลักธรรมที่ช่วยประสานคนหมู่มากให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติสุข เป็นเครื่องช่วยขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้คนอยู่ร่วมกันด้วย
ความรัก ความสามัคคีกัน สามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับสังคมและการเมือง 
เป็นธรรมอันจะก่อให้เกิดความผาสุกในบ้านเมืองและประเทศชาตินั่นเอง กล่าวได้อีกนัยยะหนึ่งว่า 
ความหมายของสังคหวัตถุธรรม ๔ จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมที่บุคคลทั้งหลายได้พึงกระทำ
ต่อผู้อื่นเพื่อเป็นเครื่องผูกความรักความสามัคคี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่ อถือของตัว
บุคคลนั้นๆ ต่อสังคม เพราะเหตุที่เป็นคนที่มีน้ำใจและกิริยาต่อผู้อื่นด้วยความน้อบน้อมไม่ถือตน ถือ
ตัว และมีความเสียสละ ซึ่งคุณสมบัตินี้ส่งผลให้สังคหวัตถุ ๔ มีความหมายในแง่ของเครื่องมือสร้าง
ความสามัคคีให้กับสังคม การนำเอาหลักธรรมของสังคหวัตถุนี้ หากผู้ใดยึดถือปฏิบัติเชื่อแน่ว่าจะเป็น
ที่รักใคร่เคารพนับถือ บุคคลทั่วไปคนไทยเรานั้นมักชอบจดจำถ้อยคำที่คล้องจองกันจึงใคร่ขอเสนอคำ
ที่จะทำให้จำได้ง่าย และเป็นคาถาสำหรับทำให้ตนเองเป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไปคือโอบอ้อมอารี 
(ทาน) วจีไพเราะ (ปิยวาจา) สงเคราะห์ประชาชน (อัตถจริยา) วางตนเหมาะสม (สมานัตตตา) ในทาง
การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนั้น ๑) ทาน มีความสำคัญเป็นการให้ เช่นว่า ให้
ความรู้ ให้แนวคิด คติในการดำเนินกิจกรรมในสังคม มีความเอื้อเฟือ เผื่อแผ่ เสียสละ ๒) ปิยวาจา 
สำหรับการปกครอง หมายถึง การกล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสร้างความสมานสามัคคี ให้เกิด
ไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงแสดงถึงคำที่เป็นประโยชน์อันประกอบด้วยเหตุผล ๓) อัตถ
จร ิยา หมายถ ึง การประพฤต ิ ให ้ เป ็นประโยชน ์ ค ือ ขวนขวายช ่วยเหล ือก ิจการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ สงเคราะห์ประชาชน ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางคุณธรรมจริยธรรม
ให้เกิดขึ้นในสังคม ๔) สมานัตตตา หมายถึง การวางตนให้มีความเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอ
ภาค ปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอกันต่อคนทั้งหลายไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขหรือทุกข์ คือ ร่วมสุขร่วม
ทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วม 

 
 

 
๕๗พฤกษา พุทธรักษ์, “การบริหารจัดการสหกรณ์ การเกษตร ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ : กรณีศึกษา

สหกรณ์ การเกษตรในเขตจังหวัดนครนายก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๔๘. 



๓๗ 

ตารางท่ี ๒.๔ หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
องฺ. จตุกก. (ไทย)  
๒๑/๓๙/๕๑. 

สังคหวัตถุ ๔ ประการ ๑. ทาน ๒. ปิยวาจา ๓. การประพฤติ
ประโยชน์ ๔. การวางตนสม่ำเสมอ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต)
(๒๕๔๓, หน้า ๑๖) 

สังคหวัตถุ หมายถึง คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ผูก
ใจคนและประสานหมู่ชนให้มีความสามัคคี 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๑, หน้า ๑๔๓) 

หล ักส ังคหว ัตถ ุประการด ้วยก ัน  ๑. ทาน ๒. ป ิยวาจา  
๓. อัตถจริยา ๔. สมานัตตตาความมีตนเสมอ 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๔๓, หน้า ๔๘-๕๑) 

เป็นที่ตั ้งแห่งการสงเคราะห์กัน , ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ำใจกันหมายถึง หลักการครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไวห้ลัก
สังคมสงเคราะห์ 

พระมหาบญุเพียร ปุญฺญวริิโย 
(วิทยานิพนธ,์ ๒๕๔๔,  
หน้า ๑๑๙) 

สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมที่เป็นที่ตั ้งแห่งการสงเคราะห์กัน , 
ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน 

วีรวัฒน์ รอดสโุข 
(วิทยานิพนธ,์ ๒๕๕๐,  
หน้า ๒๑) 

สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมในศาสนาพุทธซึ่ง ใช้ในการสงค์
เคราะห์ผู้อ่ืนอันจะเป็นเครื่องผูกไมตรีประสานหมู่ชนเข้าด้วยกัน 

ไสว มาลาทอง 
(๒๕๔๓, หน้า ๔๘-๕๑) 

สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจ
ของผู้อื่น ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการ สงเคราะห์ซึ่ง
กันและกัน 

พุทธทาสภิกข ุ
(๒๕๓๕, หน้า ๑๕) 

การบริหารคนนี้ยังมีสิ ่งลึกลับอีกอย่าง หนึ่ง คือ เครื่องยึด
เหนี่ยวน้ำใจ เราไว้ใจเขา เรารักเขา เราหวังดีต่อเขา อย่างนี้เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจ คงได้ยินได้ฟังมาแล้วจากหนังสือธรรมะทั่ว ๆ 
ไป 

 
๒.๕ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 

๒.๕.๑ ด้านประชากร  
๑. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีประชาชนที่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร ที่มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล
พระอินทราชา จำนวน ๑,๐๐๒ คน๕๘ 

 
 
 

 
๕๘ หลักฐานทะเบียนราษฎรอยู ่ในเขตเทศบาลตำบลพระอินทราชา  [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 

http://pra-intaracha.go.th/public/communityinfo/data/index/menu/177 [31 ตุลาคม 2562]. 

http://pra-intaracha.go.th/public/communityinfo/data/index/menu/177


๓๘ 

๒.๕.๒ อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม  
ได้แก่ ชุมชนเทศบาลตำบลพระอินทราชา เป็นชุมชนที่มีความเป็นเมืองเป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้เนื่องจากเป็นชุมชนที่ได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพมหานคร มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางย่อย          
ด้านการค้าและการบริการให้กับชุมชนรอบข้าง ด้วยเหตุนี้พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนจึงขึ้นอยู่กับ
การค้าขาย และการเป็นแรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรม  ส่วนการทำการเกษตรเช่น การทำนาข้าว   
มีน้อยเพราะจะไม่คุ้มกับมูลค่าของพื้นที่ เศรษฐกิจของชุมชนที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเปิด
ให้บริการห้องพักอาศัยมีหอพักอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจการค้าการให้บริกา ร
ในพื้นที่และคนอาศัย ประชากรในเขตเทศบาลมีรายได้เฉลี่ยครอบครัวละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน     
มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ๆ ละ  ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้
ศึกษาได้งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเข้าใจการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังต่อไปนี้ 

ยศราวุธ ศรีประเสริฐ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาล ตำบลปลายมาศ จังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลปลาย
มาศ จังหวัดสุรินทร์ มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลปลายมาศ จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยใน
เขตเทศบาล อาชีพ ประโยชน์ที่ได้รับจากเทศบาล ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลปลายมาศ จังหวัดสุรินทร์ คือ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอุดมการณ์ประชาธิปไตย๕๙  

กรุณา ขันทอง ได้วิจัยเรื่อง “ความรู้เรื่องประชาธิปไตยของพนักงานบริษัท รอยัลอินดัส
ตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน” ผลการวิจัย พบว่า ความรู้เรื่องประชาธิปไตยของพนักงาน บริษัท รอยัล
อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน ๑. ด้านรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
๒. ด้านอุดมการณ์ของประชาธิปไตย และ ๓. ด้านการเลือกตั้ง อยู่ในระดับมาก พนักงาน บริษัท รอยัล
อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และภูมิลำเนา
แตกต่างกัน มีความรู้เรื่องประชาธิปไตย โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน ไม่แตก ต่างกัน๖๐  

พรอนงค์ เพ็ชรรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานเทศบาล
นคร สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของพนักงานเทศบาลสุราษฎร์ธานี โดยรวมของทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ระดับมาก คือ ด้านการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ส่วน

 
๕๙ยศราวุธ ศรีประเสริฐ, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลปลายมาศ 

จังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543). 
๖๐กรุณา ขันทอง, “ความรู้เรื่องประชาธิปไตยของพนักงาน บริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) 

จำกัด มหาชน”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2551). 



๓๙ 

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ ๓๖ ปี ขึ้นไป มีระดับการ ศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุราชการน้อย
กว่า ๑๖ ปี และมีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป เปรียบเทียบผลการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของพนักงานเทศบาลสุราษฎร์ธานีที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน ทำให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๖๑ 

จรูญ แดนนาเลิศ ได้ว ิจ ัยเร ื ่อง “พฤติกรรมทางการเมืองของกลุ ่มคนอีสานใน 
ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา” ผลการศึกษา พบว่า ความเป็นชาติพันธุ์ของคนอีสานมี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองกลุ่มคนอีสาน ในตำบลอ่างทอง ถือว่าส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกิจกรรม
ของผู้สนใจทางการเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย การแสดงออกความสนใจทางการเมืองในระดับประเทศ
และท้องถิ่นของตนเอง การใช้ส ิทธ ิเล ือกตั ้งตามที่กฎหมายกำหนดทั ้งในระดับท้องถิ ่นและ
ระดับประเทศ การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมืองที่ตนเองสนใจ ชักจูงผู้อื่นให้เลือกตั้งผู้ที่ตนเอง
สนับสนุน และการติดกระดุมหรือการติดสติกเกอร์เ พ่ือการสนับสนุน ซึ ่งกลุ ่มคนอีสานใน 
ตำบลอ่างทองได้แสดงออกอย่างเป็นลำดับ ซึ่งมีความชัดเจนในเรื่องของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งคน
อีสานจะสนับสนุนคนอีสานด้วยกัน แต่หากจะต้องตัดสินใจเมื่อเกิดข้อขัดแย้งทางการเมือง คนอีสาน
จะยึดความถูกต้องมาเป็นอันดับแรก การแสดงออกทางการเมืองของคนอีสานถือว่าเป็นการแสดงออก
ทางการเมืองในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ เพื่อปกป้องอำนาจทางการเมือง แสดงบทบาทในการ
เรียกร้องและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ต่อกลุ่มการเมืองในตำบลอ่างทอง จะ
เป็นการรวมตัวที่เข้มแข็งของชุมชน รวมถึงการสร้างระบบเครือข่ายระหว่างชุมชนอีสานโดยใช้ระบบ
เครือญาติ อุปถัมภ์ ส่งผลให้กลุ่มต่าง ๆ หรือชุมชนตระหนักดีขึ้นในเรื่องของอำนาจจากการรวมกลุ่ม
เพ่ือเรียกร้องและสนับสนุน คนอีสานที่มีชาติพันธุ์เดียวกัน๖๒  

ภูสิทธ์ ขันติกุล ได้วิจัยเรื ่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วม
ทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ ส่วนรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเพียง  
๒ ระดับเท่านั้น ได้แก่ ระดับปานกลาง และต่ำ ซึ่งรายด้านที่อยู่ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง และด้านการสนทนาเรื่องการเมือง ส่วนปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพ ปัจจัยทางสงคม และเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ๖๓ 

 

 
๖๑พรอนงค์ เพ็ชรรัตน์ ,“การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551). 

๖๒จรูญ แดนนาเลิศ, “พฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มคนอีสานในตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา”, การค้นคว้าแบบอิสระ สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554). 

๖๓ภูสิทธ์ ขันติกุล, “รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”, 
รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2553). 



๔๐ 

พระขรรค์ช ัย ส ุว ุฑ ฺโฒ (เจร ิญศิลป์)  ได้ว ิจ ัยเร ื ่อง “การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามทัศนคติของประชาชนในเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครมีทัศนคติต่อ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านทัศนคติต่อการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองลงมา คือ ด้านปัญหาและแนว
ทางการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ฯ และด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ฯ และด้านที่
มีค่าน้อยที่สุดคือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการปกครอง ๒. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีทัศนคติ
ต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้ง ๔ ด้าน ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่สำคัญคือ ๑) ด้านทัศนคติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ประชาชน ยังขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงควรให้ความรู้ที่ถูกต้อง โดย
ใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ๒) ด้านการรับรู้ข่าวสาร
ทางการเมืองและการปกครอง ฯ ควรสร้างสื่อที่ถูกต้องในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ๓) ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของผู้แทนของตนด้วย
การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย ๔) ควรจัดตู้รับข้อแสดงความคิดเห็นใน
ชุมชนต่าง ๆ แล้วนำไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป๖๔ 

พรภิรมณ์ ศรีทองคำ และ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนคติทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของประชาชนในตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนในตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยในระดับสูง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรทางด้านอาชีพ และรายได้ มีผลต่อ
ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ส่วนตัวแปรทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการ
กล่อมเกลาทางการเมือง ไม่มีผลต่อทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย๖๕ 

พระมหาณรงค์ศักดิ์ วิชิรัมย์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม
ทางการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาความรู ้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ประชาชนมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้าน
หลักสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล รองลงมาคือ ด้านการเสมอภาค และน้อยที่สุดคือ ด้านปกครอง 

 
๖๔พระขรรค์ชัย สุวุฑฺโฒ (เจริญศิลป์), “การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขตามทัศนคติของประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๖๕พรภิรมณ์ ศรีทองคำ, “ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตำบลบ้านช้าง 
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี”, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2, 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2558): ๓๓. 



๔๑ 

ตามลำดับ พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ด้านการเลือกตั ้ง รองลงมาคือ ด้านวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และน้อยที ่ส ุดคือ 
พฤติกรรมทางการปกครองแบบประชาธิปไตย ตามลำดับ การเปรียบเทียบการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุรี ที่
ประชาชนมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยรวมแตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุรี ด้านการ
ปกครองตนเอง พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองการปกครอง ในด้านอุดมการณ์ ด้านการ
ปกครอง ด้านวิถีชีวิตและด้านการเลือกตั้ง แตกต่างกัน ด้านความเสมอภาค พบว่าประชาชนมี
พฤติกรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในด้านอุดมการณ์ ด้านการปกครอง ด้านวิถีชีวิต และ
ด้านการเลือกตั้ง แตกต่างกัน, ด้านสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล พบว่าประชาชน มีพฤติกรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยในด้านอุดมการณ์ ด้านการปกครอง ด้านวิถีชีวิต และด้านการ
เลือกตั้งแตกต่างกัน๖๖  

สมน ึก  ป ัญญาส ิ งห ์  ได ้ว ิ จ ัย เร ื ่ อง  “การพ ัฒนาการเม ืองภาคพลเม ืองกับ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 
การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาของประชาชนร่วมกับ อบต. องค์กรพัฒนา
เอกชน หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ระดับอำเภอ รวมทั้งทุนทางสังคม วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
ความเช ื ่อ ความศร ัทธา สาหร ับกระบวนการพ ัฒนาประชาธ ิปไตยช ุมชนเก ี ่ ยวข ้องกับ
กระบวนการพัฒนาของชุมชน ร่วมกับ อบต. การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชน (สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนและสำนักงานพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ตั ้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓) 
นอกจากนี้ พบว่า บทบาทของผู้นำชุมชน (นายก อบต. สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้านบางคน พระสงฆ์บาง
รูป ครูอาจารย์ที่เป็นแกนนำชุมชน) มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการเมืองภาค
พลเมืองและประชาธิปไตยชุมชน  จากข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลนา
ชุมแสง ร้อยละ ๕๖.๘ มีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของตำบลในระดับปาน
กลาง ซึ่งเป็นแบบแผนเดียวกันในทุกกลุ่มช่วงอายุ อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลอายุระหว่าง ๑๘-๒๙ ปี มี
ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของตำบลในระดับสูง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๑ รองลงมาคือ กลุ่มอายุระหว่าง ๔๐ - ๔๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗ และเป็นที่น่าสังเกตว่า มี
จำนวนร้อยละใกล้เคียงกับความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของตำบลในระดับต่ำคิด
เป็นร้อยละ ๑๕.๔ สำหรับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของตำบล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่ในตำบลนาชุมแสงมีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของตำบลในระดับ

 
๖๖พระมหาณรงค์ศักดิ์ วิชิรัมย์, “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองการ

ปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุรี”, JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA 
COLLEGE Vol.9 No.2 (July – December 2015): ๕๐-๕๑. 



๔๒ 

ปานกลาง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุระหว่าง ๕๑-๕๙ ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐ และผู้ให้ข้อมูล
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รองลงมาคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘ ส่วนอายุระหว่าง ๓๐-๓๙ ปี และอายุระหว่าง ๑๘-
๒๙ ปี มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของตำบลในระดับสูง มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ ๒๕.๙ และ ๒๕.๗ ตามลำดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ให้ข้อมูลอายุระหว่าง ๓๐-๓๙ ปี 
และกลุ่มอายุระหว่าง ๔๐-๔๙ ปี มีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนของ
ตำบลในระดับต่ำ มากที่สุด คือ ร้อยละ ๑๒.๓ และ ๑๑.๕ ตามลำดับ   ปัญหาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน พบว่า ต้อง
สร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เช่น การสร้างผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ การพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมือง ประชาธิปไตยชุมชนและบทบาทของสภาองค์กร
ชุมชนตำบลร่วมกับประชาชนในตำบลโดยอาศัยการดำเนินกิจกรรมการเมืองภาคพลเมืองและ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนแบบประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมทั้งการสนับสนุน
การดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ๆ จากองค์กรภายนอกชุมชน 
เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและองค์กรภาครัฐในพื้นที่ 
นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่สนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นเพื่อการจัดการ
ตนเองมากขึ้น๖๗  

บุหงา ทาระพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความเข้าใจเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรียนช่วงชั ้นที ่ ๔ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จัง หวัดยโสธร  
ปีการศึกษา ๒๕๔๙” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช่วงชั้นปีที่ ๔ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ -๖ มี
ความเข้าใจเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีการร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยใน
ระดับมาก เปรียบเทียบกับนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในด้านความเข้าใจเรื ่องการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยด้านการนำ เรื่องระบอบประชาธิปไตยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกัน เปรียบเทียบนักเรียนชายและนักเรียนหญิงด้านการร่วมกิจกรรมเกี ่ยวกับ
ประชาธิปไตย พบว่า นักเรียนชายมีระดับการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยมากกว่านักเรียน
หญิง ส่วนปัญหาและแนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนพบว่า นักเรียนเสนอปัญหา
ประชาธิปไตยในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๖ และเสนอแนวทางส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๑๖๘  

ชุติเดช  สุวรรณมณี ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมส่วนมากไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ภายในปี ๒๕๔๙-๒๕๕๖) จำนวน ๓๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๐ และ

 
๖๗สมนึก ปัญญาสิงห์, “การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน: 

กรณีศึกษา ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น” , วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร, (คณะรัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘). 

๖๘บุหงา ทาระพันธ์, “ความเข้าใจเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2549” , สารนิพนธ์ศาสน 
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 



๔๓ 

โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียง
ตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมาคือด้านการเป็นผู้ชักนำผู้อื่นสนทนาด้านการเมือง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปาน
กลาง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมีค่าแปลผลอยู่ใน
ระดับน้อยตามลำดับ  ๒. ผลการทดสอบสมติฐานพบว่า ประชาชนอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ที่มีเพศอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมทั้ง  
๓ ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ ๐.๐๕ ซึ ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต ั ้งไว้    
๓. สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๔ ประเด็น ดังนี้ ๑) ด้านการใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง มีผู้เสนอแนะมากที่สุดคือ เจ้าบ้านควรตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้านของตน 
เพ่ือให้จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ๒) ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
มีผู ้เสนอแนะมากที่สุด คือรัฐและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรเปิดเวทีสาธารณะให้มากขึ้น เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าร่วมแสดงประชามติ และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ๓) ด้านการเป็นผู้ชักนำผู้อื่น
สนทนาด้านการเมืองมีผู้เสนอแนะมากท่ีสุด คือปัจจุบันเกิดการแบ่งแยกทางการเมือง ทำให้การพูดคุย
เกี ่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาสังคมกับเพื ่อน ๆ หรือบุคคลอื ่นทำได้ยาก ดังนั้น 
ประชาชนควรใช้การพูดคุย สนทนากันอย่างเป็นมิตร และ ๔) ด้านการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมทาง
การเมืองมีผู้เสนอแนะมากที่สุด คือ ประชาชนควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ โดยการรณรงคใ์น
การเลือกตั้ง เช่น การติดโปสเตอร์แจกเอกสาร แผ่นพับ๖๙  

พงศกร สวัสดิ์มาก ได้วิจัยเรื ่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ๓.๒๗ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาชนที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แตกต่างกัน อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๗๐  

ธีรวิทย์ ทองนอก ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธ
บูรณาการของเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลเมืองหนองปรือ 
จังหวัดชลบุรี มีการนำหลักพุทธธรรมาบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองหนองปรือให้
สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ (๑) 
การบริหารจัดการองค์การด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเมืองหนองปรือให้มีการยึดมั่น 
และประพฤติปฏิบัติดำรงตนอยู่ในหลักพุทธธรรม คุณธรรม และจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง

 
๖๙ชุติเดช  สุวรรณมณี, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  

อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๗๐พงศกร สวัสดิ์มาก, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วารสารรัชต์ภาคย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที ่ 11 ฉบับที่ 23, (พฤษภาคม-สิงหาคม 
2560): ๑๕๗. 



๔๔ 

กับหลักสังคหวัตถุ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักโลกบาลธรรม (๒) การบริหารจัดการองค์การแบบ
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม โดยการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักสัปปุรสธรรม ๗ และหลักอริยสัจ 
๔ (๓) การบริหารจัดการองค์การ ด้วยการเสริมสร้างจริยธรรม โดยกำหนดให้มีการสอดแทรกกิจกรรม
ที่เกี ่ยวข้องกับหลักพุทธธรรมไว้ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ครั้งละ   น้อย ๆ แต่บ่อย ๆ และ
ต่อเนื่องตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลักพรหมวิหาร ๔ สำหรับองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผลสำเร็จที่เทศบาลเมืองหนองปรือได้รับนั้นมาจากการที่เทศบาลเมืองหนอง
ปรือได้มีการนำหลักโลกบาลธรรมไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงที่สุด๗๑ 

สรุปได้ว่า ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อม หรือองค์ประกอบอื่นต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล 
หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความแตกต่างกัน เช่น บางหน่วยงานอาจมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระดับสูง เป็นเพราะว่าบุคลากรมีระดับการศึกษาสูง การรับรู้ข่าวสาร
ลักษณะงานที่ทำ ประสบการณ์ทางด้านการเมืองการปกครอง เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อ
ความคิดเห็น หรือความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนได้ 

ตารางท่ี ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กรุณา ขันทอง 
(2551) 

“ความรู้เรื่องประชาธิปไตยของพนักงานบริษัท รอยัลอินดัส
ตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน” 

พบว่า พนักงานมีความรู ้เร ื ่องเกี ่ยวกับประชาธิปไตยใน 
ด้านรูปแบบการปกครอง ด้านอุดมการณ์ และด้านการเลือกตั้ง     

พรภิรมณ์ ศรีทองคำ และ 
วัลลภ รฐัฉัตรานนท์  
(๒๕๕๘) 

“ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนใน
ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี” 

พบว่า ประชาชนในตำบลบ้านช้างมีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยอยู่ในระดบัสูง 

 

 

 

 
๗๑ธีรวิทย์ ทองนอก, “การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการของเทศบาล

เมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๔๕ 

ตารางท่ี ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระขรรค์ชัย สุวุฑฺโฒ  
(เจริญศิลป์) 
(255๙) 

“การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป ็นประม ุขตามทัศนคต ิของประชาชนในเขตทว ีว ัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ” 

พบว่า ประชาชนในเขตทวีวัฒนา ประชาชน ยังขาดความรู้
ความเข ้าใจท ี ่ถ ูกต ้องเก ี ่ยวก ับหล ักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงควรให้ความรู้ที่ถูกต้อง โดยใช้สื่อประเภทต่าง ๆ 
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

บุหงา ทาระพันธ์ 
(255๐) 

“ความเข้าใจเร ื ่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา ๒๕๔๙” 

พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงในด้านความเข้าใจเรื่อง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้านการนำ เรื ่องระบอบ
ประชาธิปไตยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนแนวคิดและผลงานที่เกี ่ยวข้องนำมาจัดทำเป็นกรอบแนวคิด โดยผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ จากแนวคิดของ วิทยากร  เชียงกูล เกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย๗๒ 
ผู้วิจัยจึงนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
 

 ตัวแปรต้น                                                             ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)                                        (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 

 
๗๒ว ิทยากร เช ียงก ูล , หลักการปกครองระบอบประชาธ ิปไตย , [ออนไลน ์ ] , แหล่งที ่มา:  

http://www. Witayakorndub.wordpress.com/ /2007/06/democratic [๘ เมษายน ๒๕๖๒]. 

หลักสังคหวัตถุธรรม 4 
ประการ 

- ทาน  
- ปิยวาจา  
- อัตถจริยา 
- สมานัตตา 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได้ต่อเดือน 
 

การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาล 

ตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการที่สำคัญ ๕ ประการ คือ 
 ๑)หลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  
 ๒)หลักเสรีภาพ 
 ๓)หลักความเสมอภาค   
 ๔)หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม   
 ๕)หลักเสียงข้างมาก 
 

สัมภาษณ์ผ ู ้ทรงคุณวุฒิ
จ ำ น ว น  ๘  ค น  ต า ม
หลักสังคหวัตถุธรรม ๔ 



บทท่ี ๓ 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

งานวิจัยเรื ่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ      
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่” โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

งานวิจัยเรื ่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสาน (Mixed Method Research) โดยเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) 
โดยมีโครงสร้างการสัมภาษณ์ในส่วนที ่เกี ่ยวกับการปฏิบัติหน้าที ่ก ับผู ้ให ้ข้อมูลส ำคัญ (Key 
Informants)  

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

๓.๒.๑ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

๑) ประชากร 
ได ้ แก่  ประชาชนท ี ่ ม ี อ าย ุ  ๑๘  ป ี ข ึ ้ น ไป ใน เขต เทศบาลตำบลส ุ เ ทพ  

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๗ ,๑๔๕ คน จากประชากรในเขตตำบลสุเทพ 
๒๗,๕๒๓ คน๘๕

 

 

 
๘๕รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ,  

ระบบสถ ิต ิทางการทะเบ ียนกรมการปกครอง , [ออนไลน ์ ] , แหล ่งท ี ่ม ี :  http:// stat.bora.dopa.go.th  
[๑๐ เมษายน ๒๕๖๒]. 



๗๐ 

๒ ) กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

จำนวน ๓๙๑ คน ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากประชากรที่

เป็นประชาชนในเทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน ๑๗,๑๔๕ คน ที่ได้จากใช้สูตรของ Taro Yamane๘๖ 
ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้  

 

                       n    =        
N

1+𝑁𝑒2
 

เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N คือ ขนาดของประชากร 
  e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง กำหนดไว้ที่ 0.05 

แทนค่าในสูตร 

=  
17145

1+(17145(0.05)2)
 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง =  390.92 คน  
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง = 391 คน  
 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บข้อมูลตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณให้สามรารถ
เป็นตัวแทนของประชากรได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้ง
นี้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘๖สุจินต์ ธรรมชาติ, การวิจัยภาคปฏิบัติวิธีลัด, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๔๘. 



๗๑ 

ตารางที่ ๓.๑ แสดงที่มาของกลุ่มตัวอย่างแต่ละหมู่บ้าน ตามสัดส่วนของประชากร 

ลำดับ หมู่บา้น ประชากร (คน) กลุ่มตัวอยา่ง (คน) 
๑. ประชาชนในหมู่ ๑ บ้านเชิงดอย ๗๕๗ ๑๗ 
๒. ประชาชนในหมู่ ๒ บ้านห้วยแก้ว ๔๕๒ ๑๐ 
๓. ประชาชนในหมู่ ๓ บ้านกองบิน ๔๑ ๒,๐๐๓ ๔๕ 
๔. ประชาชนในหมู่ ๔ บ้านห้วยทราย ๙๗๔ ๒๒ 
๕. ประชาชนในหมู่ ๕ บ้านร่ำเปิง ๒,๐๓๕ ๔๖ 
๖. ประชาชนในหมู่ ๖ บ้านโป่งน้อย ๙๑๔ ๒๐ 
๗. ประชาชนในหมู่ ๗ บ้านช่างทอง ๑,๖๘๐ ๔๐ 
๘. ประชาชนในหมู่ ๘ บ้านหลิ่งห้า ๖๘๔ ๑๕ 
๙. ประชาชนในหมู่ ๙ บ้านดอยสุเทพ ๖๗๔ ๑๕ 

๑๐. ประชาชนในหมู่ ๑๐ บ้านอุโมงค์ ๑,๕๓๕ ๓๕ 
๑๑. ประชาชนในหมู่ ๑๑ บ้านดอยปุย ๑,๔๕๑ ๓๕ 
๑๒. ประชาชนในหมู่ ๑๒ บ้านภูพิงค์ ๒๘๑ ๖ 
๑๓. ประชาชนในหมู่ ๑๓ บ้านสันลมจอย ๑,๗๒๓ ๔๐ 
๑๔. ประชาชนในหมู่ ๑๔ บ้านใหม่หลังมอ ๑,๒๐๐ ๒๘ 
๑๕. ประชาชนในหมู่ ๑๕ บ้านทรายคำ ๗๘๒ ๑๗ 

 รวม ๑๗,๑๔๕ ๓๙๑ 
 

๓) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่วิจัยและสมาชิกเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำท้องถิ่น, กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน, กลุ่มเครือข่ายขอคืนพื้นที่ 
ป่าดอยสุเทพ และพระสงฆ ์จำนวน ๑๒ รูปหรือคน ได้แก่ 

๑. พระครูพิสุทธิ ์ชยานุศาสก์, รักษาการผู ้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่  
มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๒. พระคร ูส ิร ิบรมธาต ุพ ิท ักษ์ , ผศ.ดร. ,  ร ักษาการผ ู ้อำนวยการสำนักว ิชาการ  
มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๓. พระครูส ุตพัฒโนดม, ผศ.ดร. , รักษาการผู ้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เช ียงใหม่   
มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๔. พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท, รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุน
วิชาการ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๕. พระครูประวิตรวรานุยุต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๖. พระคร ูพ ิพ ิธส ุตาทร, ดร., อาจารย ์ประจำหลักส ูตรพุทธศาสตรดุษฎีบ ัณฑิต  
มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ 
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๗. พระนคร ปญฺญาวชิโร, ดร., นักวิชาการศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ รุ ่งวิสัย, อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์  

มมร.วิทยาเขตล้านนา 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง, อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๐. จ่าสิบเอกทนงศักดิ์ กุมะนา, ผู้ช่วยชุดรวบรวมข่าวสารกองทับบกเชียงใหม่ 
๑๑. อาจารย์มงคล ชัยวุฒิ, เครอืข่ายขอคืนพ้ืนที่ป่าดอยสุเทพ 
๑๒. นายธีรศักดิ์ รูปสุวรรณ, เครือข่ายขอคืนพ้ืนที่ป่าดอยสุเทพ 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ที่ 
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน
ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  
๑) ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)

จังหวัดเชียงใหม่ 
๒) กำหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย  
๓) กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษาสารนิพนธ์  
๔) สร้างเครื่องมือ  
๕) นำเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี ่ยวชาญเพ่ือ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
๖) นำเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหา

ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
๗) ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่าง 

๓.๓.๒ กำหนดกรอบการสร้างเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ    
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซึ่งผู้ศึกษา  
ได้ดำเนินการวิจัยโดยการสร้างแบบสอบถามตามกรอบปัจจัยที่กำหนด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
๓ ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น 
แบบเลือกตอบ หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน และสถานภาพในชุมชน ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่  

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสุเทพ 
จังหวัดเชียงใหม่  

โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)๘๗ มี ๕ ระดับ
ตามหลักการ ของลิเคิร์ทโดยกำหนดค่าของลาดับคะแนนดังนี้  

๕ หมายถึงมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
๔ หมายถึงมีส่วนร่วมมาก  
๓ หมายถึงมีส่วนร่วมปานกลาง  
๒ หมายถึงมีส่วนร่วมน้อย  
๑ หมายถึงมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง ๔ ด้าน คือ  
๑) การตัดสินใจ ๒) การปฏิบัติ ๓) การรับผลประโยชน์ และ๔) การประเมินผล 

๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
๑) ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือที่

สร้างไว้  
๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธานและ 

กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และนำมาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม จำนวน ๕ ท่าน  

๒.๑ พระครูสมุห์วัลลภ ิตสํวโร, ดร, ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มจร.วิทยาเขต
เชียงใหม่ 

๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ สีดาคำ, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดณ ปัญญาวีรทัต, ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ 

๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต
วิทยาลัย มจร. วังน้อย 

 
๘๗ธีรยุทธ พึ่งเทียร, สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สูตรไพศาล, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๐. 
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๒.๕ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรโพธิ์, อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาปรัชญาปริญญาโท  
มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ 

เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและ โครงสร้างของคำถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index : IOC)  

๓) หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ 
แล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) ไดแ้ก่ ประชาชนในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ใช้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน ๓๐ คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่า สัมประสิทธ์
แอลฟา (à-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient)๘๘ ได้ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ ๐.๘๙๖ 

๔) นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
๕) นำแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ให้คณะกรรมการควบคุมสาร

นิพนธ์ตรวจสอบ  
๖) นำแบบสัมภาษณ์ผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลสำคัญ(Key Informants) มาปรับแก้ไขเพื ่อนำไป 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ต่อไป 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้  
๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม  
ผู ้ว ิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับประชาชนในพื้นที ่ของเทศบาลตำบลสุเทพ              

จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง สำหรับการสัมภาษณ์ผู ้วิจัยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) โดยการบันทึกเทป ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 
ขั้นตอน ดังนี้ 

๑) ขอหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพื ่อขอความร่วมมือจากประชาชนในตำบลสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และขอความร่วมมือจากสมาชิกเทศบาลตำบลสุเทพ  
ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการแจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย โดยผู้วิจัยดำเนินการ
นำส่งตามแผนกต่าง ๆ เพ่ือช่วยดำเนินการอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๒) นำแบบสอบถามจำนวน ๓๙๑ ชุด โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ  
ดังตารางที่ ๓.๑ ในเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยดำเนินการนำส่งถึงผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้านและสมาชิกเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินการเก็บคืนภายใน ๑ เดือน 

๓) นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง 
สังคมศาสตร์ต่อไป 

 
๘๘สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชซิ่ง จำกัด, 

๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑.   



๗๕ 

๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์  

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอน ดังนี้  
๑) การรวบรวมเอกสาร ผู ้วิจัยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ  บทความวิจัยและ 

เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๒) การขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ และขอหนังสือ 
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย ตนเอง 

๓) การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒ รูปหรือคน ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำท้องถิ่น,  
กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน, กลุ่มเครือข่ายขอคืนพ้ืนที่ป่าดอยสุเทพ และพระสงฆ์ จำนวน ๑๒ รูปหรือคน 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื ่อการวิจัยทาง 
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับอธิบายลักษณะทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือพรรณนาความคิดเห็นในแนวทางและนโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวง
ผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และสถิติที ่ใช้  
คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าเบี ่ยงมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สำหรับทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ
ความ คิดเห็นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)
จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปร 
ต้นสองกลุ ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธ ีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
(One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทำการ 
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)  

๓.๕.๒ เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย  
เกณฑ์ท่ีใช้แปลผลข้อคำถามที่ได้จากการประเมินผลมีดังนี้  
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 



๗๖ 

๓.๕.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ (In-depth Interview) และจากแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท  



 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื ่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ ๑. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)   
จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เกี ่ยวกับการมีส ่วนร ่วมทางการเม ืองภาคพลเม ืองในการทวงผ ืนป่าดอยสุ เทพ (ป ่าแหว ่ง)  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่รวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๙๑ คน มาวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
๔.๕ ผลการสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
๔.๖ องค์ความรู้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะหจ์ากงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
 



๗๗ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ 

ประชาชน โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพในชุมชน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๑  

ตารางท่ี ๔.๑ จำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย ๒๐๘ 53.5 
หญิง ๑๘๒ 4๖.๕ 

รวม ๓๙๑ ๑๐๐ 
อายุ   

ต่ำกว่า ๓๐ ปี ๑๑๑ ๒๘.๔ 
อายุ ๓๑-๔๐ ปี ๑๐๖ ๒๗.๑ 
อายุ ๔๑-๕๐ ปี ๙๘ ๒๕.๑ 
อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป ๗๖ ๑๙.๔ 

รวม ๓๙๑ ๑๐๐ 
ระดับการศึกษา   

ต่ำกว่าปริญญาตรี ๑๘๔ ๔๗.๑ 
ปริญญาตรี ๑๘๒ ๔๖.๕ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒๕ ๖.๔ 

รวม ๓๙๑ ๑๐๐ 
รายได้ต่อเดือน   

ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๒๕ ๓๒.๐ 
๑๐,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๓๙ ๓๕.๕ 
๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท ๙๗ ๒๔.๘ 
๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๓๐ ๗.๗ 

รวม ๓๙๑ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

              (n=๓9๑) 



๗๘ 

ตารางท่ี ๔.๑ จำนวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(n=391) 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
สถานภาพในชุมชน   

ผู้นำชุมชน ๕ ๑.๓ 
เจ้าหน้าที่รัฐ ๔๙ ๑๒.๕ 
ประชาชนทั่วไป ๒๗๙ ๗๑.๔ 
นักศึกษา ๕๘ ๑๔.๘ 

รวม ๓๙๑ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่” จำแนกได้
ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจำนวน ๒๐๙ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๕๓.๕ และเป็นเพศหญิง จำนวน ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ ตามลำดับ   

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง ต่ำกว่า ๓๐ ปี มีจำนวน 
๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔ รองลงมา คือ มีอายุอยู่ระว่าง ๓๑-๔๐  ปี มีจำนวน ๑๐๖ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๒๗.๑ รองลงมา คือมีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี มีจำนวน ๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑ และ 
น้อยที่สุด คือ มีอายุมากกว่า ๕๑ ปีขึ้นไป มีเพียงจำนวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔ ตามลำดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรี มีจำนวน ๑๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑ รองลงมา คือมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมี
จำนวน ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ รองลงมา และน้อยที่สุด คือมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี มีเพียงจำนวน ๒๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๖.๔ ตามลำดับ 

รายได ้ต ่อเด ือน  พบว ่า ผ ู ้ตอบแบบสอบถามโดยส ่วนใหญ ่มี รายได ้ต ่อเด ือน  
๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๑๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕ รองลงมา คือ ผู้รายได้ต่อเดือนต่ำ
กว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๑๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ รองลงมา คือ ผู ้รายได้ต่อเดือน 
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๙๗ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘ และน้อยที่สุด คือ ผู้รายได้ต่อเดือน 
๓๐,๐๐๐บาทขึ้นไป มีเพียงจำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗ ตามลำดับ 

สถานภาพในชุมชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นประชาชน
มีจำนวน ๒๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ รองลงมา คือมีสถานภาพนักศึกษา มีจำนวน ๕๘ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘ รองลงมา คือมีสถานภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจำนวน ๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ 
และน้อยที่สุด คือมีสถานภาพผู้นำชุมชน มีจำนวน ๕ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓  ตามลำดับ 

 

 



๗๙ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอย 
สุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับ
ผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล แสดงด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง 
ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดย ภาพรวม 

  (n=๓๙๑) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

การมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
1. ด้านการตัดสินใจ ๒.๖๖ ๑.๓๐ ปานกลาง 
2. ด้านการปฏิบัติ ๒.๖๘ ๑.๓๒ ปานกลาง 
๓. ด้านการรับผลประโยชน์ ๒.๙๕ ๑.๑๓ ปานกลาง 
4. ด้านการประเมินผล ๒.๗๘ ๑.๓๓ ปานกลาง 

รวม ๒.๗๗ ๑.๒๕ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน
ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเช ียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ( =๒.๗๗)  
เมื ่อจำแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี ่ย พบว่า อยู ่ในระดับปานกลางทุกด้านดังนี้   
ด้านรับผลประโยชน์ ( =๒.95)  ด้านประเมินผล ( =๒.78) ด้านการตัดสินใจ ( =๒.68)  
ด้านการปฏิบัต ิ( =๒.66) ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





  





๘๐ 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง 
ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการตัดสินใจ 

  (n=๓๙๑) 

ด้านการตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
๑. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจของประชาชนในการ

ร่วมประชุมเพื ่อเสนอปัญหาการทวงผืนป่าดอย 
สุเทพ 

 
 

๒.๖๒ 

 
 

๑.๒๕ 

 
 

ปานกลาง 
๒. การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผนนโยบายหรือ

แผนงาน/โครงการ/ก ิจกรรมทวงผ ืนป ่าดอย 
สุเทพ 

 
 

๒.๘๑ 

 
 

๑.๔๗ 

 
 

ปานกลาง 
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในตัดสินใจการเสน

ปัญหาความต้องการโครงการในการทวงผืนป่าดอย 
สุเทพ 

 
 

๒.๕๙ 

 
 

๑.๒๙ 

 
 

ปานกลาง 
๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในตัดสินใจคิดและ

กำหนดแนวทางพัฒนาเพื ่อแก้ไขปัญหาของการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

 
 

๒.๖๓ 

 
 

๑.๒๙ 

 
 

ปานกลาง 
๕. การมีส ่วนร่วมของประชาชนในการตัดส ินใจ

จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการ
ในการจัดทำโครงการเพื่อการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

 
 

๒.๖๕ 

 
 

๑.๓๕ 

 
 

ปานกลาง 
๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกับแกนนำตัดสินใจ

เปิดโอกาสให้กลุ ่มคนเข้ามามีส ่วนร่วมในการ
กิจกรรม/โครงการเพื่อการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

 
 

๒.๖๙ 

 
 

๑.๓๘ 

 
 

ปานกลาง 
๗. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับแกนนำได้มีการ

ตัดสินใจประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มคนเข้าร่วมกิจกรรม
จัดทำแผนต่าง ๆ เพ่ือการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

 
 

๒.๖๕ 

 
 

๑.๓๗ 

 
 

ปานกลาง 
โดยรวม ๒.๖๖ ๑.๓๐ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน

ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
( = ๒.๖๖) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อจากค่ามากไปหาน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการ
วางแผนนโยบายหรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทวงผืนป่าดอยสุเทพมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = ๒.๘๑)  รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกับแกนนำตัดสินใจเปิดโอกาสให้กลุ่ม
คนเข้ามามีส่วนร่วมในการกิจกรรม/โครงการเพื่อการทวงผืนป่าดอยสุเทพที่ยั่งยืน ( =๒.๖9) และ











๘๑ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การมีส่วนร่วมการตัดสินใจของประชาชนในการร่วมประชุมเพื่อเสนอ
ปัญหาการทวงผืนป่าดอยสุเทพ ( =๒.6๒) ตามลำดับ 

ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองใน 
การทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการปฏิบัติ 

  (n=๓๙๑) 

ด้านการปฏิบัติ 
การมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
๑ .  การม ีส ่ วนร ่ วมของประชาชนในปฏ ิบ ัติ การ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้การ
ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามแผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรม การทวงผืนป่าดอยสุเทพที่วางไว้ 

 
 
 

๒.๖๖ 

 
 
 

๑.๓๘ 

 
 
 

ปานกลาง 
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติระดม

ความคิดในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการทวงผืน 
ป่าดอยสุเทพ 

 
 

๒.๗๗ 

 
 

๑.๔๕ 

 
 

ปานกลาง 
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติการเป็น

คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานทวงผืน 
ป่าดอยสุเทพ 

 
 

๒.๖๒ 

 
 

๑.๒๘ 

 
 

ปานกลาง 
๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติร่วมระดม

ความคิดในการวางแผนยุทธศาสตร์โครงการ/
กิจกรรม ทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

 
 

๒.๘๐ 

 
 

๑.๔๖ 

 
 

ปานกลาง 
๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติการ

สนับสนุนทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับการทวงผืนป่า
ดอยสุเทพ เพื ่อให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
บรรลุผล เช่น บริจาคเงิน อ่ืน ๆ 

 
 
 

๒.๖๑ 

 
 
 

๑.๒๙ 

 
 
 

ปานกลาง 
๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับแกนนำปฏิบัติการ

แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มทราบถึงโครงการ
หรือกิจกรรมการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  

 
 

๒.๖๘ 

 
 

๑.๓๕ 

 
 

ปานกลาง 
๗. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับแกนนำมีหลักเกณฑ์

กฎระเบียบในการปฏิบัต ิดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ไว้อย่างชัดเจนในการทวงผืนป่าดอย 
สุเทพ 

 
 
 

๒.๖๔ 

 
 
 

๑.๓๖ 

 
 
 

ปานกลาง 

โดยรวม ๒.๖๘ ๑.๓๒ ปานกลาง 
 







๘๒ 

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน
ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง  
( = ๒.๖๖) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อจากค่ามากไปหาน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปฏิบัติร่วมระดมความคิดในการวางแผนยุทธศาสตร์โครงการ/กิจกรรม ทวงผืนป่าดอยสุเทพมีส่วนร่วม
อยู ่ในระดับมาก ( = ๒.๘๐) รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติระดม
ความคิดในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ ( =๒.๗๗) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติการสนับสนุนทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับการทวงผืน
ป่าดอยสุเทพ เพื่อให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุผล เช่น บริจาคเงิน อื่น  ๆ ( =๒.6๑) 
ตามลำดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











๘๓ 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองใน
การทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการรับผลประโยชน์ 

  (n=๓๙๑) 

ด้านการรับผลประโยชน์ 
การมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับแกนนำในการรับ

ผลประโยชน์จากการจัดทำแผนงานหรือโครงการ
อนุรักษ์ผืนป่าดอยสุเทพเพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้
ประจำจังหวัด 

 
 
 

๒.๖๖ 

 
 
 

๑.๓๗ 

 
 
 

ปานกลาง 
๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับแกนนำในการรับ

ผลประโยชน์จากการจัดทำแผนงานหรือโครงการด้าน
วัฒนธรรมความเชื่อเพื ่อแสดงออกถึงการรักษาผืน 
ป่าดอยสุเทพ 

 
 
 

๒.๖๙ 

 
 
 

๑.๓๘ 

 
 
 

ปานกลาง 
๓ .  การม ี ส ่ วนร ่ วมของประชาชนก ับแกนนำ รั บ

ผลประโยชน์จากการนำผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนมาและภาครัฐมาใช้ในการส่งเสริมเพ่ือ
อนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งผืนป่าดอยสุเทพ 

 
 
 

๒.๖๙ 

 
 
 

๑.๓๕ 

 
 
 

ปานกลาง 
๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหรือกิจกรรม

ท ี ่ทางแกนนำและกล ุ ่มคนได ้ดำเน ินการส ่งผล
ประโยชน์ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม 

 
 

๒.๖๙ 

 
 

๑.๓๗ 

 
 

ปานกลาง 
๕. การมีส ่วนร่วมของประชาชนในกับแกนนำในการรับ

ผลประโยชน์จากการจัดทำแผนงานหรือโครงการในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่ตราบนาน 

 
 

๒.๗๐ 

 
 

๑.๔๑ 

 
 

ปานกลาง 
๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับแกนนำในการรับ

ผลประโยชน์จากการปลูกฝังคุณค่าของผืนป่าเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาผืนป่าดอยสุเทพที่ยั่งยืน 

 
 

๒.๙๓ 

 
 

๑.๒๔ 

 
 

ปานกลาง 
๗. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ผืนป่า ๔.๒๗ ๑.๑๔ มาก 

โดยรวม ๒.๙๕ ๑.๑๓ ปานกลาง 
 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน

ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( = ๒.๙๕) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อจากค่ามากไปหาน้อย ดังนี้ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
อนุรักษ์ผืนป่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = 4.27)  รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
กับแกนนำในการรับผลประโยชน์จากการปลูกฝังคุณค่าของผืนป่าเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผืนป่า









๘๔ 

ดอยสุเทพที่ยั่งยืน ( =๒.93) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับ
แกนนำในการร ับผลประโยชน ์จากการจ ัดทำแผนงานหร ือโครงการอน ุร ักษ ์ผ ืนป ่าดอย 
สุเทพเพ่ือส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำจังหวัด ( =๒.66) ตามลำดับ 

ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองใน 
การทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการประเมินผล 

  (n=๓๙๑) 

ด้านการประเมินผล 
การมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมการ

ประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน
ของกลุ่มแกนนำ 

 
 

๒.๖๙ 

 
 

๑.๒๖ 

 
 

ปานกลาง 
๒.  การม ีส ่ วนร ่ วมของประชาชนในการ เป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงาน
หรือโครงการของแผนพัฒนาอนุรักษ์ผืนป่า 

 
 

๒.๘๐ 

 
 

๑.๔๐ 

 
 

ปานกลาง 
๓. การมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการควบคุม

ประเมินผลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขต
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

 
 

๒.๗๘ 

 
 

๑.๓๕ 

 
 

ปานกลาง 
๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

ความเส ียหายของสภาพป่าดอยส ุ เทพเ พ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาอนุรักษ์ไว้ให้เป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

 
 
 

๒.๗๘ 

 
 
 

๑.๓๗ 

 
 
 

ปานกลาง 
๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ

ตรวจสอบประเมินผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสภาพ 
ป่าดอยสุเทพให้เป็นการอนุรักษ์ต่อไป 

 
 
 

๒.๘๔ 

 
 
 

๑.๓๖ 

 
 
 

ปานกลาง 
๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

ประเมินผลสภาพปัญหา/ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนในพื้นท่ี 

 
 

๒.๗๗ 

 
 

๑.๒๔ 

 
 

ปานกลาง 
๗. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

สังเกตการณ์ ติดตามกิจกรรมเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ให้ดีขึ้น 

 
 

๒.๘๓ 

 
 

๑.๔๙ 

 
 

มาก 
โดยรวม ๒.๗๘ ๑.๑๓ ปานกลาง 

 









๘๕ 

จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน
ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านประเมินผล โดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง  
( =๒.๗๘) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อจากค่ามากไปหาน้อย ดังนี้ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางทุก
ข้อ ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยมากที ่ส ุดได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและตรวจสอบ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสภาพป่าดอยสุเทพให้
เป็นการอนุรักษ์ต่อไป ( =๒.84) รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
สังเกตการณ์ ติดตามกิจกรรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ( =๒.83) น้อยที่สุดได้แก่ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเข้าร่วมการประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนของกลุ ่มแกนนำ  
( =๒.66) ตามลำดับ 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๑ ใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
2 กลุ่ม ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 
และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง

ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามเพศ โดยรวม 
(n=3๙๑) 

 

เพศ 
 การมีส่วนร่วม 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ชาย ๒๐๘ ๒.๖๓ ๑.๓๑ ปานกลาง 
หญิง ๑๘๒ ๒.๗๐ ๑.๒๘ ปานกลาง 

โดยรวม ๓๙๑ ๒.๗๗ ๑.๓๐ ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน

ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  จังหวัดเช ียงใหม่ โดยรวม จำแนกตามเพศ อยู ่ในระดับปานกลาง  
(=๒.๗๗, S.D.=๑.๓๐) 

 











๘๖ 

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง

ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามเพศ โดยรวม 
 (n = 3๙๑) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

n   SD. t Sig. 

1. ด้านการตัดสินใจ ชาย ๒๐๘ ๒.๖๓ ๑.๓๑ -๕๗๓ ๐.๕๖๗ 
หญิง ๑๘๒ ๒.๗๐ ๑.๒๘   

๒. ด้านการปฏิบัติ ชาย ๒๐๘ ๒.๖๓ ๑.๓๑ -.๗๖๘ ๐.๔๔๓ 
หญิง ๑๘๒ ๒.๗๔ ๑.๒๘   

๓. ด้านการรับ
ผลประโยชน ์

ชาย ๒๐๘ ๒.๙๒ ๑.๓๑ -.๕๗๙ ๐.๕๖๓ 
หญิง ๑๘๒ ๒.๙๘ ๑.๒๘   

4. ด้านการ
ประเมินผล 

ชาย ๒๐๘ ๒.๗๔ ๑.๓๑ -.๗๒๓ ๐.๔๗๐ 
หญิง ๑๘๒ ๒.๘๔ ๑.๒๘   

รวม 
ชาย ๒๐๘ ๒.๗๓ ๑.๓๑ -.๖๗๔ ๐.๕๐๑ 
หญิง ๑๘๒ ๒.๘๒ ๑.๒๘   
รวม ๓๙๑ ๒.๗๗ ๑.๓๐   

 
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน 
การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 



๘๗ 

ตารางท่ี ๔.๙  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
จำแนกตามอาย ุโดยรวม 

(n=3๙๑) 
 

อายุ 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ต่ำกว่า ๓๐ ปี ๑๑๑ ๓.๒๒ ๑.๓๙ ปานกลาง 
๓๑-๔๐ ป ี ๑๐๖ ๒.๙๕ ๑.๑๒ ปานกลาง 
๔๑-๕๐ ป ี ๙๘ ๒.๗๐ ๑.๒๕ ปานกลาง 
๕๑ ปีขึ้นไป ๗๖ ๑.๙๔ ๐.๖๗ ปานกลาง 

รวม ๓๙๑ ๒.๗๗ ๑.๒๕ ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม จำแนกตามอายุ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (=๒.๗๗, S.D.=๑.๒๕)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๘๘ 

ตารางท่ี ๔.1๐ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
จำแนกตามอาย ุ

 (n = 3๙๑) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอย 
สุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านการตัดสินใจ 
 

ระหว่างกลุ่ม ๗๗.๑๕๗ ๓ ๒๕.๗๑๙ ๑๗.๒๓๔ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๕๗๗.๕๕๑ ๓๘๗ ๑.๔๙๒   
รวม ๖๕๔.๗๐๘ ๓๙๑    

๒. ด้านการปฏิบัติ 
 

ระหว่างกลุ่ม ๘๙.๒๐๙ ๓ ๒๙.๗๓๖ ๑๙.๔๗๕ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๕๙๐.๘๙๕ ๓๘๗ ๑.๕๒๗   
รวม ๖๘๐.๑๐๔ ๓๙๑    

๓.  ด้านการรับ
ผลประโยชน ์

ระหว่างกลุ่ม ๖๙.๔๑๔ ๓ ๒๓.๑๓๘ ๒๑.๐๘๑ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๔๒๔.๗๖๙ ๓๘๗ ๑.๐๙๘   
รวม ๔๙๔.๑๘๓ ๓๙๑    

4. ด้านการ
ประเมินผล 

 

ระหว่างกลุ่ม ๘๒.๕๔๙ ๓ ๒๗.๕๑๖ ๑๗.๔๖๑ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๖๐๙.๘๕๒ ๓๘๗ ๑.๕๗๖   
รวม ๖๙๒.๔๐๑ ๓๙๑    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๗๙.๓๕๓ ๓ ๒๖.๔๕๑ ๑๙.๓๐๓ .๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๕๓๐.๓๑๔ ๓๘๗ ๑.๓๗๐   
รวม ๖๐๙.๖๖๗ ๓๙๑    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕     
จากตารางที่ ๔.๑๐  พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันทุกด้าน ดังนั้น จึงทำการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการตัดสินใจ ด้านปฏิบัติ ด้านผลประโยชน์ 
และด้านประเมินผล ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด (Least Significant Difference : LSD.) 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.1๑ – ๔.๑๕ 
 
 



๘๙ 

ตารางท่ี ๔.1๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
หาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
อายุ โดยรวม 

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.1๑ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๔ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ต่ำกว่า ๓๐ ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ อายุ ๔๑-๕๐ ปีและประชาชนที่อายุ อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป, ประชาชนที่มี
อายุ ๓๑-๔๐ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๕๑ ปีขึ ้นไป และประชาชนที่มีอายุ  
๔๑-๕๐ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุ   ต่ำกวา่ ๓๐ ป ี  ๓๑-๔๐ ป ี ๔๑-๕๐ ป ี ๕๑ ปีขึ้นไป 

 ๓.๒๒ ๒.๙๕ ๒.๗๐ ๑.๙๔ 

ต่ำกว่า ๓๐ ปี ๓.๒๒ - -๐.๒๗ -๐.๕๒* -๑.๒๘* 

๓๑-๔๐ ปี ๒.๙๕  - -๐.๒๕ -๑.๐๑* 

๔๑-๕๐ ปี ๒.๗๐   - -๐.๗๖* 

๕๑ ปีขึ้นไป ๑.๙๔    - 



๙๐ 

ตารางท่ี ๔.1๒ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
หาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
อายุ ด้านการตัดสินใจ 

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.1๒ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการตัดสินใจ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 4 คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ต่ำกว่า ๓๐ ปี  
มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ อายุ ๔๑-๕๐ ปีและประชาชนที่อายุ อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป 
ประชาชนที่มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป ประชาชนที่มี
อายุ ๔๑-๕๐ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่
ระดับ ๐.๐5 นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุ   ต่ำกวา่ ๓๐ ป ี ๓๑-๔๐ ป ี ๔๑-๕๐ ป ี ๕๑ ปีขึ้นไป 

 ๓.๑๒ ๒.๘๔ ๒.๖๐ ๑.๘๕ 

ต่ำกว่า ๓๐ ปี ๓.๑๒ - -๐.๒๗ -๐.๕๒* -๑.๒๘* 

๓๑-๔๐ ปี ๒.๘๔  - -๐.๒๕ -๑.๐๑* 

๔๑-๕๐ ปี ๒.๖๐   - -๐.๗๖* 

๕๑ ปีขึ้นไป ๑.๘๕    - 



๙๑ 

ตารางท่ี ๔.1๓ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
หาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
อายุ ด้านการปฏิบัติ 

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการปฏิบัติ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๔ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ต่ำกว่า ๓๐ ปี  
มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ อายุ ๔๑-๕๐ ปีและประชาชนที่อายุ อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป 
ประชาชนที่มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป ประชาชนที่มี
อายุ ๔๑-๕๐ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่
ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุ   ต่ำกว่า ๓๐ ป ี ๓๑-๔๐ ป ี ๔๑-๕๐ ป ี
๕๑ ปีข้ึนไป 

 ๓.๑๕ ๒.๘๙ ๒.๖๒ ๑.๗๙ 
ต่ำกว่า ๓๐ ปี ๓.๑๕ - -๐.๒๖ -๐.๕๓* -๑.๓๖* 
๓๑-๔๐ ปี ๒.๘๙  - -๐.๒๗ -๑.๑0* 

๔๑-๕๐ ปี ๒.๖๒   - -๐.๘๓* 
๕๑ ปีขึ้นไป ๑.๗๙    - 



๙๒ 

ตารางท่ี ๔.1๔ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
หาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
อายุ ด้านการรับผลประโยชน์  

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการรับผลประโยชน์ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๕ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ต่ำกว่า ๓๐ ปี  
มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ อายุ ๔๑-๕๐ ปีและประชาชนที่อายุ อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป 
ประชาชนที่มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๔๑-๕๐ ปี ประชาชนและ
ประชาชนที่อายุ อายุ ๕๑ ปีขึ ้นไปที่มีอายุ ๔๑-๕๐ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มี 
อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุ   ต่ำกวา่ ๓๐ ป ี อาย ุ๓๑-๔๐ ป ี อาย ุ๔๑-๕๐ ป ี
อาย ุ๕๑ ปขีึ้นไป 

 ๓.๓๘ ๓.๑๐ ๒.๘๙ ๒.๑๗ 

ต่ำกว่า ๓๐ ปี ๓.๓๘ - -๐.๔๘ -๐.๔๙* -๑.๒๑* 

อายุ ๓๑-๔๐ ปี ๓.๑๐  - -๐.๒๑* -๐.๙๓* 

อายุ ๔๑-๕๐ ปี ๒.๘๙   - -๐.๗๒* 

อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป ๒.๑๗    - 



๙๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
หาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
อายุ ด้านการประเมินผล 

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการประเมินผล 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๔ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ต่ำกว่า ๓๐ ปี  
มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ อายุ ๔๑-๕๐ ปี และประชาชนที่อายุ อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป 
ประชาชนที่มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป ประชาชนที่มี
อายุ ๔๑-๕๐ ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่
ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู ่
 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน 
การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๓ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

อายุ   ต่ำกว่า ๓๐ ป ี ๓๑-๔๐ ป ี ๔๑-๕๐ ป ี
๕๑ ปีข้ึนไป 

 ๓.๒๕ ๒.๙๙ ๒.๖๙ ๑.๙๕ 

ต่ำกว่า ๓๐ ปี ๓.๒๕ - -๐.๒๖ -๐.๕๖* -๑.๓๐* 

๓๑-๔๐ ปี ๒.๙๙  - -๐.๓๐ -๑.๐๔* 

๔๑-๕๐ ปี ๒.๖๙   - -๐.๗๔* 

๕๑ ปีขึ้นไป ๑.๙๕    - 



๙๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๖  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม 

(n=3๙๑) 
 

ระดับการศึกษา 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ต่ำกว่าปริญญาตรี    ๑๘๔ ๒.๗๕ ๑.๓๓ ปานกลาง 
ปริญญาตรี ๑๘๒ ๒.๘๔ ๑.๑๘ ปานกลาง 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒๕ ๒.๓๗ ๑.๐๔ ปานกลาง 

รวม ๓๙๑ ๒.๗๗ ๑.๒๕ ปานกลาง 

จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม จำแนกตามระดับการศึกษา  
อยู่ในระดับปานกลาง (=๒.๗๗, S.D.=๑.๒๕)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๙๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
จำแนกตามระดับการศึกษา 

 (n = 3๙๑) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านการตัดสินใจ 
 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๖๕0 ๒ ๒.๘25 ๑.689 .๑86 
ภายในกลุ่ม ๖๔๙.๐58 ๓๘๘ ๑.๖๗3   
รวม ๖๕๔.708 ๓๙๐    

๒. ด้านการปฏิบัติ 
 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๓๐3 ๒ ๓.๑๕2 ๑.๘๑5 .๑๖4 
ภายในกลุ่ม ๖๗๓.๘๐0 ๓๘๘ ๑.๗37   
รวม ๖๘๐.๑๐4 ๓๙๐    

๓. ด้านการรับ
ผลประโยชน ์

ระหว่างกลุ่ม ๔.๒76 ๒ ๒.๑38 ๑.๖๙3 .๑85 
ภายในกลุ่ม ๔๘๙.๙07 ๓๘๘ ๑.๒๖3   
รวม ๔๙๔.๑๘3 ๓๙๐    

4. ด้านการ
ประเมินผล 

 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๑08 ๒ ๒.๐๕4 ๑.๑58 .๓15 
ภายในกลุ่ม ๖๘๘.๒๙1 ๓๘๘ ๑.๗๗4   
รวม ๖๙๒.๔๐9 ๓๙๐    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๔.๙๖0 ๒ ๒.๔๘0 ๑.๕๙1 .๒05 
ภายในกลุ่ม ๖๐๔.๗๑ ๓๘๘ ๑.๕59   
รวม ๖๐๙.๖๗ ๓๙๐    

จากตารางท่ี ๔.๑๗  พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยภาพรวม ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน 
การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๔ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
จำแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวม 

(n=3๙๑) 
 

รายได้ต่อเดือน 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๒๕ ๒.๙๔ ๑.๓๙ ปานกลาง 

๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๓๙ ๒.๕๕ ๑.๑๗ ปานกลาง 

๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท ๙๗ ๒.๙๔ ๑.๑๓ ปานกลาง 

๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๓๐ ๑.๕๒ ๑.๒๒ ปานกลาง 
รวม ๓๙๑ ๒.๗๗ ๑.๒๕ ปานกลาง 

จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม จำแนกตามรายได้ต่อเดือน  
อยู่ในระดับปานกลาง (=๒.๗๗, S.D.=๑.๒๕)  

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
จำแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 (n = 3๙๑) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านการตัดสินใจ 
 

ระหว่างกลุ่ม ๑๖.๓๗๕ ๓ ๕.๔๕๘ ๓.๓๐๙ .๐๒๐* 
ภายในกลุ่ม ๖๓๘.๓๓๓ ๓๘๗ ๑.๖๔๙   
รวม ๖๕๔.๗๐๘ ๓๙๑    

๒. ด้านการปฏิบัติ 
 

ระหว่างกลุ่ม ๑๕.๔๔๔ ๓ ๕.๑๔๘ ๒.๙๙๗ .๐๓๑* 
ภายในกลุ่ม ๖๔๔.๖๖๐ ๓๘๗ ๑.๗๑๗   
รวม ๖๘๐.๑๐๔ ๓๙๑    

๓. ด้านการรับ
ผลประโยชน ์

ระหว่างกลุ่ม ๑๒.๘๒๕ ๓ ๔.๒๗๕ ๓.๔๓๗ .๐๑๗* 
ภายในกลุ่ม ๔๘๑.๓๕๘ ๓๘๗ ๑.๒๔๔   
รวม ๔๙๔.๑๘๓ ๓๙๑    

4. ด้านการ
ประเมินผล 

 

ระหว่างกลุ่ม ๑๔.๘๖๒ ๓ ๔.๙๕๔ ๒.๘๓๐ .๐๓๘* 
ภายในกลุ่ม ๖๗๗.๕๔๐ ๓๘๗ ๑.๗๕๑   
รวม ๖๙๒.๔๐๑ ๓๙๑    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑๔.๖๔๙ ๓ ๔.๘๘๓ ๓.๑๗๖ .๐๒๔* 
ภายในกลุ่ม ๕๙๕.๐๑๘ ๓๘๗ ๑.๕๓๘   
รวม ๖๐๙.๖๖๗ ๓๙๑    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕    

จากตารางที่ ๔.๑๙  พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ ๐.๐๕  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันทุกด้าน ดังนั้น จึงทำการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการตัดสินใจ ด้านปฏิบัติ ด้านผลประโยชน์ 
และด้านประเมินผล ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด (Least Significant Difference : LSD.) 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.๒๐ - ๒.๒๔ 
 
 



๙๘ 

ตารางท่ี ๔.๒๐ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
หาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
รายได้ต่อเดือน โดยรวม 

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  จังหวัดเชียงใหม่  
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน 4 คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 1๐,๐๐๑-2๐,๐๐๐ บาท และ
ประชาชนที่รายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึน, ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 1๐,๐๐๑-2๐,๐๐๐ บาท 
มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท และ ๓๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายได้ต่อเดือน   

ต่ำกว่า 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๐ - 
๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ - 
๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนไป 

 ๒.๙๔ ๒.๕๕ ๒.๙๔ ๑.๕๒ 

ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๒.๙๔ - -๐.๓9* ๐.00 -๑.4๒* 

๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๒.๕๕  - ๐.๓๙* -๑.๐๓* 
๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท ๒.๙๔   - -๑.๔๒ 
๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๑.๕๒    - 



๙๙ 

ตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
หาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
รายได้ต่อเดือน ด้านการตัดสินใจ 

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ
ตัดสินใจ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน 4 คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 1๐,๐๐๑-2๐,๐๐๐ บาท และ
ประชาชนที่รายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึน, ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 1๐,๐๐๑-2๐,๐๐๐ บาท 
มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือน 2๐,๐๐๑-3๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ต่อเดือน   

ต่ำกว่า 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๐ - 
๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ - 
๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนไป 

 ๒.๘๓ ๒.๔๔ ๒.๘๖ ๒.๓๘ 
ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๒.๘๓ - -๐.๓๙* ๐.๐๓ -๐.๔๕* 
๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๒.๔๔  - ๐.๔๒* -๐.๐๖ 
๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท ๒.๘๖   - -๐.๔๘* 
๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๒.๓๘    - 



๑๐๐ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
หาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม 
รายได้ต่อเดือน ด้านการปฏิบัติ 

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านการปฏิบัติ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน 4 คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีรายได้ต่ำ
กว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 1๐,๐๐๑-2๐,๐๐๐ บาท 
และประชาชนที่รายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึน, ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 1๐,๐๐๑-2๐,๐๐๐ 
บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท และ
ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 2๐,๐๐๑-3๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้
ต่อเดือน ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความ
แตกต่างรายคู ่
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ต่อเดือน   

ต่ำกว่า 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๐ - 
๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ - 
๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนไป 

 ๒.๘๔ ๒.๔๖ ๒.๘๗ ๒.๔๔ 
ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๒.๘๔ - -๐.๓๘* ๐.๐๓ -๐.๔0* 
๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๒.๔๖  - ๐.๔๑* -๐.๐๒ 
๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท ๒.๘๗   - -๐.๔๓* 
๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๒.๔๔    - 



๑๐๑ 

ตารางท่ี ๔.๒๓ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
หาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
รายได้ต่อเดือน ด้านการรับผลประโยชน์  

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  จังหวัดเชียงใหม่  
ด้านการรับผลประโยชน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน 4 คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มี
รายได้ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 1๐,๐๐๑-2
๐,๐๐๐ บาท และประชาชนที่รายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้น, ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 1
๐,๐๐๑-2๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ 
บาท และประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 2๐,๐๐๑-3๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชน
ที่มีรายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบ
ความแตกต่างรายคู่ 

 
 
 
 
 
 
 

รายได้ต่อเดือน   

ต่ำกว่า 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๐ - 
๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ - 
๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนไป 

 ๓.๑๕ ๒.๗๕ ๓.๐๕ ๒.๗๐ 
ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๓.๑๕ - -๐.๔0* -๐.๑0 -๐.๔๕* 
๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๒.๗๕  - ๐.๓0* -๐.๐๕ 
๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท ๓.๐๕   - -๐.๓๕* 
๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๒.๗๐    - 



๑๐๒ 

ตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
หาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
รายได้ต่อเดือน ด้านการประเมินผล 

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการ
ประเมินผล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน 4 คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 1๐,๐๐๑-2๐,๐๐๐ บาท และ
ประชาชนที่รายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึน, ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 1๐,๐๐๑-2๐,๐๐๐ บาท 
มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท และประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือน 2๐,๐๐๑-3๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

 
สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน 
การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 4 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 

รายได้ต่อเดือน   

ต่ำกว่า 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๐ - 
๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑ - 
๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนไป 

 ๒.๙๕ ๒.๕๖ ๒.๙๖ ๒.๕๘ 
ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๒.๙๕ - -๐.๓๙* ๐.๐๑ -๐.๓๗* 
๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๒.๕๖  - ๐.๔0* ๐.๐๒ 
๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท ๒.๙๖   - -๐.๓๘* 
๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๒.๕๘    - 



๑๐๓ 

ตารางท่ี ๔.๒๕  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จำแนกตาม
สถานภาพในชุมชน โดยรวม 

(n=3๙๑) 
 

สถานภาพในชุมชน 
 ระดับความคิดเห็น 
n x̅ S.D. การแปลผล 

ผู้นำชุมชน ๕ ๒.๙๔ ๑.๓๕ ปานกลาง 
เจ้าหน้าที่รัฐ  ๔๙ ๒.๙๕ .๙๑ ปานกลาง 
ประชาชน ๒๗๙ ๒.๔๐ ๑.๑๔ ปานกลาง 
นักศึกษา ๕๘ ๔.๓๖ .๔๕ ปานกลาง 

รวม ๓๙๑ ๒.๗๗ ๑.๒๕ ปานกลาง 

  
จากตารางท่ี ๔.๒๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม จำแนกตามสถานภาพใน
ชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง (=๒.๗๗, S.D.=๑.๒๕)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๖ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
จำแนกตามสถานภาพในชุมชน 

 (n = 3๙๑) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านการตัดสินใจ 
 

ระหว่างกลุ่ม ๑๙๓.๓6๗ ๔ ๔๘.๓๔0 ๔๐.๔47 .๐๐0* 
ภายในกลุ่ม ๔๖๑.๓๔1 ๓๘๖ ๑.195   
รวม ๖๕๔.๗08 ๓๙๐    

๒. ด้านการปฏิบัติ 
 

ระหว่างกลุ่ม ๒๗๕.๔๒0 ๔ ๕๑.๓55 ๔๑.๗๖1 .๐๐0* 
ภายในกลุ่ม ๔๗๔.๖๘3 ๓๘๖ ๑.๒๓0   
รวม ๖๘๐.๑๐4 ๓๙๐    

๓. ด้านการรับ
ผลประโยชน ์

ระหว่างกลุ่ม ๑๕๕.๑๖5 ๔ ๓๘.๗๙0 ๔๔.๑๖4 .๐๐0* 
ภายในกลุ่ม ๓๓๙.๐๒4 ๓๘๖ .๘78   
รวม ๔๙๔.๑๘3 ๓๙๐    

4. ด้านการ
ประเมินผล 

 

ระหว่างกลุ่ม ๒๐๔.๖๑5 ๔ ๕๑.๑๕4 ๔๐.๔79 .๐๐0* 
ภายในกลุ่ม ๔๘๗.๗87 ๓๘๖ ๑.๒54   
รวม ๖๙๒.๔๐1 ๓๙๐    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑๘๘.๙๒3 ๔ ๔๗.๒๓1 ๔๓.๓๓1 .๐๐0* 
ภายในกลุ่ม ๔๒๐.๗๔3 ๓๘๖ ๑.๐๙0   
รวม ๖๐๙.๖67 ๓๙๐    

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๖  พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันทุกด้าน ดังนั้น จึงทำการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ตามความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการตัดสินใจ ด้านปฏิบัติ ด้านผลประโยชน์ 
และด้านประเมินผล ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด (Least Significant Difference : LSD.) 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.๒๗ - ๔.๓๑ 

 
 



๑๐๕ 

ตารางท่ี ๔.๒๗ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
หาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
สถานภาพในชุมชน โดยรวม 

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๔ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชน
เป็นนักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนเป็นผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ 
และประชาชนทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพในชุมชน   ผู้นำชุมชน 

เจ้าหน้าที่
รัฐ 

ประชาชน
ทั่วไป นักศึกษา 

 ๒.๙๔ ๒.๙๕ ๒.๔๐ ๔.๓๖ 
ผู้นำชุมชน ๒.๙๔ - ๐.๐๑ -๐.๕๔ 1.๔๒* 
เจ้าหน้าที่รัฐ  ๒.๙๕  - -๐.๕๕* ๑.๔๑* 
ประชาชนทั่วไป ๒.๔๐    ๑.๙๖* 
นักศึกษา ๔.๓๖    - 



๑๐๖ 

ตารางท่ี ๔.๒๘ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
หาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
สถานภาพในชุมชน ด้านการตัดสินใจ 

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  จังหวัดเชียงใหม่  
ด้านการตัดสินใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๓ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มสีถานภาพ
ในชุมชนเป็นนักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนเป็นผู ้นำชุมชน 
เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความ
แตกต่างรายคู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพในชุมชน   ผู้นำชุมชน 

เจ้าหน้าที่
รัฐ 

ประชาชน
ทั่วไป นักศึกษา 

 ๒.๘๙ ๒.๘๗ ๒.๒๙ ๔.๒๗ 
ผู้นำชุมชน ๒.๘๙ - -๐.๐๒ -๐.๖0 ๑.๓๘* 
เจ้าหน้าที่รัฐ  ๒.๘๗  - -๐.๕๘ ๑.๔0* 
ประชาชนทั่วไป ๒.๒๙    ๑.๙๘* 
นักศึกษา ๔.๒๗    - 



๑๐๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๙ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่าง
นัยสำคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตามสถานภาพใน
ชุมชน ด้านการปฏิบัติ 

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๙ พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  จังหวัดเชียงใหม่  
ด้านการปฏิบัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๔ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มสีถานภาพใน
ชุมชนเป็นนักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนเป็นผู ้นำชุมชน 
เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความ
แตกต่างรายคู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพในชุมชน   ผู้นำชุมชน 

เจ้าหน้าที่
รัฐ 

ประชาชน
ทั่วไป นักศึกษา 

 ๒.๘๙ ๒.๙๑ ๒.๒๙ ๔.๓๔ 
ผู้นำชุมชน ๒.๘๙ - ๐.๐๒ -๐.๖0 ๑.๔๕* 
เจ้าหน้าที่รัฐ  ๒.๙๑  - -๐.๖๒* ๑.๔๓* 
ประชาชนทั่วไป ๒.๒๙    ๒.๐๕* 
นักศึกษา ๔.๓๔    - 



๑๐๘ 

ตารางท่ี ๔.๓๐ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
หาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
สถานภาพในชุมชน ด้านการรับผลประโยชน์  

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๓๐ พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านการรับผลประโยชน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๓ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มี
สถานภาพในชุมชนเป็นนักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนเป็นผู้นำ
ชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบ
ความแตกต่างรายคู่ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพในชุมชน   ผู้นำชุมชน 

เจ้าหน้าที่
รัฐ 

ประชาชน
ทั่วไป นักศึกษา 

 ๓.๐๐ ๓.๐๕ ๒.๖๒ ๔.๔๐ 
ผู้นำชุมชน ๓.๐๐ - ๐.๐๕ -๐.๓๘ ๑.๔๐* 
เจ้าหน้าที่รัฐ  ๓.๐๕  - -๐.๕๕ ๑.๓๕* 
ประชาชนทั่วไป ๒.๖๒    ๑.๗๘* 
นักศึกษา ๔.๔๐    - 



๑๐๙ 

ตารางท่ี ๔.๓๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
หาผลต่างนัยสำคัญน้อยที ่สุด LSD. (Least Significant Difference) จำแนกตาม
สถานภาพในชุมชน ด้านการประเมินผล 

(n = 3๙๑) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๓๑ พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านการประเมินผลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จำนวน ๓ คู่ ได้แก่ ๓ คู่ ได้แก่ ประชาชน
ที่มีสถานภาพในชุมชนเป็นนักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนเป็นผู้นำ
ชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทั่วไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ นอกจากนั้นไม่พบความ
แตกต่างรายคู ่ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพในชุมชน   ผู้นำชุมชน 

เจ้าหน้าที่
รัฐ 

ประชาชน
ทั่วไป นักศึกษา 

 ๒.๙๗ ๒.๙๗ ๒.๔๐ ๔.๔๕ 
ผู้นำชุมชน ๒.๙๗ - ๐.๐๐ -๐.๕๗ ๑.๔๘* 
เจ้าหน้าที่รัฐ  ๒.๙๗  - -๐.๕๗ ๑.๔๘* 
ประชาชนทั่วไป ๒.๔๐    ๒.๐๕* 
นักศึกษา ๔.๔๕    - 



๑๑๐ 

ตารางท่ี ๔.๓๒ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวง 
ผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยจำแนกตามปัจจัยสส่วนบุคคล  
ตามสมมติฐานที่ ๑-๕ 

สมมติฐาน
ที ่

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
สถิติ

ทดสอบ 

 
F ค่า Sig 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

 ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑ เพศ 

ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม
ทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวง
ผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ  
(ป่าแหว่ง) 

 
 
 

t-test 

 
 
 

-.๖๗๔ 

 
 
 

๐.๕๐๑ 

 

 
 
 
/ 

2 อายุ 

ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม
ทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวง
ผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ  
(ป่าแหว่ง) 

 
 
 

F-test 

 
 
 

๑๙.๓๐๓ 

 
 
 

0.00* 

 
 
 
/ 

 
 
 
- 

3 
ระดับ
การศึกษา 

ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม
ทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวง
ผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ  
(ป่าแหว่ง) 

 
 
 

F-test 

 
 
 

๑.๕๙ 

 
 
 

๐.๒๑ 

 
 
 
- 

 
 
 
/ 

4 
รายได้ต่อ
เดือน 

ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม
ทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวง
ผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ  
(ป่าแหว่ง) 

 
 
 

F-test 

 
 
 

๓.๑๗๖ 

 
 
 

๐.24 

 
 
 
- 

 
 
 
/ 

5 
สถานภาพ
ในชุมชน 

ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม
ทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวง
ผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ  
(ป่าแหว่ง) 

 
 
 

F-test 

 
 
 

๔๓.๓๓ 

 
 
 

0.๐๐* 

 
 
 
/ 

 
 
 
- 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 จากตารางที่ ๔.๓๒ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน  



๑๑๑ 

จึงปฏิเสธสมมติฐานประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน 
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอย
สุเทพ (ป่าแหว่ง) ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการมีส ่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  
จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน 

สรุป ประชนที่มี อายุ และสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

ตารางท่ี ๔.๓๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง )  จ ังหว ัดเช ียงใหม่   
ด้านการตัดสินใจ 

ปัญหา ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการ
เข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย 

 
๓ 

ควรเพ ิ ่มช ่องทางในการเข ้ าถึง
ข้อมูลและเพ่ิมกิจกรรมให้มากขึ้น 

 
๒ 

การประชาสัมพันธ์ไมท่ั่วถึง ๒ 
 

ควรม ี การประชาส ั มพ ันธ ์ ให้
ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 

 
๒ 

 
จากตารางที ่ 4.๓๓  พบว่า ประชาชนผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้ปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการตัดสินใจ ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงตามความสำคัญดังนี้คือ  
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย จำนวน ๓  คน การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
จำนวน ๒ คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและเพ่ิมกิจกรรมให้มากขึ้น 
จำนวน ๒ คน และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง จำนวน ๒ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

ตารางท่ี ๔.๓๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง )  จ ังหว ัดเช ียงใหม่  
ด้านการปฏิบัติ 

ปัญหา ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
การเข ้าร ่วมกิจกรรมทำได ้ยาก
เ พ ร า ะ ข ั ด ข ้ อ ง ด ้ ว ย ภ า ร กิ จ
ประจำวัน 

 
 

๔ 

ควรเพ ิ ่ มช ่องทางการ เข ้ าร ่วม
กิจกรรมของประชาชนโดยให้ง่าย
ขึ้นไม่ขัดต่อภารกิจประจำวัน เช่น 
การเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Social 
Media 

 
 
 
๓ 

การประสานงานมีความขัดข้อง 
ทำให้ข้อมูลที ่ต้องการสื ่อสารไม่
ทั่วถึงทำให้ประชาชนรับทราบถึง
ข้อมูลได้ผิดเพี้ยนและไม่ทั่วถึง 

 
 
 
๓ 

ควรดำเน ินการประสานงานให้
ร ัดก ุมและช ัด เจนเพ ื ่ อให ้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่ผิดเพี้ยน 
และเข้าถึงประชาชนได้มากท่ีสุด 

 
 
 
๒ 

 
จากตารางท่ี ๔.๓๔  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอแนะปัญหาอุปสรรค

และแนวทางเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการปฏิบัติ ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงตามความสำคัญดังนี ้คือ  
การเข้าร่วมกิจกรรมทำได้ยากเพราะขัดข้องด้วยภารกิจประจำวัน  จำนวน ๔  คน การประสานงานมี
ความขัดข้อง ทำให้ข้อมูลที่ต้องการสื่อสารไม่ทั่วถึง ทำให้ประชาชนรับทราบถึงข้อมูลได้ผิดเพี้ยนและ
ไม่ทั่วถึง จำนวน ๓ คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชน
โดยให้ง่ายขึ้นไม่ขัดต่อภารกิจประจำวัน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Social Media จำนวน ๓ คน 
และควรดำเนินการประสานงานให้รัดกุมและชัดเจนเพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่ผิดเพ้ียน และ
เข้าถึงประชาชนได้มากท่ีสุด จำนวน ๒ คน 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๓๕ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง )  จ ังหว ัดเช ียงใหม่  
ด้านการรับผลประโยชน์ 

ปัญหา ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ประชาชนยังเห็นประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ชัดเจน ทำ
ให้การเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย 

 
 
๖ 

ควรช ี ้ แจ งถ ึ งผลประโยชน ์ ที่
ประชาชนที่จะได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน 

 
 
๕ 

    
 

จากตารางที ่ 4.๓๕ พบว่า ประชาชนผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการรับผลประโยชน์ ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงตามความสำคัญ
ดังนี้คือ ประชาชนยังเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ชัดเจน ทำให้การเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย 
จำนวน ๖  คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนที่จะได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน จำนวน ๕ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

ตารางท่ี ๔.๓๖ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเม ืองในการทวงผ ืนป ่าดอยส ุ เทพ (ป ่าแหว ่ง )  จ ังหว ัดเช ียงใหม่   
ด้านการการประเมินผล 

ปัญหา ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
การดำเนินงานไม่มีการประเมนิผล
การ เข ้ า ร ่ วมก ิ จกรรม  ทำ ให้
ประชาชนไม่ทราบถึงข้อมูลการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
๕ 

ควรมอบหมายหรือแต่งตั ้งบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลในการดำเนินงาน
การประ เม ิ นผลการ เข ้ า ร ่ วม
กิจกรรม และนำผลการประเมินไป
แสดงให้ประชาชนได้รับทราบ 

 
 
 
 
๕ 

 
จากตารางที่ 4.๓๖  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการการประเมินผล ได้เสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เรียงตามความสำคัญ
ดังนี้คือ การดำเนินงานไม่มีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ประชาชนไม่ทราบถึงข้อมูลการ
ดำเนินงาน จำนวน ๕  คน และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมอบหมายหรือแต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
การดำเนินงานการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม และนำผลการประเมินไปแสดงให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบ จำนวน ๕ คน 

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง
ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนได้เสนอแนะดังนี้ 

ด้านการตัดสินใจ พบว่า ปัญหา อุปสรรค คือ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการเข้าร่วม
กิจกรรมมีน้อยและการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ ควรเพิ่มช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลและเพ่ิมกิจกรรมให้มากขึ้นและควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 

ด้านการปฏิบัติ พบว่า ปัญหา อุปสรรค คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทำได้ยากเพราะขัดข้อง
ด้วยภาระกิจประจำวันและการประสานงานมีความขัดข้อง ทำให้ข้อมูลที่ต้องการสื่อสารไม่ทั่วถึง ทำ
ให้ประชาชนรับทราบถึงข้อมูลได้ผิดเพี้ยนและไม่ทั่วถึง  โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ ควรเพิ่มช่อง
ทางการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชนโดยให้ง่ายขึ้นไม่ขัดต่อภารกิจประจำวัน เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมผ่าน Social Media และควรดำเนินการประสานงานให้รัดกุมและชัดเจนเพื่อให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารไม่ผิดเพี้ยน และเข้าถึงประชาชนได้มากท่ีสุด 

ด้านการรับผลประโยชน์ พบว่า ปัญหา อุปสรรค คือ ประชาชนยังเห็นประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมไม่ชัดเจน ทำให้การเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้ ควรชี้แจง
ถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน 

ด้านการการประเมินผล พบว่า ปัญหา อุปสรรคคือ การดำเนินงานไม่มีการประเมินผล
การเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ประชาชนไม่ทราบถึงข้อมูลการดำเนินงาน โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้  



๑๑๖ 

ควรมอบหมายหรือแต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการดำเนินงานการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
และนำผลการประเมินไปแสดงให้ประชาชนได้รับทราบ 

๔.๕ ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง
ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประกอบการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ใน ๔ ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ 
ด้านการปฏิบัติ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล ซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ (Key Informant) จำนวน ๑๒ รูปหรือคน ดังต่อไปนี้  

๑. ด้านการตัดสินใจ  
การมีส ่วนร ่วมในการตัดส ินใจในการเข ้าร ่วมทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป ่าแหว่ง)  

จังหวัดเชียงใหม่ ของประชาชนนั้นมี ดังนี้ 
๑) พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับธรรมชาติมายาวนานจะเห็นได้ในประวัติพระพุทธศาสนา

หรือแม้กระทั้งพระวินัยมหาวิภังค์ก็บัญญัติหรือพระธรรมก็กล่าวไว้ว่าควรรักษาป่าไม้และตระหนักถึง
การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและปกป้องไว้ไม่ให้ทำลาย๘๙ 

๒) ปัจจุบันปัญหาป่าไม้เริ่มมีการขาดแคลนและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพเป็นเสมือน
ลมหายใจของจังหวัดอีกท้ังยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของพระบรมธาตุดอยสุเทพอีกด้วย ส่วนป่าไม้ที่ยังคงอยู่ควรรักษาป่าไม้ไว้ และ 
ควรปลูกต้นไม้ทดแทนที่ทำลายไปแล้วให้มากยิ่งขึ้น๙๐ 

๓) ในพระพุทธศาสนาถือได้ว่าป่าไม้และทรัพยากรทางธรรมชาติมีความสำคัญต่อทาง
พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งจะเห็นได้จากพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และปรินิพพานล้วน 
จะมีความสัมพันธ์กับป่าไม้ทั้งสิ้น เมื่อทรัพยากรทางธรรมชาติคือป่าไม้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อ
การดำรงชีวิตของมนุษย์ เราควรพิทักษ์และรักษาเอาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป๙๑ 

๔) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพถือว่าเป็นจุดเด่นประจำจังหวัดและยังเป็นคำขวัญของ
จังหวัดถือได้ว่าสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาแล้วควรรักษาผืนป่าไว้ด้วยหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ 
คือ เมตตาต่อป่าไม้และสรรพสัตว์ให้เป็นที่อยู่อาศัย กรุณาต่อสัตว์ป่าที่ต้องการที่อยู่และอาหาร มุทิตา
บ้านเมืองที่เป็นจุดเด่นก็คือดอยสุเทพและสิ่งแวดล้อมที่มีพ้ืนที่ป่าสีเขียวที่สมบูรณ์ ส่วนอุเบกขานั้นต้อง

 
๘๙สัมภาษณ์ พระครูพิสุทธิ ์ชยานุศาสก์ , รักษาการผู ้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๙๐ส ัมภาษณ์ พระคร ูส ิร ิบรมธาตุพ ิท ักษ์ , ผศ.ดร. , ร ักษาการผ ู ้อำนวยการสำน ักว ิชาการ  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๙๑สัมภาษณ์ พระครูส ุตพัฒโนดม, ผศ.ดร. , รักษาการผู ้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๗ 

วางใจเป็นกลางโดยไม่เอนเอียงเลือกที่จะเจะจงรักษาป่าแค่ที่เดียว แต่ต้องรักษาป่าทุกที่ของประเทศ
ไทยเพราะปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาทรัพยากรป่าไม้ขาดแคลน๙๒ 

๕) ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งหรือน้ำท่วมหรือแม้กระทั้งค่าฝุ ่นใน
บรรยากาศสูงร่วมไปถึงภาวะโลกร้อนก็เพราะว่าป่าไม้ได้ลดลงไปมากสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงวงจร
ทางธรรมชาติเริ่มขาดหายไปทำให้พืชพันธุ์ป่าไม้บ้างชนิดไดสู้ญพันธุ์ไปในที่สุด๙๓ 

๖) การที่ศาลขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอาคารแล้วนั้นศาลได้ทำตามทุกต้องทุกอย่างของ
กฎหมายแล้วแต่ในทางกลับกันประชาชนเห็นว่าพื ้นที ่น ี ้ไม ่ควรสร้างสิ ่งก่อสร้างเข้าไปมาก  
เพราะเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วยังกระทบความเชื่อศรัทธาต่อผืนป่าดอยสุเทพ๙๔  

๗) การที่ประชาชนออกมารวมพลังแสดงให้เห็นว่าการอนุรักษาธรรมชาติให้อยู่คู่บ้าน
เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแผ่นดินล้านนาเชียงใหม่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยนานาไม้เศรษฐกิจมากมาย 
แต่ตอนนี้ไมเ้ศรษฐกิจเหล่านั้นจะเหลืออยู่ไม่มากแต่ก็ควรรักษาไว้ไม่ให้สูญหายไป๙๕   

๘) การก่อสร้างบ้านพักนั ้นได้ร ุกล้ำเข้าไปใช้ในพื ้นที ่ของอุทยานดอยสุเทพ -ปุย  
นั ้นไม่ถ ูกต้องประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอเพื ่อขึ ้นบัญชีชั ่งคราวของเมืองเชียงใหม่  
เพ่ือเตรียมการขึ้นสู่มรดกโลกต่อไปในอนาคตนั้นล้วนได้มีการสำรวจศึกษาการสงวนรักษาและอนุรักษ์
ไว้ทั้งสิ้น มรดกทุกรายการที่เสนอมาได้อยู่ในบัญชีรวมไปถึงการอนุรักษ์และคุ้มครองโดยกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในระดับชาติ เช่น อุทยานดอยสุเทพ-ปุย ได้อยู่ในทะเบียนการคุ้มครองตามหลักกฎหมาย
ของกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม๙๖ 

๙) การก่อสร้างบ้านพักตุลาการภาค ๕ นั้นได้สร้างในพื้นที่ประชาชนเชื่อและศรัทธา 
ต่อผืนป่าที่เป็นที่ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีรุกเทวดารักษาผืนป่าและบ้านเมืองแห่งนี้ด้วยประกอบกับเป็น
บริเวณที่ตั้งของพระบรมธาตุดอยสุเทพที่พระเจ้ากือนาทรงสร้างอุทิศไว้ในพระพุทธศาสนา๙๗ 

๑๐) การที่ประชาชนรวมกันแสดงพลังในการทวงคืนผืนป่าเพราะว่าการก่อสร้างนั้นแม้
จะกระทำถูกต้องตามกฎหมายก็ตามแต่ความศรัทธาในผืนป่าอันมีคุณค่าทางต่อจิตใจของประชาชน

 
๙๒สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท, รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๙๓สัมภาษณ์ พระครูประวิตรวรานุยุต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๙๔สัมภาษณ์ พระคร ูพ ิพ ิธสุตาทร, ดร. , อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๙๕ส ัมภาษณ์ พระนคร ปญฺญาวช ิ โร , ดร. ,  น ักว ิชาการศ ึกษา มจร.ว ิทยาเขตเช ียงใหม่ ,  

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๙๖สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ รุ ่งวิสัย, อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มมร. วิทยาเขตล้านนา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๙๗สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง, อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาและ

ศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๘ 

แห่งนี้กฎหมายไม่สามารถกระทำได้โดยอ้างว่าชอบธรรมสิ่งนี้ทำให้การเมืองภาคพลเมืองเด่นชัดมาก
ยิ่งขึ้น๙๘ 

๑๑) การที่ประชาชนออกมาขอพื้นที่ป่านั้นก็เพราะว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลาย
อย่างด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจิตใจที่ประชาชนทั้งคนเชียงใหม่และกลุ่มอนุรักษาสิ่งแวดล้อม
มองเห็นว่าประเทศประสบผลกระทบด้านป่าไม้ขาดแคลนอยู่แล้วก็อย่าได้มีการทำลายไปมากกว่านี้๙๙ 

๑๒) ป่าไม้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งกับทุกชีวิตบนโลกใบนี้ถ้าป่าไม้ไม่มีแล้วผลกระทบที่
ร้ายแรงจะเกิดขึ้นทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และทุกภาคมาร่วมตัวกันเพ่ือรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไป
ในสมัยรัชกาลที่๙ พระองค์ทรงตระหนักเป็นอย่างมากในการรักษาป่าทรงตรัสว่า  “ควรจะปลูกต้นไม้
ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน” และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังมีพระชาชดำรัสว่า “พระเจ้าอยู ่หัวเป็นน้ำ  
ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ”๑๐๐ 

ตารางท่ี ๔.๓๗ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบประเด็น ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ตัดสินใจ เพื่อการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ความถี่ รูปหรือคน 

ป้องกันรักษาป่าไม้ไม่ให้ถูกทำลาย ๗ ๑,๒,๓,๔,๗,๘,๑๑ 
ความเชื่อความศรัทธาต่อผืนป่าดอยสุเทพ ๓ ๖,๙,๑๐ 
ปัญหาภัยทางธรรมชาติ ๒ ๕,๑๒ 

๒. ด้านการปฏิบัติ  
การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมปฏิบัติทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

ของประชาชนนั้นมี ดังนี้  
๑) การปฏิบัตินั ้นเป็นการแสดงความหวงแหนสิ่งแวดล้อมในการตระหนักถึงป่าไม้ 

ที่จะสูญหายไปและเป็นการเบียดเบียนป่าไม้ทั ้งเป็นการตัดสินใจโดยไม่ทำประชาพิจารณ์ของ
ประชาชนในการสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นสะเหมือนลมหายใจของเชียงใหม่และความศรัทธาอีกด้วย๑๐๑  

 
๙๘สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกทนงศักดิ ์ กุมะนา, ผู ้ช ่วยชุดรวบรวมข่าวสารกองทับบกเชียงใหม่ ,  

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๙๙สัมภาษณ์ อาจารย์มงคล ชัยวุฒ,ิ เครือข่ายขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสุเทพ, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๐สัมภาษณ์ นายธีรศักดิ์ รูปสุวรรณ, เครือข่ายขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสุเทพ, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระครูพิสุทธิ ์ชยานุศาสก์, รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๑๙ 

๒) การที่ศาลไปสร้างบ้านพักทำให้ทรัพยากรป่าไม้ลดลงทำให้ประชาชนไม่สบายใจ
ออกมารณรงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าไม้ และการที่ศาลไปสร้างบ้านพักนั้นถือเป็นจุดกำเนิด 
ที่จะทำให้ประชาชนทั่วประเทศไทยรู้คุณค่าของทรัพยากรป่าไม้๑๐๒ 

๓) ทรัพยากรถือมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งควรรักษาไว้ จะเห็นได้ว่าคุณค่าของป่าไม้เป็น
สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมตลอดทั้งพระวินัยที่ให้มีการรักษาดูแลป่าไม้และ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน๑๐๓ 

๔) ในการปฏิบัติทวงผืนป่าหรือรักษาควรจะมี ฉันทะ คือความพอใจรักใคร่ในการหวง
แหนป่าไม้ วิริยะ คือพากเพียนในการดูแลป่าอย่างเนินนิจ จิตตะ คือการปกป้อง ไม่ให้มีการบุกรุก 
คิดจะทำลายป่า วิมังสา หมั่นสอดส่องการบุกรุกป่าไมแ้ละรักษา๑๐๔ 

๕) ต้องสร้างจิตสำนึกให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติ เพราะว่าธรรมชาติสามารถช่วยให้
เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลช่วยลดปัญหาภัยแล้ง และช่วยเพิ่มออกซิเจนสภาพอากาศที่มีคุณค่า 
ต่อสรรพสิ่งที่มีชีวิตให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข๑๐๕ 

๖) การที่ว่าศาลทำถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่ฟังเสียงของประชาชนทำให้มีการรณรงณ์
เพื่อขอผืนป่าดอยสุเทพคืนทั้งประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งทางหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแล้วการบุกรุกป่าดอยสุเทพนั้นเป็นการทนได้อย่าเป็นทำให้เกิดทุกข์ สาเหตุที่ทำให้
เกิดทุกข์คือมีการบุกรุกผืนป่าที่เป็นทั้งจิตวิญญาณของชาวเชียงใหม่และความเชื่อศรัทธา นี้คือสมุทัย 
จนเกิดแห่งเส้นทางดับทุกเพื่อไม่ให้บุกรุกเข้าไปมากกว่านี้ประชาชนเลยออกมารณรงค์ เพื่อขอผืนป่า
คืน นี้คือนิโรธ และนำไปสู่มรรคคือเส้นทางดับทุกข์หรือปัญหาของการบุกรุกป่านั้นเอง๑๐๖ 

๗) ชาวล้านนาเชื่อว่าพ้ืนที่ของอุทยาแห่งชาติดอยสุเทพนั้นเป็นที่บรรพบุรุษสถิตอยู่และ
วัฒนะธรรมท้องถิ่นอยู่ทำให้ชาวเชียงใหม่ปกป้องรักษาไว้เพื่อจะรักษาไว้ซึ ่งให้ลูกหลานสืบทอด
ต่อไป๑๐๗ 

๘) ในทางปฏิบัติเพ่ือนำไปสู้ความถูกต้องตามกฎหมายได้มีการนำเอกสารเข้ายื่นต่อศาล
ปกครอง เพื่อฟ้องกรมธนารักษ์เนื่องจากขยายพื้นที่ขึ้นไปบริเวรเขตอุทยานแห่งชาติ ระบุเป็นพื้นที่

 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระคร ูส ิร ิบรมธาตุพ ิท ักษ์ , ผศ.ดร., ร ักษาการผ ู ้อำนวยการสำนักว ิชาการ  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๓สัมภาษณ์ พระครูส ุตพัฒโนดม, ผศ.ดร. , รักษาการผู ้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๔สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท, รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุน

วิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๕สัมภาษณ์ พระครูประวิตรวรานุยุต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๖สัมภาษณ์ พระครูพิพิธสุตาทร, ดร. , อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๗ส ัมภาษณ์ พระนคร ปญฺญาวช ิโร , ดร., น ักว ิชาการศ ึกษา มจร. ว ิทยาเขตเช ียงใหม่ ,  

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๒๐ 

ถูกต้องตามกฎหมายแต่ทับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพทำให้เกิดป่าแหว่งทำให้มีการตัดต้นไม้
ออกไปจำนวนมากจนเกิดเป็นป่าแหว่งขึ้น๑๐๘ 

๙) การปฏิบัตินั้นมีการร่วมตัวกันทุกช่วงวัย เช่น ประชาชนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดใกล้เคียงทั้งนักศึกษาและปราชญ์ชาวบ้านมีการสร้างไลค์กลุ่มและเพลเพื่อเป็นการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือแสดงพลังในการรณรงค์รักษาป่าไม๑้๐๙ 

๑๐) ในฐานะประชาชนชาวเชียงใหม่ก็อย่างให้มีการคืนพื้นที่ในส่วนนั้นเป็นป่าดังเดิม 
แต่ถ้าออกไปมีส่วนร่วมแล้วในฐานะของเจ้าหน้าที ่ของรัฐก็ไม่สามารถไปร่วมกับประชาชนได้  
เพราะว่าทางศาลได้ทำทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย แต่การทำอะไรในพื้นที่ที่ไม่ฟังหรือสอบถาม
ประชาชนก่อนปัญหาย่อมเกิดขึ้น๑๑๐ 

๑๑) การปฏิบัตินั้นจะมีการรณรงค์ออกเป็นทางตรงและอ้อม ทางตรงคือการไปมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดในแต่ละครั ้งที ่มีการเดินรณรงค์เกิดขึ ้น ส่วนทางอ้อมได้มีการแสดง 
ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อออลไลค์แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือความไม่เหมาะสมสำหรับพื้นที่  
ที่สร้างเป็นทั้งอุทยานแห่งชาติ (ป่าสงวน) และถือเป็นพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์๑๑๑ 

๑๒) ในช่วงแรกจะมีการรณรงค์ของพื้นป่าดอยสุเทพเพื่อของคืนป่าไม้และมีการจัดเวที
แสดงความคิดเห็นและมีการรวมพลังในการผูกโบว์สีเขียวบริเวณต้นไม้รอบเมืองเชียงใหม่เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วงหลังจะมีการแสดงความคิดเห็นในสื่อออลไลค์๑๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๓๘ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบประเด็น ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ปฏิบัติ เพ่ือการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ความถี่ รูปหรือคน 

แสดงความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ที ่ลดลงและ
ป้องกันการบุกรุกป่าไม้ 

 
๑๒ 

 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ 

 

 

 
๑๐๘สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย, อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์  

มมร. วิทยาเขตล้านนา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๙สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง, อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาและ

ศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๐สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกทนงศักดิ ์ กุมะนา, ผู ้ช ่วยชุดรวบรวมข่าวสารกองทับบกเชียงใหม่ ,  

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๑สัมภาษณ์ อาจารย์มงคล ชัยวุฒ,ิ  เครือข่ายขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสุเทพ, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๒สัมภาษณ์ นายธีรศักดิ์ รูปสุวรรณ, เครือข่ายขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสุเทพ, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๒๑ 

๓. ด้านการรับผลประโยชน์  

การมีส่วนร่วมในการเข้าร ่วมทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่  
เพ่ือได้รับผลประโยชน์ของประชาชนนั้นมี ดังนี้ 

๑) การที ่ม ีพื ้นที ่ป ่าไม ้เยอะมากขึ ้นก็จะเป็นผลดีต ้องวงจรช ีว ิตของธรรมชาติ  
เป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำลำทานและเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าและยังสามารถพึ่งพาอาศัยต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างอ่ืนอีกด้วย๑๑๓ 

๒) ถ้าที่มีต้นไม้อยู่มากก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวทำให้สิ ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ 
ช่วยลดมลพิษทางอากาศช่วยให้ฟ้าฝนตกตามฤดูการและช่วยลดภาวะโลกร้อนเนื่องจากปัจจุบัน
พลเมืองของประเทศไทยประสบปัญหาภาวะโลกร้อน และขาดแคลนน้ำที่มีต้นกำเนิดจากป่าไม้๑๑๔ 

๓) ทำให้ประชาชนอยู ่ร ่วมกับธรรมชาติได ้อย ่างม ีความสุขและใช ้ทร ัพยากร  
ทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นอย่างมีคุณค่ารู้รักษาธรรมชาติคือความกตัญญูต่อถิ่นที่เคยอยู่
อู ่ที ่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนและพระคุณของธรรมชาติที ่มีต่อมนุษยชาติและสามารถอนุรักษ์
ทรัพยากรเหล่านี้ให้เป็นสมบัติของชาติและลูกหลานตราบนานเท่านาน๑๑๕ 

๔) การที่มีความเมตตาต่อสัตว์หรือทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นนั้นจะเป็นผลประโยชน์
มากมายต่อพืชพันธุ์ธรรมชาติตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประกอบกับพืชพรรณ
หายยากอีกด้วย๑๑๖ 

๕) การที ่ป่าไม้ลดลงจะทำให้เห็นว่าภาวะเรือนกระจกทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น  
เกิดภัยแห้งแล้งและความไม่สมดุลของธรรมชาติประชาชนควรจะตระหนักถึงปัญหาที่ผ่านมาของ 
เมืองเชียงใหม่และประเทศที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนควรเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ 
ที่เสื่อมโทรมเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอยู่ให้คงเดิมและควรปลูกป่าทดแทนให้มากข้ึน๑๑๗ 

๖) การที่ประชาชนขอพื้นที่คืนนั้นทำให้รู ้ถึงความรักต่อบ้านเกิดหรือสิ่งที่บรรพบุรุษ  
ได้สร้างและฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้สานต่อและรักษาให้เป็นมรดกของชนชาวเชียงใหม่ได้ภาคภูมิใจ 
เป็นสิ่งที่ควรรักษาไม่ให้ป่าไม้หายไปจากแผ่นดินเชียงใหม่๑๑๘ 

 
๑๑๓สัมภาษณ์ พระครูพิสุทธิ ์ชยานุศาสก์, รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่  

มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๔สัมภาษณ์ พระคร ูส ิร ิบรมธาตุพ ิท ักษ์ , ผศ.ดร., ร ักษาการผ ู ้อำนวยการสำนักว ิชาการ  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๕สัมภาษณ์ พระครูส ุตพัฒโนดม, ผศ.ดร. , รักษาการผู ้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๖สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท, รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุน

วิชาการ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๗สัมภาษณ์ พระครูประวิตรวรานุยุต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๘สัมภาษณ์ พระครูพิพิธสุตาทร, ดร. , อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๒๒ 

๗) การที ่ประชาชนออกมารณรงค์น ั ้นอยากให้เป ็นป่า ไม ้ในอดีตที ่ เคยเป ็นป่า 
ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เคยมีให้คงอยู่และเป็นการไม่ลบหลู่สิ ่งศักดิ์สิทธิ์  
ที ่ร ักษาป่าไม้แห่งนี ้อ ีกด้วยเพราะว่าชาวบ้านเคารพศรัทธาต่อป่าไม้แห่งนี้มากเป็นที ่ต ั ้งของ 
พระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นต้น๑๑๙ 

๘) เพื ่อสะท้อนคุณค่าทางสังคม ว ัฒนธรรม และจิตว ิญญาณของชนเผ่า ต่าง ๆ  
ที่อยู่มาดั้งเดิมเพราะว่าเมืองเชียงใหม่ได้ตั้งเมืองให้อยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน มีเคารพยำเกรง
อำนาจที่มองไม่เห็น เช่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่า เขา ในที่ราบลุ่มน้ำ และลำแม่น้ำ เป็นต้น๑๒๐ 

๙) ประชาชนเกิดความหวงแหนต่อป่าไม้ถิ ่นบ้านเกิดความรักความสามัคคีและ 
พลังความเชื่อความศรัทธาในพระธาตุดอยสุเทพสืบทอดมาเป็นมรดกด้านประเพณีวัฒนธรรมทาง
ธรรมชาติสืบทอดให้คนรุ่นหลังอยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลรักษาป่าให้คงเป็นป่าต่อไป๑๒๑ 

๑๐) เพื่อที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ให้มีใครคิดที่จะบุกรุกหรือครอบครองเพื่อที่จะได้เป็น 
ป่าธรรมชาติดังเดิมควรอนุรักษ์และรักษาให้อยู่กับธรรมชาติหรือย้ายต้นไม้เข้าไปในเขตรักษาไม่ใช่เป็น
การตัดถากกางป่าให้เป็นสถานที่อันเกิดประโยชน์ได้น้อย๑๒๒ 

๑๑) ประชาชนได้มีการตื ่นตัวในการที ่จะรักษาป่า ไม้อาจจะเป็นจุดเริ ่มต้นของ 
การอนุรักษ์ป่าแต่ก็เป็นการจุดประกายให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าที่เหลือน้อยลง  
ด้วยเหตุนี้ ประชาชนถึงได้ออกมาแสดงพลังของพลเมืองที่มีสิทธิ๑๒๓ 

๑๒) ทำให้ประชาชนรู ้ถึงธรรมชาติที ่ลดน้อยลงไปและควรรักษาไว้ให้เป็นสมบัติ 
ของแผ่นดินล้านนาให้คงอยู่ตราบนานไม่อยากให้มีการบุกรุกป่าหรือตัดต้นไม้  เพราะธรรมชาติและ
มนุษย์ต้องอยู่อาศัยกันอย่างเก้ือกูล๑๒๔ 

 
 
 
 

 
๑๑๙ส ัมภาษณ์ พระนคร  ปญฺญาวช ิโร , ดร., น ักว ิชาการศึกษา มจร.ว ิทยาเขตเช ียงใหม่ ,  

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๐สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย, อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์  

มมร. วิทยาเขตล้านนา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๑สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง, อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาและ

ศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๒สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกทนงศักดิ ์ กุมะนา, ผู ้ช ่วยชุดรวบรวมข่าวสารกองทับบกเชียงใหม่ ,  

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๓สัมภาษณ์ อาจารย์มงคล ชัยวุฒ,ิ  เครือข่ายขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสุเทพ, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๔สัมภาษณ์ นายธีรศักดิ์ รูปสุวรรณ, เครือข่ายขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสุเทพ, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๒๓ 

ตารางท่ี ๔.๓๙ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบประเด็น ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
รับผลประโยชน์ เพ่ือการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ความถี่ รูปหรือคน 

เพ่ือลดปัญหาป่าไม้ทีข่าดแคลนให้เพิ่มมากขึ้น ๕ ๑,๒,๓,๕,๑๐,๑๒ 
เพ่ือเกื้อกูลระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ ๕ ๓,๔,๘,๙,,๑๒ 
รักษาป่าไม้ที่คนรุ่นเก่าฝากไว้ ๖ ๓,๖,๗,๙,๑๑,๑๒ 
ลดปัญหาทางธรรมชาติ ๓ ๑,๒,๓,๕, 

๔. ด้านการประเมินผล 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในการเข้าร่วมทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  
จังหวัดเชียงใหม่ ของประชาชนนั้นมี ดังนี้ 

๑) ถ้าทุกองค์กร สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนมีความตั้งใจดูแลรักษาป่าไม้เชื่อว่าไม่มาก
ก็น้อยป่าก็จะกลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ป่าแหว่งเป็นแค่ที่จุดประกายเท่านั้นเราควรรักษา 
ป่าทั่วประเทศเพ่ือปัจจัย ๔ ในการดำรงของมนุษย์๑๒๕ 

๒) เป็นการทำให้เห็นว่าจุดเล็ก ๆ ของประชาชนสามารถขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และ
รักษาป่าไม้ของพ้ืนที่ที่ชาวบ้านรักและเคารพด้วยความเชื่อความศรัทธาต่อพ้ืนป่าแห่งนี้และไม่สามารถ
ทำอะไรตามความต้องการได๑้๒๖ 

๓) หากมองด้วยกฎหมายแล้วการที่รัฐใช้พื้นที่ที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นอย่ างมีการอนุรักษ์ 
ไปด้วยนั้น คือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักธรรมชาติทางหนึ่งพอที่  
จะใช้พื้นที่นี ้ได้แต่หากว่าใช้แต่ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงธรรมชาติแล้วก็ไม่ควรจะในการ
ก่อสร้าง๑๒๗ 

๔) การที่ศาลไปสร้างบ้านพักนั้นควรที่จะทำประชาวิจารณ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเพื ่อที ่จะไม่ให้ไปกระทบกับวิถีของชุมชนวัฒนธรรมและประเพณีดั ่งเดิม  
ของประชาชนท้องถิ่นเพราะพื้นที่อุทยานดอยสุเทพเป็นแหล่งศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อ
และความศรัทธา๑๒๘ 

 
๑๒๕สัมภาษณ์ พระครูพิสุทธิ ์ชยานุศาสก์, รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๖สัมภาษณ์ พระคร ูส ิร ิบรมธาตุพ ิท ักษ์ , ผศ.ดร., ร ักษาการผ ู ้อำนวยการสำนักว ิชาการ  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๗สัมภาษณ์ พระครูส ุตพัฒโนดม, ผศ.ดร. , รักษาการผู ้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒.  
๑๒๘สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท, รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุน

วิชาการ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๒๔ 

๕) ถ้ามนุษย์อนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำและลมหายใจ 
ของมนุษย์และสัตว์ ธรรมชาติจะเกิดความสมดุลของธรรมชาติเองเราควรที่จะช่วยในการรักษาและ
ดูแลไมค่วรลดทรัพยากรธรรมชาติลง๑๒๙ 

๖) การที่ประชาชนดำเนินมาตั ้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ประชาชนที่ไม่ได้ติดตามอย่าง  
ใกล้ชินจะคิดว่าการรณรงค์ไม่สำฤทธิ์ผลก็ตาม แต่อย่างน้อยก็สามารถทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งรู้ถึง 
การอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ได้ตระหนักถึงการขาดแคลนของป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าเหลือน้อย 
แค่ไหน๑๓๐ 

๗) ทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีในจิตสำนึกหวงแหนต่อป่าไม้ที่คนรุ่นก่อน 
ได้สร้างไว้ให้คนรุ่นหลังอนุรักษ์และรักษาไว้ให้เป็นมรกดของบ้านเมืองในด้านวัฒนธรรมประเพณี 
ที่ผูกพันธ์กับป่าไม้ดอยสุเทพแห่งนี้ให้เป็นที่รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่๑๓๑ 

๘) เพื ่อการอยู ่ร ่วมและเช ื ่อส ัมพันธ์ อย ่างใกล ้ช ิดก ับธรรมชาติ ตลอดจนเพ่ือ 
ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองอีกทั้งพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม  
ทั้งประเภทที่จับต้องมองเห็นได้เช่นสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมล้านนา และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
เช่นประเพณี ความเชื่อ ความรู้ และศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาโดยเฉพาะ๑๓๒ 

๙) คุณค่าของป่าไม้ที่ประชาชนได้ตระหนักและหวงแหนป่าบ้านเกิดด้วยพลังบริสุทธิ์  
ทางจิตใจในการตระหนักถึงป่าไม้ควรรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดพลังแห่งศรัทธาต่อผืนป่า
และพระบรมธาตุดอยสุเทพ๑๓๓ 

๑๐) เพ่ือรักษาป่าไม้ใหค้งอยู่กับลูกหลานและให้เกิดความรักความสามัคคีของประชาชน
ทุกภาคส่วนในการดูแลและรักษาป่าไม้ให้เป็นต้นแม่น้ำที่สมบูรณ์ปกป้องไม่ให้ใครคิดที่จะทำลายได้ 
เพ่ือที่จะให้ป่าอยู่กับประชาชนชาวเชียงใหม่ยาวนาน๑๓๔ 

 
๑๒๙สัมภาษณ์ พระครูประวิตรวรานุยุต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๐สัมภาษณ์ พระครูพิพิธสุตาทร, ดร. , อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๑ส ัมภาษณ์ พระนคร ปญฺญาวช ิโร , ดร., น ักว ิชาการศ ึกษา มจร.ว ิทยาเขตเช ียงใหม่ ,  

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๒สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย, อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์  

มมร. วิทยาเขตล้านนา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๓สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง, อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาและ

ศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๔สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกทนงศักดิ ์ กุมะนา, ผู ้ช ่วยชุดรวบรวมข่าวสารกองทับบกเชียงใหม่ ,  

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๒๕ 

๑๑) เพื่อที่จะทำให้ป่าไม้ในเขตป่าสงวนได้เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมจนพัฒนา 
เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านชีวะภาพของธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันทั้ง  สัตว์ มนุษย์ พืชพรรณ สัตว์หายยาก 
และทำให้ประชาชนไดต้ระหนักถึงคุณค่าท่ีจะได้รับจากธรรมชาติมากยิ่งข้ึน๑๓๕ 

๑๒) ก่อนกระทำอะไรก็ตามควรที ่จะเคารพในเสียของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญเพ่ือ 
ไม่ให้กระทบถึงพื้นที่อันเป็นที่รักและความศรัทธาต่อป่าไม้ของชาวเชียงใหม่เพราะว่าความเชื่อและ
ความศรัทธาเป็นสิ่งที่ละเอียดละออมาก๑๓๖ 

 
ตารางท่ี ๔.๔๐ สรุปความถี่จำนวนผู้ตอบประเด็น ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ

ประเมินผล เพ่ือการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ความถี่ รูปหรือคน 
รักษาป่าไม้ใหอุ้ดมสมบูรณ์ ๘ ๑,๒,๕,๖,๗,๙,๑๐,๑๑, 
ความเชื่อและเคารพศรัทธาต่อป่าดอยสุเทพ ๖ ๑,๔,๗,๙,๑๐,๑๒ 
อนุร ักษ์ธรรมชาติ ให้ เป ็นแหล ่งเร ียนรู้ ด ้ าน
วัฒนธรรมทางธรรมชาติ 

 
๖ 

 
๓,๕,๖,๘,๑๐,๑๑, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๓๕สัมภาษณ์ อาจารย์มงคล ชัยวุฒ,ิ  เครือข่ายขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสุเทพ, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๖สัมภาษณ์ นายธีรศักดิ์ รูปสุวรรณ, เครือข่ายขอคืนพ้ืนท่ีป่าดอยสุเทพ, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๑๒๖ 

๔.๖ องค์ความรู้ 
4.6.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่ได้จากการศึกษา เรื่อง “การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)” จังหวัดเชียงใหม่ สามารถ 
นำมาสรุปเพ่ือไปใช้ประโยชน์จริง ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
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๑. การอนุรักษ์ผืนป่า 

๒. ปลูกฝังคุณค่าของผืนป่า 

๓.  ส ่ ง เสร ิมและพ ัฒนา
อนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่ 

๑. ระดมความคิด 
๒. วางแผนยุทธศาสตร์ 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 

๑. วางแผนนโยบาย 
๒. เปิดโอกาสให้เข้ามามสี่วน
ร่วม 
๓. จัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหา  

 
 

๑. หมั ่นประช ุมปร ึกษาหารือ
เสียงของประชาชน 

๒. ความพร้อมเพรียงกันในการ
ดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาผืนป่า 
๓. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบ
วินัยและกฎหมาย 

๔ .  น ำ ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก
ประชาชนมาประยุกต์ใช้ 
๕. ยอมรับในความคิดเห็นทั้ง
สองฝ่าย เสมอกัน 

๖. เคารพสถานที่ไมค่วรประพฤติ
ปฏิบัต ิในสิ ่งที ่ไม ่เหมาะสมใน
พ้ืนทีอั่นเป็นศูนย์รวมจิตใจ  
๗. จ ัดสถานที ่อ ันควรแก่การ
จัดสร้างและไม่กระทบต่อฝ่าย
ใดๆ 

ด้า
นก

าร
ปร

ะเม
ิลผ

ล ๑. ติดตามและตรวจสอบ
ประเมินผล 

๒. ต ิดตามก ิจกรรมเ พ่ือ
พัฒนาปรับปรุง 

๓. พัฒนาอนุรักษ์ผืนป่า 

 



๑๒๗ 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยสามารถแสดงรายละเอียด 
ได้ดังนี ้

๑. ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการตัดสินใจ  คือประชาชนมีความสำนึก 
ถึงดินแดนบ้านเกิดด้วยพลังรักและศรัทธาในผืนป่าดอยสุเทพซึ่งมีสิ ่งศักดิ์สิทธิ์ที ่คอยคลุมครอง  
ชาวเชียงใหม่อยู่และตระหนักถึงสะภาพปัญหาทางธรรมชาติที่เกิดภาวะโลกร้อนภัยแล้งน้ำท้วมและ  
ป่าไม้ลดลงไปมาก 

๒.ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปฏิบัติ คือ การที่เราไม่ไปเบียดเบียนทรัพยากร
ป่าไม้ที่มีอยู่นอยลงเพื่อมาทำประโยชน์ที่น้อยซึ่งไม่คำนึ่งถึงผลที่ได้กลับมาเช่น ป่าลดลง สิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติไม่สมดุลทำให้เกิดมหาวิบัติภัตต่าง ๆ 

๓. ด้านการมีส ่วนร่วมทางการเมืองในการผลประโยชน์ คือทำให้มนุษย์เร ียนรู้ 
ที่จะอนุรักษ์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมั่นคงอนุรักษ์ความเป็นบ้านเกิด ประเพณี วัฒนธรรม
ความเชื่อความศรัทธาให้คงอยู่สู่รุ่นต่อ ๆ ไป 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการประเมินผล คือการที่เราออกมาใช้สิทธิใน 
การไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิของประชาชนในพื้นที่ในการใช้พื้นที่ป่าไม้ที่เป็นที่เคารพและศรัทธาทำให้
ทราบถึงการตระหนักถึงธรรมชาติที่มนุษย์ต้องการอาศัยอยู่ร่วมกับกับธรรมชาติไม่ให้คิดที่จะใช้เป็น
ประโยชน์ส่วนตัวไม่กี่คน และเพื่อจะช่วยให้ผืนป่ามีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสร้าง
ความสมดุลของธรรมชาติสืบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 

4.6.2 องค์ความรู้ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากสอบถามและสัมภาษณ์ สามารถนำมาสรุปเพ่ือไปใช้ประโยชน์จริง 
ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๒ 

 

 

 

            แผนภาพที่ ๔.๒ แสดงองค์ความรู้ไดส้ังเคราะหจ์ากงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รู้รักสามัคคี
ร่วมใจกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้

มีจิตส านึก
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

นึกถึงส่วนรวมในการรักษา
การอนุรักษ์พื้นป่าและธรรมชาติท าให้อุดม

สมบูรณ์ท าให้มนุษย์ สัตว์ธรรมชาติต่างพ่ึงพา
อาศัยกัน

การป้องกัน
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

และลดมลพิษทางอากาศ

พลัง
ความสามัคคี
ของพลเมือง



๑๒๙ 

จากแผนภาพที ่  ๔.๒ แสดงองค ์ความรู้ท ี ่ ได้ส ังเคราะห์จากงานว ิจ ัยสามารถ 
แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

- ความสามัคคีของพลเมืองที่ร่วมใจกันจัดกิจกรรมอนุรักทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้  
ในการรวมตัวกันรักษาพลเมืองพร้อมใจกันมาแสดงออกซ่ึงสิทธิของพลเมืองตามเป้าหมายที่วางไว้ 

- จิตสำนึกของพลเมืองที ่มีพลังความสามัคคีต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ ่งแวดล้อม 
ที่เป็นเขตป่าอุทยานแห่งชาติที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองอยู่ไม่ควรลดหรือทำลายลงไป 

- พลเมืองรวมใจกันเพื่อรักษาลมหายใจของประชาชนชาวเชียงใหม่ในการอนุรักษ์พ้ืนป่า
และธรรมชาติที่เป็นทั้งลมหายใจและท่ีเคารพศรัทธาของประชาชน 

- เป็นพลังของพลเมืองช่วยกันป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ลุอำนาจเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือองค์กรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของธรรมชาติ 



 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื ่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  

(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ๒) เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื ่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 
จังหวัดเชียงใหม่ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Research) โดย
เป็น การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)
โดย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปเป็นประชาชนในการศึกษา โดยเลือก 
ประชาชนที่อยู่ในตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๗,๑๔๕ คน ซึ่งใช้ วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ส ูตรของทาโร่ ยามาเน่  (Taro Yamane) ได้กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน ๓๙๑ คน  
เนื้อหาประกอบบริบทซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
๕.๑.๑. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจำนวน ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕   
มีอายุต่ำกว่า ๓๐ปี เป็นจำนวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔ มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 
จำนวน ๑๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑ มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๓๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕ มีสถานภาพเป็นประชาชนจำนวน ๒๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ 

๕.๑.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =๒.๗๗) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน 
โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี ่ยพบว่า อยู ่ในระดับปานกลางทุกด้านดังนี ้ ด้านการรับผลประโยชน์  
( =๒.95) ด้านการประเมินผล ( =๒.78) ด้านการตัดสินใจ ( =๒.68) ด้านการปฏิบัติ  
( =๒.66) ตามลำดับ  

 



  





๑๓๑ 

เมื่อจำแนกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 
๑) ด้านการตัดสินใจ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวง

ผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๒.๖๖) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ได้แก่ การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผนนโยบายหรือแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมทวงผืนป่าดอยสุเทพมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๒.๘๑)  รองลงมาได้แก่  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกับแกนนำตัดสินใจเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กิจกรรม/โครงการเพื่อการทวงผืนป่าดอยสุเทพที่ยั่งยืน ( =๒.๖9) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ การมีส่วนร่วมการตัดสินใจของประชาชนในการร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาการทวงผืนป่าดอย
สุเทพ ( =๒.6๒) ตามลำดับ 

๒) ด้านการปฏิบัติ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน
ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๒.๖๖) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติร่วมระดมความคิดในการ
วางแผนยุทธศาสตร์โครงการ/กิจกรรม ทวงผืนป่าดอยสุเทพมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๒.๘๐) 
รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติระดมความคิดในการวางแผนยุทธศาสตร์ใน
การทวงผืนป่าดอยสุเทพ ( =๒.๗๗) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปฏิบัติการสนับสนุนทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับการทวงผืนป่าดอยสุเทพ เพ่ือให้แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม บรรลุผล เช่น บริจาคเงิน อ่ืน ๆ ( =๒.6๑) ตามลำดับ 

๓) ด้านการรับผลประโยชน์ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองใน
การทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = ๒.๙๕) 
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ได้แก่ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ผืนป่า มีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมาก ( = 4.27) รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับแกนนำในการรับ
ผลประโยชน์จากการปลูกฝังคุณค่าของผืนป่าเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผืนป่าดอยสุเทพที่ยั ่งยืน  
( =๒.93) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับแกนนำในการรับ
ผลประโยชน์จากการจัดทำแผนงานหรือโครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอยสุเทพเพ่ือส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้
ประจำจังหวัด ( =๒.66) ตามลำดับ 

๔) ด้านการประเมินผล พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =๒.๗๘) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและตรวจสอบประเมินผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสภาพป่าดอยสุเทพให้เป็นการอนุรักษ์ต่อไป ( =๒.84) รองลงมา
ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลสังเกตการณ์ ติดตามกิจกรรมเพ่ือพัฒนาปรับปรุง































๑๓๒ 

ให้ดีขึ ้น ( =๒.83) น้อยที่สุดได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมการประเมินผล
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนของกลุ่มแกนนำ ( =๒.66) ตามลำดับ 

๕.๑.๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการทดสอบสมมติฐานเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน 
ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่” โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ จำแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพในชุมชน เพื่อนำไปสู่
การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด ดังนี้   

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕  
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้   

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้   

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนต่างกัน การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๕.๑.๔ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง
ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

จากการวิจ ัยเร ื ่อง “การมีส ่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่า 
ดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งนี้ทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ซ่ึงจำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้  

๑) ด้านการตัดสินใจ ประชาชนได้เสนอปัญหาอุปสรรค ดังนี้ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
และการเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อยและการประชาสัมพันธ์ไมท่ั่วถึง 

๒) ด้านการปฏิบัติ ประชาชนได้เสนอปัญหาอุปสรรค ดังนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมทำได้
ยากเพราะขัดข้องด้วยภารกิจประจำวันและการประสานงานมีความขัดข้องทำให้ข้อมูลที่ต้องการ
สื่อสารไม่ท่ัวถึง ทำให้ประชาชนรับทราบถึงข้อมูลได้ผิดเพ้ียนและไม่ทั่วถึง 







๑๓๓ 

๓) ด้านการรับผลประโยชน์ ประชาชนได้เสนอปัญหาอุปสรรค ดังนี้ ประชาชนยังเห็น
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ชัดเจน ทำให้การเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย 

๔) ด้านการประเมินผล ประชาชนได้เสนอปัญหาอุปสรรค ดังนี้ การดำเนินงานไม่มีการ
ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ประชาชนไม่ทราบถึงข้อมูลการดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่า 
ดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

๑) ด้านการตัดสินใจ ประชาชนได้เสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรเพิ่มช่องทางในการ
เข้าถึงข้อมูลและเพ่ิมกิจกรรมให้มากขึ้นและควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 

๒) ด้านการปฏิบัติ ประชาชนได้เสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรเพิ่มช่องทางการเข้าร่วม
กิจกรรมของประชาชนโดยให้ง่ายขึ ้นไม่ขัดต่อภารกิจประจำวัน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน  
Social Media และควรดำเนินการประสานงานให้รัดกุมและชัดเจนเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ไม่ผิดเพี้ยน และเข้าถึงประชาชนได้มากท่ีสุด 

๓) ด้านการรับผลประโยชน์ ประชาชนได้เสนอข้อเสนอแนะ ดังนี ้ ควรชี ้แจงถึง
ผลประโยชน์ที่ประชาชนที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน  

๔) ด้านการประเมินผล ประชาชนได้เสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรมอบหมายหรือ
แต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการดำเนินงานการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม และนำผลการ
ประเมินไปแสดงให้ประชาชนได้รับทราบ 

๕.๒ อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน 
ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญและ น่าสนใจและ
นำมาอภิปรายผล ดังนี้ 

๕.๒.๑การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวม 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน 
ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มีภาระส่วนตัว ประกอบกับการที่ประชาสัมพันธ์ไม่ทั ่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อัมฤตา สารธิวงค์ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลัง
การรัฐประหาร วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑” พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี
ความสนใจในการติดตามข่าวสารสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไมไ่ดส้่งผลต่อการ
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสาเหตุที่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความสนใจในการติดตามข่าวสารสถานการณ์ทางการเมืองเพียงในระดับปาน



๑๓๔ 

กลางก็เนื่องจากการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขาดความเข้าใจในบทบาทของตนเองต่อการ
แสดงการมีส่วนร่วมทางการเมือง, ขาดจิตสำนึกในประโยชน์ส่วนร่วม, นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่าย
ต่อสถานการณท์างการเมืองที่วุ่นวาย, นักศึกษาขาดการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาครอบครัวขาด
โอกาสในการแสดงออกทางความคิดและขาดการยอมรับจากสังคมในลักษณะของการถูกมองว่ าเป็น
นักศึกษา, นักศึกษามีสิ่งอ่ืนดึงดูดความสนใจ เช่น แฟชั่น เกมส์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ๑๓๗ 

๕.๒.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 
จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกเป็นรายด้านดังนี้ 

๑) ด้านการตัดสินใจ 
จากการวิจัยพบว่า ประชาชนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน 

ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
ตัดสินใจของประชาชนมีความสนใจในการตัดสินใจในการเข้าร่วมการมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่ง
สิทธิ์ของพลเมืองในด้านการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย จวนอรุณ อักษรเสือ ได้วิจัยเรื ่อง 
“การมีสว่นร่วมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” พบว่า นิสิตมีส่วนร่วมทางการเมือง
อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ชั้นปีที่กำลังศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแตกต่างกัน การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมืองของนิสิตมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตถที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนเพศ คณะที่กำลังศึกษา 
ภูมิลำเนา อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครองที่ต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน๑๓๘ 

๒) ด้านการปฏิบัติ 
จากการวิจัยพบว่า ประชาชนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน 

ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีความสนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคในด้านการปฏิบัติ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เอกภพ ลิมป์วิบูล ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” พบว่า นิสิตมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับต่ำ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ชั้นปีที่กำลังศึกษา ภาควิชา และการกล่อมเกลาทางการเมืองของนิสิตที่
ต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนอายุ รายได้ของ
ครอบครัว และอาชีพของผู้ปกครองที่ต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน๑๓๙ 
 

 
๑๓๗อัมฤตา สารธิวงค์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังการ

ร ัฐประหาร ว ันท ี ่  ๑๙ ก ันยายน ๒๕๔๙ ถ ึง พ.ศ. ๒๕๕๑”, การค ้นคว ้าอ ิสระร ัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๘). 

๑๓๘จวนอรุณ  อักษรเสือ, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”,                  
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙). 

๑๓๙เอกภพ ลิมปวิบูล, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘). 



๑๓๕ 

๓) ด้านการรับผลประโยชน์ 
จากการวิจัยพบว่า ประชาชนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน 

ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีความสนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคในด้านการรับผลประโยชน์  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานว ิจ ัยของ สมน ึก  ป ัญญาส ิงห์  ได ้ว ิจ ัย เร ื ่อง  “การพ ัฒนาการเม ืองภาคพลเม ืองกับ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน: กรณีศึกษา ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น” 
พบว่า การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม  การตัดสินใจและการ
ดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาของประชาชนร่วมกับ อบต. องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ
ในพื้นที่ระดับอำเภอ รวมทั้งทุนทางสังคม วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีความเชื่อ ความศรัทธา 
สำหรับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาของชุมชน  ร่วมกับ 
อบต. การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและสำนักงานพัฒนา
การเมือง สถาบันพระปกเกล้า ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓) นอกจากนี้พบว่า บทบาทของผู้นาชุมชน 
(นายก อบต. สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้านบางคน พระสงฆ์บางรูป ครูอาจารย์ที่เป็นแกนนาชุมชน) มีส่วน
สำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและประชาธิปไตยชุมชน๑๔๐ 

๔) ด้านการประเมินผล 
จากการวิจัยพบว่า ประชาชนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน 

ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนมีความสนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคในด้านการรับผลประโยชน์  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อนุรักษ์ เก่งเรียน ได้วิจัยเรื่อง “การก่อตัวของธรรมาธิปไตยกับการเมืองภาคพลเมืองใน
สังคมไทย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๗” ผลการวิจัยสรุปได้ว่า สภาพปัญหาการเมืองแบบประชาธิปไตย
ในสังคมไทยช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๗  นั้น สามารถแบ่งออกเป็น ๘ ประการ ได้แก่ (๑) การเมืองแบบ
อามาตยาธิปไตย ธนาธิปไตยในบริบทประชาธิปไตย (๒) นักการเมืองพรรคการเมืองเป็นของกลุ่มทุน (๓) 
ผู้นำขาดจริยธรรม อำนาจนิยมขาดธรรมาธิปไตยในการบังคับใช้กฎหมาย (๔) การทุจริตเชิงนโยบาย  
(๕) การขาดความชอบธรรมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองโดยการเลือกตั้ง (๖) ธุรกิจการเมือง  
(๗) นโยบายประชานิยม และ (๘) ความขัดแย้งทางการเมือง๑๔๑ 

 
 
 
 

 
๑๔๐สมนึก ปัญญาสิงห์, “การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

ชุมชน:กรณีศึกษา ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘). 

๑๔๑อนุรักษ์ เก่งเรียน, ร้อยตรี, “การก่อตัวของธรรมาธิปไตยกับการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย        
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๗”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 
๒๕๕๘). 



๑๓๖ 

๕.๒.๓ การอภิปรายผลตามสมมติฐาน 
ผลการเปร ียบเท ียบการม ีส ่วนร ่วมทางการเม ืองภาคพลเม ืองในการทวงผืน 

ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยจำแนกตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า จำแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และสถานภาพในชุมชน ต่างกันโดยภาพรวมบุคลากรมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
เมื่อ พิจารณาในแต่ละส่วนมีประเด็นที่น่านำมาอภิปราย ดังนี้ 

๑) ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  
โดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกัน ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความจริง ทั้งนี้เนื่องจาก การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เอกภพ ลิมปวิบูล ได้วิจัยเรื ่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” พบวา นิสิตมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับต่ำ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ชั้นปีที่กำลังศึกษา ภาควิชา และการกล่อมเกลาทางการเมืองของนิสิตที่
ต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตถที่ระดับ .๐๕ ส่วนอายุ รายได้
ของครอบครัว และอาชีพของผู้ปกครองที่ต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน๑๔๒ 

๒) ผลการวิจัย พบว่า อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จ ังหวัดเช ียงใหม่ โดยภาพรวมแตกต่างกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภวัธ มีบุญธรรม ได้วิจัยเรื่อง “การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  
พบวา นิสิตมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระดับต่ำ โดยที่เพศและสาขาวิชาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนปัจจัยด้าน อายุ รายได้ของครอบครัวและเข้าร่วมกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นิสิต๑๔๓ 

๓) ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวม
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ ประยูรทอง ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการ
เ ม ื อ ง ขอ งน ั ก ศ ึ กษ า : ก รณ ี ศ ึ กษ า เป ร ี ย บ เท ี ยบน ั กศ ึ กษามหา ว ิ ท ยาล ั ย ร ามคำแหง 
กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” พบวา ๑. นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

 
๑๔๒เอกภพ ลิมปวิบูล, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘). 

๑๔๓ศุภวัธ มีบุญธรรม, “การรับรู ้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต
นักศึกษา: ศ ึกษาเฉพาะกรณีน ิส ิตมหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์ ” , วิทยานิพนธ์ศ ิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๗). 



๑๓๗ 

ระดับสูง ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปานกลาง ๒. นักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีส ่วนร่วมทางการเมือง มีความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มีความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมือง มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยใน
ระดับสูงกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ๓. ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมือง และวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนความเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่มีความสัมพันธ์
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ๔. ความรู้สึกมีสมรรถนะทาง
การเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและความเข้าใจในหลักปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ๑๔๔ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการว ิจ ัยเร ื ่อง “การม ีส ่วนร ่วมทางการเม ืองภาคพลเม ืองในการทวงผืน 
ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ

ทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
๒) มีนโยบายให้มีการตรวจสอบการดำเนินการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองใน

การทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
๓ ) มีนโยบายให้ความรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติการ  
๑) จัดทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ

ทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
๒) ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองใน

การทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
๓) ตั้งศูนย์อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรศึกษาการส่งเสริม หรือเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจโดยมุ่งให้ประชาชนแสดง

บทบาท ต่อการมีส่วนร่วมทางเมืองเพ่ือที่จะช่วยพัฒนาการเมืองไทย 
๒) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบแนวคิดในการอนุรักษ์อย่างมีส่วน ร่วม

ทางการเมืองของภาคพลเมือง 
๓) ควรมีการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช ้เพื ่อให้การมีส ่วนร่วมทางการเม ืองมี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

 
๑๔๔จุฑามาศ ประยูรทอง, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๗). 



๑๓๘ 

บรรณานุกรม  

๑. ภาษาไทย: 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ  

(๑) หนังสือ:  

เกษม อุทยานิน. รัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๖. 
โกวิทย์ พวงงาม. การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๓. 
ไกรสร เพ็งสกุล และคณะ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ .         

กรมทรัพยากรน้ำ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๑. 
จันทนา สุทธิจารี. การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ

ประชาชน. อมร รักษาสัตย์ บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ วี เจ พริ้นติ้ง, 
๒๕๔๔. 

จำนงค์ ไพโรจน์. นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของของชุมชน . กรุงเทพมหานคร: โสภณการ
พิมพ์, ๒๕๓๕. 

ชลิดา ศรมณี. รัฐศาสตร์กับการมีส่วนร่วม. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๗. 

ณรงค์ บุญสวยขวัญ. การเมืองภาคพลเมือง บทวิเคราะห์แนวคิดและปฏิบัติการท้าทายอำนาจ
การเมืองในระบบตัวแทน. กรุงเทพมหานคร: เอดิสันเพรส โปรดักส์, ๒๕๕๒. 

__________. ตัวช้ีวัดการเมืองภาคพลเมืองในบริบทประชาธิปไตย. นครราชสีมา: เสือผิมการพิมพ์, 
๒๕๕๗. 

เดวิด แมทธิวส์ . การเมืองภาคพลเมือง . แปลและเรียบเรียงโดยวันชัย วัฒนศัพท์. ขอนแก่น:  
ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๒. 

ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ. แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในบริบทของ
การกระจายอำนาจส ู ่ท ้องถ ิ ่น :  ส ั ง เคราะห ์จากบทเร ียน ๓ กรณ ีศ ึกษา . 
กรุงเทพมหานคร:สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗. 

ธเนศวร์ เจริญเมือง. ๑๐๐ ปี การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร:  
คบไฟ, ๒๕๔๘. 

__________. แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘. 
ธีรยุทธ พึ่งเทียร. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สูตรไพศาล, ๒๕๔๕. 



๑๓๙ 

นุชนาฎ จันทวิเศษ . ทำการเมืองภาคพลเมืองในท้องถิ ่นไทย: ความท้าทายแห่งยุคสมัย . 
กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, ๒๕๕๐. 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย. นนทบุรี: 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒. 

__________. การสร้างธรรมาภิบาลgood governanceในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
๒๕๔๒. 

ประเวศ วะสี. การเมืองภาคพลเมือง การพัฒนาการเมืองไปสู่ประชาธิปไตย . กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๑. 

__________. ประชาคมตำบลยุทธศาสตร์เพื ่อเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพพิมพ์        
ครั้งที่ ๓.  กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์, ๒๕๔๑. 

พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

__________. ธรรมาธิปไตยไม่มาจึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ . 
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ-พุทธธรรม, ๒๕๔๙. 

สถาบ ันพระปกเกล ้า . สร ้างการปกครองท้องถ ิ ่นให ้ เป ็นรากฐานพัฒนาประชาธ ิปไตย . 
กรุงเทพมหานคร: ธรรมดา เพลส, ๒๕๕๔. 

__________. ประชาธิปไตยชุมชนกลไกขับเคลื ่อนภาคพลเมืองเข้มแข็ง . กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๓. 

สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์. “การเมืองภาคประชาชน: พลวัตและการประเมิน”. เอกสารประกอบการ
ประชุมทางวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๔ . ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ. 
กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๕. 

__________. ประชาธิปไตยชุมชน: ประชาธิปไตยเพื่อคุณภาพสังคมไทยในสถาบันพระปกเกล้า .
คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตย: การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร: ส.เจริญ การพิมพ์, ๒๕๔๕. 

สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ .  กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชซิ่ง จำกัด, 
๒๕๔๗. 

สุจิต บุญบงการ. การพัฒนาการเมืองไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมืองและการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน . กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 

__________. การพัฒนาทางการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง 
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน . กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 

สุจินต์ ธรรมชาติ. การวิจัยภาคปฏิบัติวิธีลัด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๙. 

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล . การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย . กรุงเทพมหานคร: 
อมรินทร์, ๒๕๔๘. 



๑๔๐ 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา. 
นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 

อุทัย บุญประเสริฐ . การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-Based 
Management. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์. การเมืองของพลเมือง: สู่สหัสวรรษใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: 
คบไฟ, ๒๕๕๖. 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 

กฤษณ์ ศรีอินทร์สุทธิ. “การเมืองภาคพลเมืองกับคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๕๕. 

จวนอรุณ อักษรเสือ. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” วิทยานิพนธ์
ศ ิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๙. 

จุฑามาศ ประยูรทอง. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC”. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๗. 

ชัยพร พาณิชอัตรา. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในชนบทต่อการปฏิบัติงานตำรวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ กรณีศึกษา หมู่บ้านหลุก ตำบลเมืองสง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน”. 
ดุษฎีนิพนธ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๔๓. 

ณัฐ ิดา ศร ีก ันทา . “การมีส ่วนร ่วมทางการเม ืองของพนักงานธนาคารในเขต อำเภอเม ือง  
จังหวัดเชียงใหม่”. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง .  
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖. 

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี. “บูรณาการดำเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสงขลา”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พันธ์ศักดิ ์ นิ ่มจรรยา . “วุฒิภาวะทางการเมืองของบุคคลอายุ ๑๘-๑๙ ปี ในเขตเทศบาลนคร
เช ียงใหม ่” . ร ัฐศาสตรมหาบ ัณฑิต สาขาว ิชาการเม ืองและการปกครอง .  
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๙. 

ศราวุธ ศรีแสงใส. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานการ
ประถมศึกษาอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร” . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๔. 

 



๑๔๑ 

ศุภวัธ มีบุญธรรม. “การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ”. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 
๒๕๔๗. 

สมนึก ปัญญาสิงห์. “การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน:
กรณีศึกษา ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๘. 

สุวัฒน์ อินทรประไพ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสัก”. 
ด ุษฎี น ิพนธ ์พ ุทธศาสตรด ุษฎ ี บ ัณฑ ิต  สาขาว ิชาร ั ฐประศาสนศาสตร์   
คณะสังคมศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

อนุรักษ์ เก่งเรียน. ร้อยเอก. “การก่อตัวของธรรมาธิปไตยกับการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย          
ช ่วงป ี  พ.ศ.  ๒๕๔๗-๒๕๕๗” . ปร ัชญาด ุษฎ ีบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาการเม ือง .  
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๘. 

อัมฤตา สารธิวงค์. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังการ
รัฐประหาร วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑”. การค้นคว้าอิสระ รัฐศาสตร
มหาบ ัณฑ ิ ต  สาขาว ิ ชา การ เม ื อ งและการปกครอง . บ ัณฑ ิตว ิ ทยาล ั ย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๘. 

เอกภพ ลิมปวิบูล. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”. วิทยานิพนธ์ศ ิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘. 

(๓) รายงานวิจัย:  

ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ. “บทบาทสตรีต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์”. 
งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๖๐. 

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. “บทบาทของการเมืองภาคประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย”. 
รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๗. 

(๔) บทความ:  

กิตติศักดิ์ ปรกติ. “ความสำคัญของพลเมืองต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยในการประชุมวิชาการ”.
สถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที่ ๙ 
ฉบับที่ ๕ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม, ๒๕๕๔. 

นฤมล ทับจุมพล. “ประชาธิปไตยรากหญ้า”. ใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ . วารสารบรรณาธิการ. 
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะเศรษฐศาสตร์. ปีที ่๔ ฉบับที่ ๒ เดือน
สิงหาคม - กุมภาพันธ์, ๒๕๔๓. 



๑๔๒ 

พลเดช ปิ ่นประทีป . “สภาองค์กรชุมชน: นวัตกรรมแห่งประชาธิปไตยฐานราก”. วารสาร
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี . ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ เดือนมกราคม – 
สิงหาคม, ๒๕๕๕. 

ณรงค์ บุญสวยขวัญ. “การเมืองภาคพลเมือง: ทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างตัวชี้วัดหรือตัวบ่งบอก
การเมืองของพลเมือง”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสุราษฏร์ธานี. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ เดือนมิถุนายน – ธันวาคม,  ๒๕๕๖. 

วรภาส ประสมสุข. “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม”. วารสารศึกษาศาสตร์ .  
ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ – มีนาคม, ๒๕๕๐. 

สติธร ธนานิธิโชติ. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาความเป็นพลเมืองเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย”. 
วารสารสถาบันพระปกเกล้า. ปีที ่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - มกราคม, 
๒๕๕๕. 

(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

ข ้อม ูลอำเภอเม ืองเช ียงใหม่ . ประว ัต ิอำ เภอเม ืองเช ียงใหม่ . [ออนไลน ์ ] . แหล ่ งท ี ่ มา : 
https://www.nfccmi.or.th/assets/uploads/. ๒๕๕๗. [๑๐ เมษายน ๒๕๖๒]. 

ชำนาญ จันทร์เรือง. ประชาธิปไตยกับการเมืองภาคประชาชน . ๒๕๕๒. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1324. [๙ เมษายน ๒๕๖๒]. 

ณัฏฐพัชร์ ทัศนรุ่งเรือง. ปาฐกถา ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ “การสร้างความเป็นพลเมือง” . 
[ออน ไ ล น ์ ] . แ ห ล ่ ง ที่ ม า : http://www.isranews.org/thaireform/thaireform-
talkinterview. [๗ เมษายน ๒๕๖๒]. 

ณัฐน ันท ์  อ ิทธ ิ ยาภรณ์ . พ ันธะส ัญญาส ั งคมและประชาส ั งคม . ๒๕๕๕ . [ออนไลน ์ ] .                 
แ ห ล ่ ง ที่ ม า : http://thaireform.in.th/join-the-reform/item/4447--q-q-.html.          
[๘ เมษายน ๒๕๖๒]. 

รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ .ศ. ๒๕๖๑ ท้องถิ ่นเทศบาลตำบลสุเทพ .  
ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง . [ออนไลน์] . แหล่งที ่ม ี : http:// 
stat.bora.dopa.go.th. [๑๐ เมษายน ๒๕๖๒]. 

ว ีรบ ูรณ ์  ว ิสารทสก ุล . การเม ืองภาคพลเม ือง การเม ืองเร ื ่ องของช ุมชน That is not                   
call politics: การ เม ื อง ในช ื ่ อ เ ร ี ยกอ ื ่ น . ๒๕๕๗ . [ออนไลน ์ ] . แหล ่ งท ี ่ มา : 
http://www.thaigoodonline.com. [๙ เมษายน ๒๕๖๒]. 

ศรัณยุ หมั้นทรัพย์. การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง: ฐานรากของการเมืองภาคพลเมือง . [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: http://kpi.ac.th/media/pdf/M7_135.pdf. [๗ เมษายน ๒๕๖๒]. 

ศรัณยุ หมั ้นทร ัพย์ . การศึกษาเพื ่อสร ้างพลเมือง: ฐานรากของการเมืองภาคพลเม ือง .                 
๒๕๕๖ . [ออน ไลน ์ ] . แหล ่ ง ท ี ่ ม า : http://kpi.ac.th/media/pdf/M7_135.pdf.                               
[๙ เมษายน ๒๕๖๒]. 

http://thaireform.in.th/join-the-reform/item/4447--q-q-.html


๑๔๓ 

สำน ักงานส ่ ง เสร ิมส ั งคมแห ่ งการเร ียนร ู ้ และค ุณภาพเยาวชน . สร ้ างสาน ึกพลเม ือง          
ประชาธ ิปไตย พัฒนาการเร ียนร ู ้ลดความขัดแย ้ง . [ออนไลน ์ ] . แหล ่งที่มา : 
http://seminar.qlf.or.th/Archive/View/36. [๗ เมษายน ๒๕๖๒]. 

(๖) สัมภาษณ์: 

สัมภาษณ์ พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มจร.วิทยา
เขตเชียงใหม่, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์. ผศ.ดร.. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขต
เชียงใหม่, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ พระครูสุตพัฒโนดม. ผศ.ดร.. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มจร. วิทยาเขต
เชียงใหม่, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท. รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 
มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ พระครูประวิตรวรานุยุต. ผศ.ดร.. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มจร. 
วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ พระครูพิพิธสุตาทร. ดร.. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มจร.  
วิทยาเขตเชียงใหม่, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ พระนคร ปญฺญาวชิโร. ดร.. นักวิชาการศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุว ิทย์ รุ ่งว ิส ัย , อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์  
มมร.วิทยาเขตล้านนา, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง, อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกทนงศักดิ์ กุมะนา, ผู้ช่วยชุดรวบรวมข่าวสารกองทับบกเชียงใหม่, ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ อาจารย์มงคล ชัยวุฒิ,  เครือข่ายขอคืนพ้ืนที่ป่าดอยสุเทพ, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายธีรศักดิ์ รูปสุวรรณ, เครือข่ายขอคืนพ้ืนที่ป่าดอยสุเทพ, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
 
 

 

 

 



๑๔๔ 

๒. ภาษาอังกฤษ: 

1. Secondary Sources 

(I) Books: 

A. Almond. Gabriel. and Powell. G. JR. Bingham. Comparative Politics:  
A Developmental Approach. Boston: Little Brown and Co, 1966. 

P. Huntington. Samuel. and Dominguez. “Political Development”. In Fred Greenstein 
and W. Nelson Palsy EDS. Handbook Political Science: Non Government 
Politic. Reading. Massachusetts: Addison Wesley, 1975. 

H. Mc Clock. Political Participation. International Encyclopedia of the Social Science. 
Vol 12. New York: McMillan and Free Press, 1968. 

Bowles Melanie. Democracy The Community Development Challenge The 
Contribution of Community Development to Local Governance and 
Democracy. London: Community Development Foundation, 2008. 

W. Mibrath. Lester. Political Participation: How and Why Do People Get Involved in 
Politics. Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1977. 

H. Nie. Norman. and Verba. Sydney. “Political Participation”. In Fred Greenstein and W. 
Nelson Palsy EDS. . Handbook Political Science: Non Government Politic. 
Reading. Massachusetts: Addison Wesley, 1975. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข. 

ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค.   

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง. 

   ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Try out) 
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ภาคผนวก จ.   

 หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ.   

 แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

เรื่อง    : การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)   

คำชี้แจง 

๑. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองใน
การทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 

๒. กรุณาตอบคำถามทุกข้อตามข้อเท็จจริง 

๓. ผู้วิจัยจะเก็บคำตอบของแบบสอบถามนี้ไว้เป็นความลับเพื่อใช้สำหรับการศึกษาวิจัยเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น 

แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น ๔ ตอน 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ คำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวง
ผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) ข้อคำถามในแต่ละด้านเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่เก่ียวข้องกับการมสี่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 

 

 

 



๑๖๘ 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 

       พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร (เต๋จ๊ะดี) 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ
ตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ   ( ) ชาย  ( ) หญิง 

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

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

๓ ระดับการศึกษา  ( ) ต่ำกว่าปริญญาตรี     ( ) ปริญญาตรี 

( ) สูงกว่าปริญญาตรี           

๔.รายได้ต่อเดือน  ( ) ต่ำกว่า 10,000 บาท  ( ) 10,00๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
( ) ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท  ( ) ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 

๕. สถานภาพในชุมชน ( ) ผู้นำชุมชน   ( ) ปราชญ์ชาวบ้าน 
( ) เจ้าหน้าที่รัฐ   ( ) ประชาชนทั่วไป 
( ) นักศึกษา   ( ) อ่ืน ๆ ..................... 

 

 

 



๑๖๙ 
 

ตอนที่ ๒ คำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวง
ผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)  ข้อคำถามในแต่ละด้านเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องคำตอบให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง ที่เกี่ยวข้อง
กับท่านมากที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม 

๑. ท่านมีส่วนร่วมการตัดสินใจของประชาชนในการร่วม
ประชุมเพ่ือเสนอปัญหาการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

     

๒. ท่านมีส ่วนร่วมตัดสินใจในการวางแผนนโยบายหรือ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

     

๓. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในตัดสินใจการเสนอปัญหา
ความต้องการโครงการในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

     

๔. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในตัดสินใจคิดและกำหนด
แนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

     

๕. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจจัดลำดับ
ความสำคัญของป ัญหาและความต ้องการในการจ ัดทำ
โครงการเพื่อการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

     

๖. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในกับแกนนำตัดสินใจเปิด
โอกาสให้กลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมในการกิจกรรม/โครงการ
เพ่ือการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

     



๑๗๐ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๗. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนกับแกนนำได้มีการตัดสินใจ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มคนเข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแผนต่าง ๆ
เพ่ือการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

     

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการปฏิบัติ ตามหลักอปริหานิยธรรม 

๑. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในปฏิบัติการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ
ตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม การทวงผืนป่าดอยสุเทพที่
วางไว้ 

     

๒. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติระดมความคิด
ใ นกา ร ว า ง แผนย ุ ท ธ ศ าสตร์ ใ นก า รทว ง ผ ื น ป่ า ดอย 
สุเทพ 

     

๓. ท่านมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการปฏิบ ัติการเป็น
คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

     

๔. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติร ่วมระดม
ความคิดในการวางแผนยุทธศาสตร์โครงการ/กิจกรรม ทวงผืน
ป่าดอยสุเทพ 

     

๕. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติการสนับสนุน
ทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับการทวงผืนป่าดอยสุเทพ เพื ่อให้
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บรรลุผล เช่น บริจาคเงิน อ่ืน ๆ 

     

๖. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนกับแกนนำปฏิบัติการแจ้งหรือ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มทราบถึงโครงการหรือกิจกรรมการทวง
ผืนป่าดอยสุเทพ  

     



๑๗๑ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๗. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนกับแกนนำมีหลักเกณฑ์
กฎระเบียบในการปฏิบัติดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ไว้อย่าง
ชัดเจนในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

     

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม 

๑. ท ่านม ีส ่วนร ่วมของประชาชนกับแกนนำในการรับ
ผลประโยชน์จากการจัดทำแผนงานหรือโครงการอนุรักษ์ผืน
ป่าดอยสุเทพเพ่ือส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำจังหวัด 

     

๒. ท ่านม ีส ่วนร ่วมของประชาชนกับแกนนำในการรับ
ผลประโยชน์จากการจ ัดทำแผนงานหร ือโครงการด ้าน
วัฒนธรรมความเชื่อเพื่อแสดงออกถึงการรักษาผืนป่าดอยสุ
เทพ 

     

๓. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนกับแกนนำ รับผลประโยชน์
จากการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมา
และภาครัฐมาใช้ในการส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งผืนป่า
ดอยสุเทพ 

     

๔. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหรือกิจกรรมที่
ทางแกนนำและกลุ่มคนได้ดำเนินการส่งผลประโยชน์ให้เป็น
เมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม 

     

๕. ท่านมีส ่วนร่วมของประชาชนในกับแกนนำในการรับ
ผลประโยชน์จากการจัดทำแผนงานหรือโครงการในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่ตราบนาน 

     



๑๗๒ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๖. ท ่านม ีส ่วนร ่วมของประชาชนกับแกนนำในการรับ
ผลประโยชน์จากการปลูกฝังคุณค่าของผืนป่าเพื่อการส่งเสริม
และพัฒนาผืนป่าดอยสุเทพที่ยั่งยืน 

     

๗. ท่านคิดว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ผืนป่า      

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม 

๑. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมการประเมินผล
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนของกลุ่มแกนนำ 

     

๒. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการของแผนพัฒนา
อนุรักษ์ผืนป่า 

     

๓. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมประเมินผลการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

     

๔. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลความ
เสียหายของสภาพป่าดอยสุเทพเพื ่อส ่งเสริมและพัฒนา
อนุรักษ์ไว้ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

     

๕. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและตรวจสอบ
ประเม ินผลความก ้าวหน ้าในการปฏ ิบ ัต ิตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ของสภาพป่าดอยสุเทพให้เป็นการอนุรักษ์
ต่อไป 

     

๖. ท่านมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบประเมินผล
สภาพปัญหา/ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นท่ี 

     

๗. ท ่ านม ีส ่ วนร ่วมของประชาชนในการประเม ินผล
สังเกตการณ์ ติดตามกิจกรรมเพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 

     



๑๗๓ 
 

 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 

๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการตัดสินใจ ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 

๑.๑. ปัญหาอุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.๒. ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการปฏิบัติ เพ่ือการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 

๒.๑. ปัญหาอุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๗๔ 
 

๒.๒. ข้อเสนอแนะ 

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

๓. การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการรับผลประโยชน์ จากการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) 

๓.๑. ปัญหาอุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๒. ข้อเสนอแนะ 

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

๔. การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการประเมินผล การทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) 

๔.๑. ปัญหาอุปสรรค 

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

 



๑๗๕ 
 

๔.๒. ข้อเสนอแนะ 

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

*** ขอเจริญพร และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 

 

พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร (เต๋จ๊ะดี) 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช.   

 หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 
 

 



๑๗๘ 
 

 



๑๗๙ 
 

 



๑๘๐ 
 

 



๑๘๑ 
 

 



๑๘๒ 
 

 



๑๘๓ 
 

 



๑๘๔ 
 

 



๑๘๕ 
 

 



๑๘๖ 
 

 



๑๘๗ 
 

 



๑๘๘ 
 

 



๑๘๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ.   

 แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๐ 
 

 

 

แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง    : การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง)   

คำชี้แจง   

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ชื่อ  นามสกุล ........................................................................................................................  

 ตำแหน่ง / หน้าที่รับผิดชอบปัจจุบัน ....................................................................................  

  สถานที่สัมภาษณ์.........................................................................................................  

  วันที่......... เดือน................................ พ.ศ. ...................  เวลา................................... 

 

 

 

 

 

 



๑๙๑ 
 

ส่วนที่ ๒ ข้อคำถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืน 
ป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) เป็นคำถามปลายเปิดเพื่อนำไปสู่การถามเชิงลึก 

๑. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการตัดสินใจ เพื ่อการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
(ป่าแหว่ง) อย่างไรบ้าง 

๑.๑. ปัญหาอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑.๒. ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื ่อการปฏิบัติ ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) อย่างไรบ้าง 

๒.๑. ปัญหาอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.๒. ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการรับผลประโยชน์ จากการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
(ป่าแหว่ง) อย่างไรบ้าง 

๓.๑. ปัญหาอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๙๒ 
 

๓.๒. ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………......…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๔. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการประเมินผล การทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) อย่างไรบ้าง 

๔.๑. ปัญหาอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ลงชื่อ................................................. ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

 
*** ขอเจริญพร และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ *** 

 
 
 

พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร (เต๋จ๊ะดี) 
นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 
 

 



๑๙๓ 
 

 

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์  
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ 

สัมภาษณ์ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 
พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร.  

รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่  
สัมภาษณ์ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



๑๙๔ 
 

 

พระครูสุตพัฒโนดม, ผศ.ดร.  
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่  

สัมภาษณ์ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 

 

 

พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท 
รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่  

สัมภาษณ์ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



๑๙๕ 
 

 
พระครูประวิตรวรานุยุต, ผศ.ดร. 

 อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่  
สัมภาษณ์ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 
พระครูพิพิธสุตาทร, ดร.  

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่  
สัมภาษณ์ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



๑๙๖ 
 

 

พระนคร  ปัญญาวชิโร, ดร. 
 นักวิชาการศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่  

สัมภาษณ์ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย  

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตล้านนา  
สัมภาษณ์ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
 



๑๙๗ 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง  

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
สัมภาษณ์ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 
จ่าสิบเอกทนงศักดิ์ กุมะนา  

ผู้ช่วยชุดรวบรวมข่าวสาร กองทับบกเชียงใหม่  
สัมภาษณ์ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



๑๙๘ 
 

 
อาจารย์มงคล ชัยวุฒิ   

เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ  
สัมภาษณ์ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 

 

นายธีรศักดิ์ รูปสุวรรณ  
เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ  

สัมภาษณ์ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



๑๙๙ 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 

 

  

                                       

 

ชื่อ  ฉายา/นามสกุล     :  พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร (เต๋จ๊ะดี) 
วัน/เดือน/ปีเกิด          : ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ อายุ ๒๓ ปี 
ภูมิลำเนาเดิม             : ๖๒ หมู่ ๕ ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๑๐ 
ที่อยู่ปัจจุบัน               : วัดบ้านท่อ ๕๕ หมู่ ๕ ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๑๐ 
การศึกษา    : - นักธรรมชั้นเอก 

- รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ประสบการณ์การทำงาน: - นิสิตปฏิบัติศาสนกิจสำนักงาน มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ 
- นักจัดการงานทั่วไปสำนักงาน มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ 

อุปสมบท                  : ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สังกัด                       : มหานิกาย 
ปีท่ีเข้าศึกษา              :             ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ปีท่ีสำเร็จการศึกษา      :  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 


