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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ๒. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 
๓. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
 การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๕๗ กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนใน
เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๔๓,๑๑๖ คน และ
สุ่มตัวอย่าง จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่ง
ใช้ระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ สถิติ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๓๙๖ คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance) เมื่อพบว่ามีความแตกต่าง จึงได้ทําการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) และโดยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) จํานวน ๘ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา 
 
 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(  =๓.๕๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือด้านการเลือกตั้ง (  =๓.๘๔) 
รองลงมาคือ ด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน (  =๓.๖๒) รองลงมาได้แก่ด้านการติดต่อกับทาง
ราชการ (  =๓.๔๐) และด้านที่น้อยที่สุดคือด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง (  =๓.๓๕) ตามลําดับ 
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 ๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และ
รายได้ต่อเดือน ต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านระดับการศึกษา และอาชีพ มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ตามสมมติฐานที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ประชาชนเห็นว่าการ
เลือกตั้งไม่มีความจําเป็นเพราะเป็นเรื่องไกลตัว ขาดความเข้าใจในหลักอปริหานิยธรรมในการเลือกตั้ง 
การเข้าถึงการเข้าร่วมมีบทบาทในชุมชนเป็นไปได้ลําบาก การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประชาชนไม่ค่อย
สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม การติดต่อกับราชการยังมีปัญหาเรื่องความล่าช้า การนําเสนอข่าวไม่มี
การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาประกอบ เช่น อปริหานิยธรรม พรหมวิหาร อคติ กาลามสูตร โยนิโส
มนสิการ เป็นต้น มีความเอนเอียงไม่เป็นกลาง ควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักอปริหานิยธรรมว่ามี
ความสําคัญและสอดคล้องเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างไรให้ประโยชน์ในการเลือกตั้งได้อย่างไรต้อง
เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่คนในชุมชนมีแนวโน้มจะเห็นได้มาก ปรับปรุง
ภาพลักษณ์ให้เห็นว่าการเข้าร่วมมีบทบาทในชุมชนในเรื่องการเลือกตั้งเป็นเรื่องง่าย มีการรับฟังความ
คิดเห็นและพิจารณาตามเหตุผล ปรับเปลี่ยนวิธีการติดต่อกับทางราชการให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ในเรื่องการติดต่อ รูปแบบการปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบที่ครอบคลุม มีความรวดเร็ว 
ไม่เกิดความล่าช้า ควรสร้างสังคมที่คนคุ้นชินกับการวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่ใช้อารมณ์ความชอบ
ส่วนตัว และใช้เหตุผลหรือความรู้ให้มากขึ้น ปลูกฝังการคิด วิเคราะห์ และยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง ควรเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียนปลูกฝังในระดับเยาวชนขึ้นไป และการนําเสนอข่าวควรเสนออย่าง
เป็นกลางไม่ควรเอนเอียงไปในสิ่งที่ตนเองฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
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Abstract 
 Objectives of this thesis were to: 1. Study level of people’s political 
participation at Nakornrayong Municipality area, Rayong Province, 2. Compare the 
people’s political participation at Nakornrayong Municipality area, Rayong Province 
and 3. Study problem, obstacles and suggestions for the Buddhadhamma application 
for people’s political participation at Nakornrayong Municipality area, Rayong 
Province   
 Methodology was the mixed methods: The quantitative research collected 
data with questionnaires with reliability values of 0.957 from 396 samples, derived 
from 43,116 people who were legitimate voters living  at Nakornrayong Municipality, 
Rayong Province using Taro Yamane’s formula. The data were analyzed by frequency, 
percentage, mean standard deviation. Hypothesis were tested with t-test, F-test and 
one-way ANOVA. Difference comparison of paired variables tested by Least Significant 
Difference, LSD. The qualitative research collected data by in-depth interviewing 8 
key informants and analyzed data by descriptive content analysis. 
 
 Findings of Research were as follows: 
 1. level of people’s political participation at Nakornrayong Municipality 
area, Rayong Province,  by overall as at average level (  =3.55). Each aspect was that 
the aspect that had the highest level was Election(  =3.45), secondly the aspect of 
being the role holder in the community was at (  =3.62), thirdly the aspect of 
contacting the government units was at (  =3.40) and the aspect that had the lowest 
level was the political reporter was at (  =3.35) respectively  
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 2. The comparison results of political participation were found that people 
with different gender, age, education level, status, occupation and monthly income 
had different level of political participation at the statistically significant level at 0.05, 
accepting the set hypothesis.   
 3. Problems and obstacle sand recommendations for Buddhadhamma 
application for people’s political participation at Nakornrayong Municipality area, 
Rayong Province were that since people looked at political election not their 
concerned, far away from them, lacked of knowledge of Apparihaniyadhamma in 
election, the role in community Participation was quite difficult to join with, activities 
performance and participation in the role in community participation activities were 
difficult. Government contact was slow. News reporting lacked of the Buddhadhamma 
application such as Brahmmavihara, Bias, Kalamasuta, Yonisomanasikara etc, still with 
bias. There should be training for importance of Apparihaniyadhamma comprehension 
and its roles in beneficial and faire election. Public relations through channels must 
be added for people to see and to understand the political participation is easy and 
beneficial. Government officers’ attitudes must be improved and change to give 
confidence to people in government contact. It must not be slow and delayed. 
There should develop society that can stand criticism, emotional control, seasons 
usage. Others’ opinions acceptance. These attributes must be started since elementary 
schools, youths and all presentations must be presented neutrally, no bias and 
deviation. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาของคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ที่เมตตาอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือในการปรับปรุง แก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จ
ด้วยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร., คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ
เจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ รวมทั้งคณะกรรมการผู้บริหารหลักสูตรทุกๆ ท่านที่ได้เมตตาอนุเคราะห์ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้จนท าให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินไปได้ด้วยดี 

 เจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ที่เมตตาอนุเคราะห์ สละเวลาเป็นประธาน
กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ รศ.วิชัย ธรรมชอบ, ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต, ศ.ดร.จ านงค์ 
อดิวัฒนสิทธิ์, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และเมตตาชี้แนะ 
ให้ค าแนะน า และแก้ไขปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี 

 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สมาน งามสนิท ที่อนุเคราะห์ช่วยเหลือในการตรวจสอบและแปล
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ อีกทั้งช่วยอนุเคราะห์ตรวจสอบแก้ไขในข้อผิดพลาดจนส าเร็จโดยสมบูรณ์ 

 กราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูศิริคีรีวัฒน์ หลวงพ่อพระครูพรหมจริยานุวัฒน์ พระครู
บูรพาวัชราภรณ์ ครูบาอาจารย์ที่เมตตาอนุเคราะห์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน  

 ขออนุโมทนา โยมพ่อ น.อ.ธรรมนูญ ศรีแพทย์ โยมอาศิริรัตน์ สีทอง ที่อนุเคราะห์
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งอุปัฏฐากตลอดระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรเสมอมา ขอขอบคุณ
เพ่ือน ๆ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รุ่นที่ ๑ ทุกรูป 
หรือคน ที่ได้ช่วยเหลือชี้แนะแนวทางในการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้ก าลังใจรวมถึง
เจริญพรขอบคุณญาติโยมวัดตะเคียนทอง จังหวัดระยองทุกท่านที่คอยอุปัฏฐากดูแลผู้วิจัยเสมอมา  

 สุดท้ายนี้คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ อันจะพึงมีจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวาย
เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณ แก่หลวงพ่อพระครูสุกิจจานุรักษ์ 
(หลวงพ่อก๋วน อคฺควโย) ผู้เป็นครูบาอาจารย์ของผู้วิจัย บิดา มารดา พ่ีๆ น้องๆ รวมทั้งคณะญาติโยม 
ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ซึ่งไม่สามารถจะลงรายชื่อได้ทั้งหมดผู้ให้ก าลังใจตลอดมาตราบจนปัจจุบัน  

 
พระชาญชัย ติสฺสว โส (ศรีแพทย์) 

       ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 



(ฉ) 
 

สารบัญ 
 เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  (ค) 
กิตติกรรมประกาศ  (จ) 
สารบัญ  (ฉ) 
สารบัญตาราง 
สารบัญแผนภาพ 

 (ซ) 
(ฏ) 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  (ฐ) 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย  ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๘ 
    
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๙ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๙ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตย ๓๙ 
 ๒.๓ หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๔๙ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย ๕๙ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๖๐ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๑ 
    
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๗๓ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๗๓ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๗๓ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ๗๖ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๗๙ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๘๐ 
   

 
 
 

 



(ช) 
 
 สารบัญ (ต่อ) 

 
 

 เร่ือง หน้า 
บทที ่๔ ผลการวิจัย ๘๑ 
 ๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๘๒ 
 ๔.๒ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง 

 
 

๘๓ 
 ๔.๓ 

 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลัก
พุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

 
 

๘๘ 
 ๔.๔ 

 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

 
 

๑๐๓ 
 ๔.๕ 

 
สรุปผลการสัมภาษณ์ การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง 

 
 

๑๑๒ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ ๑๒๐ 
  ๔.๖.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย   ๑๒๐ 
  ๔.๖.๒ องค์ความรู้จากการสังเคราะหง์านวิจัย   ๑๒๑ 
   
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๒๓ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๒๓ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๒๘ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๓๔ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๓๔ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๑๓๕ 
  ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ๑๓๕ 
บรรณานุกรม  ๑๓๖ 
ภาคผนวก  ๑๔๒ 
ประวัติผู้วิจัย  ๑๘๐ 
 



(ซ) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
๒.๑ สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๑๘ 
๒.๒ สรุปลักษณะและรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๓๐ 
๒.๓ ตารางจ าแนกระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๓๖ 
๒.๔ สรุประดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๓๗ 
๒.๕ สรุปความหมายของประชาธิปไตย ๔๔ 
๒.๖ สรุปหลักการของประชาธิปไตย ๔๙ 
๒.๗ สรุปหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๕๘ 
๒.๘ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๖๕ 
๒.๙ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม ๗๐ 
๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง

จังหวัดระยอง จ านวน ๑๘ ชุมชน ที่มีจ านวนประชากร เกิน ๑,๐๐๐ คน ในพื้นท่ี 
๔ ต าบล 

 
 

๗๕ 
๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๘๑ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

ประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม 

 
 
๘๓ 

๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม 

 
 

๘๔ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

ประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลัก
อปริหานิยธรรม 

 
 
 
๘๕ 

๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 

 
 
 
๘๖ 

๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตาม
หลักอปริหานิยธรรม 

 
 
 

๘๗ 
  



(ฌ) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
ตารางท่ี  หน้า 
๔.๗ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริม

การมี ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง จ าแนกตามเพศ 

 
 

๘๘ 
๔.๘ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง จ าแนกตามอายุ 

 
 

๘๙ 
๔.๙ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

๙๐ 
๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 

Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง โดยภาพรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
 

๙๑ 
๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 

Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
 
 
 

๙๒ 
๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 

Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
 
 

๙๓ 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง จ าแนกตามอาชีพ 

 
 

๙๔ 
๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 

Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง โดยภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ 

 
 
 

๙๕ 
   
   
   
   



(ญ) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 

Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง โดยภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ 

 
 
 

๙๖ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 

Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตามอาชีพ 

 
 
 

๙๗ 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 

Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตาม
อาชีพ 

 
 
 
 

๙๘ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 

Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนก
ตามอาชีพ 

 
 
 
 

๙๙ 
๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 

Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 
จ าแนกตามอาชีพ 

 
 
 
 

๑๐๐ 
๔.๒๐ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 
 

๑๐๑ 
๔.๒๑ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ๑๐๒ 
๔.๒๒ ปัญหา อุปสรรค การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเลือกตั้ง
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

 
 

๑๐๓ 
   

  



(ฎ) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
ตารางท่ี  หน้า 
๔.๒๓ ข้อเสนอแนะ แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการ
เลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม 

 
 

๑๐๔ 
๔.๒๔ ปัญหา อุปสรรค การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ด้านเป็นผู้มี
บทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม 

 
 

๑๐๖ 
๔.๒๕ ข้อเสนอแนะ แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านเป็นผู้
มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม 

 
 

๑๐๗ 
๔.๒๖ ปัญหา อุปสรรค การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการติดต่อกับ
ทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 

 
 

๑๐๘ 
๔.๒๗ ข้อเสนอแนะ แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ด้านการ
ติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 

 
 

๑๐๙ 
๔.๒๘ ปัญหา อุปสรรค การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเป็น
ผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 

 
 

๑๑๐ 
๔.๒๙ ข้อเสนอแนะ แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการ
ติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 

 
 

๑๑๑ 
๔.๓๐ สรุปผลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม ๑๑๓ 
๔.๓๑ สรุปผลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลัก 

อปริหานิยธรรม 
 

๑๑๕ 
๔.๓๒ สรุปผลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลัก 

อปริหานิยธรรม 
 

๑๑๖ 
๔.๓๓ สรุปผลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตาม

หลักอปริหานิยธรรม 
 

๑๑๘ 
   
   

 



(ฏ) 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่  หน้า 

๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๒ 
๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย ๑๒๑ 
๔.๒ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ๑๒๓ 
 



(ฐ) 
 

 
ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

 
ค ำย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก  

ในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๕๐ และ 
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นหลัก ในการอ้างอิง ซึ่งจะ
ระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น วิ.ม. (บาลี) ๔/๓๒/๒๗. หมายความว่า ระบุถึง พระ
วินัยปิฎก มหาวคฺคปาลิ ฉบับภาษาบาลี เล่มที่ ๔ ข้อที่ ๓๒ หน้าที่ ๒๗ หรือ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
หมายความว่า ระบุถึง พระวินัยปิฎก มหาวรรค ฉบับภาษาไทย เล่มที่ ๔ ข้อที่ ๓๒ หน้าที่ ๔๐ เป็นต้น 
ทั้งนี ้โดยใช้ระบบคําย่อ ดังต่อไปนี้  
 

พระสุตตันตปิฎก 
 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตตปิฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม.อ. (บาลี) = สุตตันตตปิฎก ฑีฆนิกาย มหาวรรค อรรถกถาบาลี 
อง.สตตก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
 
 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ มีการน าโครงการ
ปฏิรูปการปกครองมาทดลองใช้ โดยการจัดตั้งเมืองจ าลอง "ดุสิตธานี" ในพ.ศ. ๒๔๖๑ บริเวณวัง 
พญาไท มีลักษณะเป็นเมืองขนาดเล็ก ประกอบด้วย พระราชวัง ศาลารัฐบาล วัดวาอาราม สถานที่
ราชการ โรงทหาร โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดร้านค้า ธนาคาร โรงละคร ประมาณ เกือบสองร้อย
หลัง โดยโปรดเกล้าให้มีธรรมนูญการปกครองลักษณะนคราภิบาล เป็นแนวทางในการปกครอง โดย
เป็นเมืองทดลองประชาธิปไตยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะที่สยาม
ยังคงปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และการทดลองการปกครองท้องถิ่น ด้วยเช่นกัน  แต่เป็น
เพียงจุดเริ่มต้นการพัฒนาการทางการเมืองเท่านั้น๑ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงด าเนินการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยในหลายด้านแต่การปฏิรูป
รัฐธรรมนูญกลับเป็นไปอย่างเชื่องช้า ซึ่งสร้างความไม่พอใจในหมู่พวกหัวก้าวหน้าและเสรีนิยม ท าให้
ใน ปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้เกิดกบฏ ร.ศ. ๑๓๐ ซึ่งมีเป้าหมายของคณะคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองและ ล้มล้างระบอบเก่าและแทนที่ด้วยระบบรัฐธรรมนูญตะวันตกที่ทันสมัย และอาจต้องยก
พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อ่ืนเป็นพระมหากษัตริย์แทนด้วย ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า กบฏ ร .ศ. ๑๓๐ 
เป็นแรงขับดันให้คณะราษฎรปฏิวัติในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗๒ 
ดังนั้นเมื่อถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๔๗๕ พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ซึ่งเป็นผู้น าในคณะราษฎร์ ได้ท าการปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบการปกครอง "ประชาธิปไตย
อันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข" ซึ่งเป็นพระประสงค์และเต็มพระทัยที่จะอยู่ในราช
สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญดังที่พระองค์ทรงสนับสนุนที่จะให้ประชาชนมี
รัฐธรรมนูญมาโดยตลอด๓  

 

                                            
 ๑จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช) เรียบเรียง, ดุสิตธำนีเมืองประชำธิปไตยของพระบำทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้ำเจ้ำอยู่หัว, (กรุงเทพมหานคร: หอสมุดแห่งชาติ, ๒๕๑๓), หน้า ๓๒๒-๓๒๓. 
 ๒ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, "ประวัติกำรเมืองไทย ๒๔๗๕-๒๕๐๐", มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๔๙), หน้า ๗. 
 ๓ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์, "การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ : การปฏิวัติที่ถูกนิยามใหม่ The 
changing of the ruling in ๑๙๓๒": The new definition revolution, วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ปีที่ 
๓๑ ฉบับท่ี ๓, (พฤษภาคม ๒๕๔๒): ๑๘-๒๐. 



๒ 
 

 จนล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันประชาชนชาวไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นเนื่องจาก
กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมืองไว้อย่างชัดเจน
ว่า ให้เน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมากกว่าที่จะเป็นประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนนั่นหมายความว่าก าหนดให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม  ในการเมืองการปกครองใน 
ทุกขั้นตอน เช่น ก าหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน การที่ประชาชนมีสิทธิในการเสนอ 
ร่างกฎหมาย การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถลงประชามติและท าประชาพิจารณ์ได้ และเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีสิทธิลงนามเพ่ือถอดถอนบุคลากรระดับสูงรวมถึงเน้นการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาททางการเมืองของตน สามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมือง เพ่ือการแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมของตน๔ 

 การเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่จะเกิดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นับเป็นการเลือกตั้ง
ครั้งส าคัญหลังเหตุการณ์รัฐประหารในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. 
ซึ่งเป็นครั้งที่ ๒๘๕ และเป็นครั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่ หันมาให้ความสนใจในเรื่องการเมืองมากขึ้น 
จากการพัฒนาของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียท าให้การเข้าถึงข่าวสารทางด้านการเมืองท าได้สะดวกและ
รวดเร็ว แต่ก็น ามาซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกิดความแตกแยกความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทาง
การเมือง การโจมตีกันด้วยข้อมูลข่าวสารและความเบื่อหน่ายตัวนักการเมืองและการเลือกตั้ง  ซึ่งมี
สาเหตุมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คิดว่าการเมืองคือเรื่องน่าเบื่อเลือกไปก็
ได้การเมืองเดิม ๆ รูปแบบเก่า ๆ ที่มุ่งเน้นเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์โดยไม่มุ่งเน้นประโยชน์ของพ่ี
น้องประชาชน อีกท้ังในเขตเทศบาลนครระยองมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่อนข้างน้อยเพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นการหาเลี้ยงชีพ ดังนั้นการไปเลือกตั้งจึงกระท าไปเพราะเป็นหน้าที่ตาม
กฎหมายและกลัวการถูกลงโทษถอนสิทธิทางการเมืองอ่ืนๆ ประชาชนจึงต้องเข้าร่วมการเมืองเพราะ
เป็นหน้าที่แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ซึ่งเป็น
ปัญหาที่มองเห็นได้ชัดเจน เพราะการเมืองเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรับผิดชอบร่วมกัน การใช้อ านาจ
ทางการเมืองล้วนมีผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั้งสิ้น ซึ่งการตื่นตัวทางการเมืองนับว่ามีความส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะหากเราวิเคราะห์ตามความเป็นจริงแล้วนั้น การเลือกตั้งคือ
การมอบอ านาจในมือของประชาชนทุกคนในประเทศ ที่ต่างคนต่างมีอ านาจในมือไปสู่มือของคนที่เรา
เชื่อมั่นและเชื่อใจว่า คนที่เรามอบอ านาจให้นั้นจะน าอ านาจของเราไปท าประโยชน์เพ่ือประเทศชาติ
ส่วนรวม โดยไม่หวังถึงประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง เพราะอ านาจนั้นนับเป็นเส้นทางที่จะน าพา
ประเทศชาติและประชาชนทุกคน รวมทั้งตัวเราไปสู่ความเจริญ การพัฒนาทัดเทียมอานารยประเทศ๖  
  ดังนั้นทางผู้ศึกษาจึงต้องการทราบถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ว่าการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับใด โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเข้าไปมีบทบาทในการก าหนดทิศทาง 
 
                                            
 ๔อ้างแล้ว, หน้า ๓๕๙-๓๖๐. 
 ๕ราชกิจจานุเบกษา, พระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไป , 
เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๘ ก, ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒, หน้า ๑. 
 ๖สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, กำรเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๕๖๒-๕๖๓. 



๓ 
 
ของประเทศตัวเองทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยที่อ านาจอธิปไตย อันเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยประชาชนจะใช้
อ านาจออกกฎหมายผ่านรัฐสภา ใช้อ านาจบริหารผ่านรัฐบาล และใช้อ านาจตุลาการผ่านศาล จนท าให้
ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองในอุดมคติของหลายๆ ประเทศ๗  
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ผ่านมาในประเทศไทยมีความขัดแย้งเกิดขึ้นค่อนข้างมาก 
เพราะเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งการชุมนุม การต่อต้านรัฐบาล จนถึงการรัฐประหาร
ท าให้เกิดความแตกแยกในสังคมทั้งฝ่ายที่สนับสนุน และฝั่งที่ต่อต้าน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตามที่
กล่าวมา ผู้ศึกษาจึงมุ่งเป้าประสงค์การวิจัยเชิงพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ใน
การศึกษาการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็น
ส าคัญ เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาระบบการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงระบอบการปกครองได้เพราะประเทศใดที่ประชาชนมี
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง ย่อมแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยสูง แต่ประเทศใดที่
ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่ าย่อมแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยต่ าไปด้วย อีกทั้ง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ยังต้องควบคู่ไปกับหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย
เพราะการไม่มีคุณธรรมประจ าใจท าให้เกิดปัญหากระทบกับทั้งระบบสังคมตามมาได้  เมื่อพิจารณา
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากข้อมูลข้างต้นแล้วนั้นผู้ศึกษามีความประสงค์ ที่จะ
แทรกแนวคิดและหลักธรรมที่เหมาะสมกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งหลักธรรมที่เหมาะสมกับการ
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้แก่ ธรรมที่สามารถน ามาซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม คือ อปริหานิยธรรม 
ซึ่งหลักพุทธธรรมที่ใช้ส าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเลือกหลักอปริหานิยธรรม มาเป็น
หลักธรรมที่ประยุกต์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพียงหลักธรรมเดียวเพ่ือสะดวกในการท าวิจัย 
ฉบับนี้ 
 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

 ๑.๒.๑ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง เป็นอย่างไร 

 ๑.๒.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกันหรือไมอย่างไร 

 ๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง มีอะไรบ้าง 
และควรเป็นอย่างไร 
  

                                            
 ๗ทินพันธ์ นาคะตะ, ประชำธิปไตย : ควำมหมำยปัจจัยเอื้ออ ำนวยและกำรสร้ำงจิตใจ, (กรุงเทพ มหา
นคร: ธรรมศาสตร์, ๒๕๑๗), หน้า ๑-๒. 



๔ 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ระยอง จังหวัดระยอง  
 ๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร

ระยอง จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย  
 งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ   
 การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ ๑) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ๒) หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และ ๓) แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  

 ๑.๔.๒  ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สถานภาพส่วนบุคคลของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

 ๒) ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทั่วไป ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการเลือกตั้งตามหลัก 
อปริหานิยธรรม ๒) ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม ๓) ด้านการติดต่อกับทาง
ราชการตามหลักอปริหานิยธรรม และ ๔) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ประชำกรผู้ตอบแบบสอบถำม ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตเทศบาล

นครระยอง จังหวัดระยอง ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๔๓,๑๑๖ คน จ าแนกเป็น ชาย 
๑๙,๑๗๙ และหญิง ๒๓,๙๓๗๘ 
 ๒) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จ านวน ๘ รูปหรือคน 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เขตการปกครองเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ซึ่ง

ประกอบไปด้วย ๔ ต าบล คือ ต าบลปากน้ า ต าบลท่าประดู่ บางส่วนของต าบลเชิงเนิน และบางส่วน
ของต าบลเนินพระ 

                                            
 ๘เทศบาลนครระยอง,"ข้อมูลส ำนักทะเบียนเทศบำลนครระยอง ประจ ำเดือนเมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒", 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.rayongcity.go.th/index.php/2016-07-22-06-13-38/2016-07-22-07-07-
50/2016-07-22-07-57-46, [๑๖ เมษายน ๒๕๖๒]. 



๕ 
 

 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ก าหนดระยะเวลาในการท าวิจัย ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ตั้งแต่เดือนกันยายน - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

รวมระยะเวลา ๖ เดือน 
 ๒) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเอกสาร ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๒ - เดือนกุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๖ เดือน 
  

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย   
 ๑.๕.๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่าง
กัน  
  ๑.๕.๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่าง
กัน 
  ๑.๕.๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลัก
พุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง แตกต่างกัน 
  ๑.๕.๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง  จังหวัดระยอง 
แตกต่างกัน 
  ๑.๕.๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
แตกต่างกัน 
  
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

 หลักพุทธธรรม หมายถึง ธรรม ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบและน าออกเผยแผ่ หรือค าสอน
ของพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับความจริงตามธรรมชาติ ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้หมายเอาหลักอปริหานิยธรรม 
๗ มาเป็นแนวทางในการประยุกต์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งมี ๗ ประการได้แก ่

 ๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการได้
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมถึงการพิจารณาในเรื่องต่างๆ อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และโดยเฉพาะการประชุมนั้นจะต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์ไม่น ามา
ซึ่งมาเบื่อหน่ายหรือร้าวฉาน 

 ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเข้าให้ตรง
เวลา อยู่ร่วมประชุมจนครบก าหนดเวลา ร่วมรับผิดชอบในหน้าที่ในการประชุมร่วมกัน ไม่หนีหายเอา
ความสบายใส่ตน พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง ชุมชน พร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย ในที่นี้



๖ 
 
หมายถึงการออกไปร่วมแสดงความคิดเห็น การวางนโยบาย การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนหรือ
องค์กรต่างๆ 

 ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักกำรเดิม) ไม่ล้มล้ำงสิ่งที่บัญญัติไว้ 
(ตำมหลักกำรเดิม) การไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิมนั้น จะต้องมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน
ให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจจะต้องไม่ท าการยกเลิก หรือตั้งบัญญัติ
อ่ืนให้ขัดต่อของเดิม แต่หากการตั้งกฎใหม่ขึ้นมาแล้วเอ้ือต่อของเดิมก็สามารถกระท าได้  โดยในชุมชน 
หรือในองค์กรต้องร่วมกันท าให้เกิดความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ การเคลื่อนไหวคนเดียว ย่อมเกิด
ผลได้ยากแต่หากร่วมมือกันเป็นคนหมู่มากย่อมมีผลต่อการพิจารณา 

 ๔) ให้ควำมเคำรพต่อผู้ใหญ่ผู้น ำในชุมชน ผู้บังคับบัญชา ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ หรือ
ผู้บังคับบัญชา ผู้น าในองค์กร หรือชุมชน พึงให้ความเคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่า
เป็นสิ่งอันควรรับฟัง บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ หากพบปัญหาใดๆ ก็ยังมีบุคคลอ่ืนๆ ภายในองค์กรที่มีความรู้
ความสามารถความถนัดที่แตกต่างกันไป การวางตนให้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของตนเองย่อมท า
ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน การเคารพหรือยอมรับนับถือซึ่งกันและกันย่อมท าให้เกิดความร่วมมือในการ
ท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่ดี ชุมชนที่ดี และมีความสุขในการท างาน 

 ๕) ให้เกียรติต่อกุลสตรี ทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะการให้เกียรติต่อกุลสตรี ควรให้เกียรติกัน ไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดี โดยไม่
จ าเป็นต้องเฉพาะกุลสตรี การไม่นินทาว่าร้าย ให้เกียรติกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันของทุกคน
ในชุมชนหรือองค์กร จะท าให้เกิดความผาสุก ความยั่งยืนในหมู่คณะ ในชุมชน หรือองค์กร ต่างๆ 
นั่นเอง 

 ๖) ให้ควำมเคำรพต่อสถำนที่ต่ำงๆ ที่เป็นสำธำรณประโยชน์ ทั้งในชุมชนและในสถานที่
ต่างๆ กล่าวคือ การให้ความเคารพต่อสถานที่ต่างๆ เหตุเพราะในสังคมหนึ่งๆ หรือชุมชนหนึ่งๆ ให้การ
ท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ ที่มีในชุมชน ให้สามารถเป็นประโยชน์
ต่อทุกคนในส่วนรวมในชุมชน โดยถือว่าสถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นของทุกคนในชุมชนต้องให้
ความส าคัญ ให้การดูแลเอาใจใส่ท านุบ ารุง รักษาสิ่งนั้นให้คงอยู่ต่อไปได้ในอีกหลายอายุคน 

 ๗) จัดให้ควำมอำรักขำ คุ้มครอง ป้องกัน ให้กำรปฏิสันฐำน ต่ออำคันตุกะผู้มำเยือน  
หรือผู้ให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชน การปฏิสันฐานหรือการต้อนรับขับสู้ การเอาใจใส่ต่อแขกหรือญาติ
มิตรผู้มาเยือน ในองค์กรแต่ละแห่งในบ้านเมืองในชาติ แต่ละชาติย่อมมีคนดี คนอาวุโส คนส าคัญ ซึ่ง
เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งต่อองค์กรนั้นๆ บุคคลเหล่านี้ ถือเป็นหลักขององค์กร ซึ่งเป็นขุม
ความคิด ขุมประสบการณ์เป็นสิ่งอันทรงคุณค่าขององค์กร ซึ่งถือเป็นธรรมปฏิบัติที่ก่อให้เกิดรากฐาน
อันมั่นคงของชุมชน ขององค์กร หรือแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เป็นปราชญ์ ให้ได้รับการดูแลป้องกันคุ้มครอง
บุคคลเหล่านั้นให้เป็นผู้ส่งต่อแนวคิด ปรัชญา หรือการด าเนินชีวิตต่อคนรุ่นหลังให้มีความรู้
ความสามารถในศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านั้นสืบต่อไป 

 ส่งเสริม หมายถึง การสนับสนุน การประยุกต์ใช้ การพัฒนาให้สิ่งที่มีอยู่นั้นเกิดผลดีมาก
ยิ่งขึ้นตามหลักพุทธธรรม หรือหากสิ่งใดๆ นั้นมีปัญหา การส่งเสริมคือการให้ความช่วยเหลือในการ



๗ 
 
แก้ไขปัญหาเหล่านั้น เปรียบเสมือนข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในที่นี้หมายถึงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

 กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง หมายถึง กิจกรรมโดยสมัครใจของแต่ละบุคคลในกิจกรรม
ทางการเมือง เคลื่อนไหวร่วมกันกับพรรคการเมือง กลุ่มทางชุมชน กลุ่มอ่ืนๆ เจ้าหน้าที่สถาบันทาง
การเมือง กิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ เช่น การอภิปรายทางการเมือง การร่วมฟังเหตุการณ์ทางการเมือง 
การชักชวนทางการเมืองของเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกของกิจกรรมการเมือง ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง ซึ่งผลโดยในงานวิจัยฉบับนี้ก าหนดหัวข้อจากการสังเคราะห์แบ่งเป็น ๔ ด้านได้แก ่

 ๑) ด้ำนกำรเลือกตั้งตำมหลักอปริหำนิยธรรม เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมการเลือกตั้งด้านต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน รวมถึงการร่วมพิจารณาถึงความถูกต้องตามหลักเหตุผลที่ควร
จะเป็นโดยถือหลักความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ตั้ง 

 ๒) ด้ำนเป็นผู้มีบทบำทในชุมชนตำมหลักอปริหำนิยธรรม เป็นการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยการก่อตั้งกลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม หรือร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว เพ่ือเข้าไปมี
บทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะหรือติดต่อกับทางราชการในเรื่องปัญหาสังคมผู้มีบทบาทในชุมชน
จึงนับว่าเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นสูง ตลอดจนมีระดับความผูกพันทางจิตใจกับชุมชน เมื่อผู้น า
ชุมชนหรือผู้น ากลุ่มมีความน่าเชื่อถือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในชุมชนก็จะเข้มแข็งไปด้วย ด้วยการ
ร่วมแรงร่วมใจกันในชุมชน ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ จะท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งได้อย่าง
ยั่งยืน 

 ๓) ด้ำนกำรติดต่อกับทำงรำชกำรตำมหลักอปริหำนิยธรรม เป็นการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองที่จะมีผลโดยตรงต่อบุคคล หรือกลุ่มในชุมชน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชน ในสังคม 
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดการพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนกับราชการ โดยยึดหลักการ
ร่วมแรงร่วมใจกัน ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ การช่วยท านุบ ารุงรักษาสาธารณะสมบัติ ดูแลเอาใจ
ใส่กันและกันในชุมชน ทั้งผู้หญิง และผู้สูงอายุ เช่น การติดต่อเพ่ือรับทราบสถานที่เลือกตั้ง การ
ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกพ้ืนที่ การแจ้งเบาะแสผิดปกติในช่วงระยะเวลาเลือกตั้ง การท าประชาพิจารณ์ 
การรวมชื่อยื่นเสนอถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การล่ารายชื่อเพ่ือเสนอกฎหมาย เป็นต้น 

 ๔) ด้ำนกำรเป็นผู้สื่อข่ำวทำงกำรเมืองตำมหลักอปริหำนิยธรรม  เป็นการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในด้านการติดต่อข่าวสารทางการเมืองอยู่เสมอ การส่งข่าวสารแสดงการสนับสนุนให้แก่
ผู้น าทางการเมืองเมื่อเขากระท าในสิ่งที่ถูกต้อง หรือส่งค าคัดค้านเมื่อเขากระท าในสิ่งที่เลวร้าย การ
ร่วมถกปัญหาทางการเมือง การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเมืองแก่คนในครอบครัว เพ่ือน ญาติพ่ีน้อง 
หรือแม้แต่การสนทนากันในชุมชน ในที่นี้อาจไม่ต้องไปท าอาชีพนักข่าวโดยตรง แต่เป็นผู้ติดตาม
ข่าวสารและพร้อมที่จะส่งสารนี้ออกไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มย่อยคือครอบครัว ชุมชน จน
ไปถึงกลุ่มใหญ่คือประเทศชาติ โดยอาศัยหลักความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความเป็นจริง ไม่ตั้งอยู่ใน
อคติ เมื่อมีการส่งข่าวสารก็พร้อมเพรียงกันเข้ารับรู้รายละเอียดต่าง ๆ ในชุมชน เป็นต้น 

 ประชำชน ในที่นี้คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ที่มีอายุตั้งแต่ 
๑๘ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไป จ านวน ๔๓,๑๑๖ คน จ าแนกเป็น ชาย 



๘ 
 
๑๙,๑๗๙ และหญิง ๒๓,๙๓๗ ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ และเหลือกลุ่มตัวอย่าง
ที่แจกแบบสอบถามจ านวน ๓๙๖ คน 

 เทศบำลนครระยอง คือ เทศบาลนครแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน เขตอ าเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง โดยมีเขตการปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ ต าบล คือ ต าบลปากน้ า ต าบลท่าประดู่ บางส่วน
ของต าบลเชิงเนิน และบางส่วนของต าบลเนินพระ แบ่งออกเป็น ๒๙ ชุมชน รวมจ านวนประชากร
ชาย/หญิง ๖๔,๔๐๖ คน รวมทั้งสิ้น ๓๖,๒๓๔ ครัวเรือน จ าแนกเป็นประชากรชาย ๓๐,๑๙๑ คน และ 
ประชากรหญิง ๓๔,๒๑๕ คน  
 
๑.๗ ประโยชนที่ได้รับจำกกำรวิจัย  

   ๑.๗.๑ ได้ทราบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง ตามความคิดเห็นของประชาชน 

  ๑.๗.๒ ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 ๑.๗.๓ ได้ทราบถึงแนวทาง และข้อเสนอแนะการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ควรเป็นอย่างไร 

  ๑.๗.๔ ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยองต่อไป 



 
 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษา เรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐาน ของการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตย 
 ๒.๓ หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง จากเอกสารต่างๆ ของ
นักวิชาการหลากหลายท่าน ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ดังต่อไปนี้  
 ๒.๑.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) เป็นหลักการสากลที่อารยประเทศ 
ให้ความส าคัญ และเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจเพ่ือพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพ การ
ตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย การมีส่วนร่วมทางการเมืองถือ
เป็นพฤติกรรมการแสดงออกท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีนักวิชาการ
หลายท่าน ได้กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้หลายท่านด้วยกัน อาทิ  
 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยการให้ข้อมูล
แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจาก
ประชาชน๑  
 

                                            
 ๑สุจิต บุญบงการ, “การเมืองท้องถิ่นของ อบจ.กับ อบต.”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: 
สภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๒), หน้า ๖. 



๑๐ 
 
 ค ากล่าวที่ว่า “การเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคน และทุกคนก็ไม่สามารถปฏิเสธผลกระทบ
ทางการเมืองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนได้” ค ากล่าวนี้ได้สะท้อนให้นักวิชาการหลายท่านได้หัน
มาให้ความสนใจและศึกษาไว้อย่างมากมายจนสามารถสะท้อนแนวคิดต่าง ๆ ออกมาตามบริบททาง
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของตนเอง โดยเฉพาะประเด็นความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมือง
มีผู้ให้แนวคิดไว้อย่างหลากหลาย เช่น ไมรอน วีเนอร์ ได้รวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไว้ในหลายลักษณะต่าง ๆ ใน ๑๐ ประการ ได้แก่  
 ๑. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าในรูปแบบการสนับสนุนหรือเป็นการกระท า
เพ่ือเรียกร้องต่อรัฐบาล (support and demand)  
 ๒. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ พยายามเพ่ือก่อให้เกิดสัมฤทธิผลการในการใช้อิทธิพล 
(influence) ต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือการเลือกสรรผู้น ารัฐบาล 
 ๓. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมือง 
(legitimate)  
 ๔. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าท่ีมีตัวแทนทางการเมือง (representation)  
 ๕. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ สภาพที่บุคคลไม่ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมือง (alienation) เพราะเห็นว่า การเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง ซึ่ง
แตกต่างจากการเฉยเมยทางการเมือง (apathy) เป็นการขาดความสนใจต่อการเมืองทั้งสิ้น  
 ๖. ผู้ที่เข้าร่วมทางการเมืองจะหมายถึงผู้กระตือรือร้น (active) หรือผู้ที่มีความตื่นตัวทาง
การเมืองเป็นพิเศษ (activists) เช่นผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การ
ร่วมประชุมทางการเมือง และการให้ความสนใจต่อปัญหาสาธารณะ นอกจากนั้นยังรวมถึงการเข้าร่วม
ทางการเมืองในระดับต้น ๆ ได้แก่ การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (ซึ่งถือเป็นการกระท าที่มีแรงจูงใจน้อยมาก) 
หรือการไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แต่มีการพูดคุยกับเพ่ือนบ้านในเรื่องเกี่ยวกับการเมือง การแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงประชามติทางการเมือง รวมทั้งการให้ความสนใจติดตามข่าวสารทางการเมือง
จากสื่อมวลชน  
 ๗. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าที่มีต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา (persistence 
continuum) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นสถาบัน (institutionalized) และมีการจัดตั้ง นอกจากนั้น 
ยังรวมไปถึงการกระท าท่ีเป็นครั้งคราว ซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างทันทีทันใด และบีบคั้นความรุนแรง เช่น การ
จลาจล การยกพวกตีกัน การรวมกลุ่ม และการลอบฆ่านักการเมือง  
 ๘. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าที่เป็นความพยายามในการที่จะเข้ามามี
อิทธิพลเหนือการปฏิบัติการของราชการ (bureaucratic actions) และนโยบายสาธารณะ (public 
policy) 
 ๙. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าที่มีผลต่อการเมืองในระดับชาติ (national 
politics) และการเมืองในระดับท้องถิ่น (local politics) 
 ๑๐. การเข้าร่วมทางการเมือง คือ การกระท าทางการเมือง  (political action) แต่ใน
ขณะเดียวกัน แต่ละสังคมมีการกระท าทางการเมืองแตกต่างกันออกไป ตามบริบทของสังคมนั้น ๆ  
เช่นว่า ในสังคมหนึ่งถือว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นการกระท าที่เกิดจากความสมัครใจไม่ว่าจะ
ประสบผลส าเร็จหรือไม่ก็ตาม หรืออาจเกิดขึ้นเพียงบางครั้งคราวหรือต่อเนื่อง อาจถูกต้องตาม



๑๑ 
 
กฎหมายหรือไม่ก็ได้ ซึ่งการกระท าเหล่านี้เพ่ือการมีอิทธิพลในการจัดสรรนโยบายสาธารณะและ
บริหารนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเลือกผู้น าทางการเมืองทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น๒  
 เป็นการกระท าที่สมัครใจของสมาชิกในสังคม เพ่ือที่จะคัดเลือกผู้ปกครองและก าหนด
นโยบายสาธารณะทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การ
ติดตามข่าวสารทางการเมือง การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง การชุมชนทางการ
เมือง การช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ งหรือพรรคการเมือง การติดต่อสัมพันธ์กับ
ผู้แทนราษฎร ยังรวมถึงลักษณะที่กระตือรือร้นทางการเมืองพิจารณาจากการสมัครเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองอย่างเป็นทางการ การช่วยเขียนสุนทรพจน์ในการหาเสียง การแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่พรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ไม่รวมถึงกิจกรรมที่ไม่สมัครใจ เช่นการเสียภาษี การเป็นทหารหรือ
เจ้าหน้าที่ตุลาการ๓  
 เป็นกิจกรรมโดยสมัครใจของแต่ละบุคคลในกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งท าการ
ลงคะแนนเสียง การเป็นสมาชิกและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง เช่น ความเคลื่อนไหวของ
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่สถาบันการเมือง กิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ เช่น การ
อภิปรายทางการเมืองหรือร่วมฟังเหตุการณ์ทางการเมือง การชักชวนทางการเมืองของเจ้าหน้าที่หรือ
สมาชิกของกลุ่มการเมือง๔ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองยังได้สะท้อนให้เห็นว่าเป็นเรื่องของ
กิจกรรมทั้งหลายของประชาชนแต่ละคนที่ต้องการมีอิทธิพลผลักดัน หรือยอมรับสนับสนุนต่อรัฐบาล 
ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการรวมบทบาทในการสร้างอิทธิพลผลักดัน ให้เกิดผลทางการเมืองตามต้องการ
เท่านั้น ยังรวมถึงกิจกรรมที่เป็นที่สนับสนุนและให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติด้วย (ceremonial 
and support activities) ส่วนผู้ที่ยอมรับรัฐบาลก็แสดงออกโดยการปรับพฤติกรรมตามค าสั่งหรือข้อ
เรียกร้องของรัฐบาล แต่ผู้ไม่เห็นด้วยก็พยายามสร้างอิทธิพลผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ปัญหาใหม่ ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นทั้งการต่อต้าน เช่น การเดินประท้วง การก่อ
จลาจล และทั้งที่เป็นการสนับสนุน เช่น การให้ความร่วมมือกับทางการในการเสียภาษี การเกณฑ์
ทหาร เป็นต้น๕ 
 เป็นกิจกรรมหรือการกระท าของประชาชนที่ต้องการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล
โดยที่การกระท านั้นเป็นไปทั้งถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย ใช้ก าลังหรือไม่ใช้ก าลัง ทั้งที่

                                            
 ๒Myron Weiner, อ้างใน ภูสิทธ์ ขันติกุล, "รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต 
กรุงเพทมหานคร", รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒. 
 ๓Herbert Mc Closky, , อ้างใน ภูสิทธ์ ขันติกุล, "รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
เขตดุสิต กรุงเพทมหานคร", รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๓), หน้า 
๑๔. 
 ๔Geoffrey K. Robert, , อ้างใน ภูสิทธ์ ขันติกุล, "รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
เขตดุสิต กรุงเพทมหานคร", รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๓), หน้า 
๑๔. 
 ๕Lester W. Milbrath and M. L. Goal, , อ้างใน ภูสิทธ์ ขันติกุล, "รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเพทมหานคร", รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา, ๒๕๕๓), หน้า ๑๔. 



๑๒ 
 
ส าเร็จหรือล้มเหลวทั้งท่ีสมัครใจหรือไม่สมัครใจ รวมถึงกิจกรรมที่การร่วมรณรงค์หาเสียง การเลือกตั้ง 
การรวมตัวกันเพ่ือโน้มน้าวหรือกดดันรัฐบาล การประท้วง และการใช้ความรุนแรง๖ 
 อนึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะต้องเป็นเรื่องของกิจกรรมมิใช่ทัศนคติ ใช้กับบุคคล
ทั่วไปมิใช่นักการเมืองหรือผู้น าทางการเมือง เพราะเป็นอาชีพที่ถือว่าเป็นเรื่องของการมีบทบาท
การเมือง การจะตัดสินใจว่าจะมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือมีบทบาททางการเมือง อาจถือว่าเป็น
ลักษณะของบุคคลนั้นกระท าอยู่ เช่น การเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้ท างานด้านการเมืองเป็นหลัก แต่มี
หน้าที่เพียงการไปสอดแนมหรือหาเสียงให้กับผู้สมัครบ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้น จึงเรียกได้ว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง๗ และจะต้องสะท้อนลักษณะที่ส าคัญที่ว่า  
 ๑) เป็นเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมของพลเมืองเฉพาะบุคคล รวมถึงผู้ที่เฉื่อยชาต่อกฎเกณฑ์ แต่
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอาชีพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาล เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และพวก
หัวคะแนน  
 ๒) เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งของรัฐบาล
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล  
 ๓) เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองโดยการกระท ากิจกรรม  ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมืองที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเลือกก าหนดบุคคลในวงการรัฐบาล
หรือกดดันรัฐบาลให้กระท าตามท่ีกลุ่มนั้นต้องการ๘  
 ก+ารมีส่วนร่วมทางการเมืองได้แก่ 
 ๑) การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความหมายในเรื่องของกิจกรรมมิใช่ทัศนคติ ไม่ใช่เป็น
เรื่องของความคิด ความรู้สึกหรือความเชื่อทางการเมือง แต่ยอมรับว่าทัศนคติทางการเมืองมีผลต่อ
รูปแบบหรือการแสดงออกของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่เป็นกิจกรรม  
 ๒) การมีส่วนร่วมทางการเมือง ใช้กับบุคคลธรรมดาทั่วไป ส่วนนักการเมืองหรือผู้น าทาง
การเมืองนั้นถือว่าเป็นบทบาททางการเมือง (Political role)  
 ๓) เป็นเรื่องของการแสดงออกเพ่ือให้มีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลหรือผู้น าประเทศ 
  ๔) การมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการตัดสินใจของผู้น า
หรือรัฐบาลแต่อย่างใด แม้ว่าผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือกดดันรัฐบาลก็ตาม และ

                                            
 ๖Samuel Huntington and Jorge I. Dominguez, , อ้างใน ภูสิทธ์ ขันติกุล, "รูปแบบการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเพทมหานคร", รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕. 
 ๗Samuel Huntington and Joan Nelson, Participation and Political Study, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1982), p. 5. 
 ๘Norman H. Nie and Sidney Verba, , อ้างใน ภูสิทธ์ ขันติกุล, "รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน เขตดุสิต กรุงเพทมหานคร", รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 
๒๕๕๓), หน้า ๑๕. 



๑๓ 
 
บางครั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีไม่มากและไม่สามารถผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาลได้
ตลอดเวลาและทุก ๆ เรื่อง๙   
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการไทยอีกหลายท่านได้สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนไว้อย่างหลากหลาย เช่นเดียวกัน ดังเช่นความหมายที่ว่า การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเป็นการมีส่วนร่วมที่ประชาชนจะพึงมีในการก าหนดนโยบาย เช่น การเข้าเป็นรัฐบาล 
การมีอิทธิพลต่อรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง๑๐ ยังหมายถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครองของประชาชนตามสิทธิที่ระบบการเมืองและกฎหมายก าหนดให้กระท าได้  เป็นการ
กระท าที่ต้องเกิดขึ้นจากความสมัครใจของประชาชน เพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐ
ทั้งในการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ๑๑ 
 เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสมัครใจของสมาชิกในสังคมการเมืองที่จะกระท า โดยมี
จุดมุ่งหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมต้องการมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายหรือการท างานของ
รัฐบาล ไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ รวมถึงกิจกรรมง่าย ๆ เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การ
ถกเถียงปัญหาการเมือง หรือการสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชน เป็นต้น ซึ่งการกระท า
อาจจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย อาจใช้ความรุนแรงหรือไม่ใช้ความรุนแรง การกระท าต่าง ๆ อาจ
โดยส านึกทางการเมืองหรือถูกชักจูงระดมพลังก็ได้เช่นกัน และต้องสะท้อนการกระท า (Activity) ของ
แต่ละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลเรียกว่า“การมีส่วนร่วมโดยตนเอง” (Autono- 
mous Participation) การมีส่วนร่วมซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในนโยบายโดยอ้อม เรียกว่า “การมี
ส่วนร่วมโดยการถูกระดม” (Mobilization Participation) 
 บุคคลที่สนใจทางการเมือง มีความเข้าใจการเมือง เชื่อว่าตนเองมีประสิทธิภาพทาง
การเมือง มีความศรัทธาในกระบวนการทางการเมือง ตัวนักการเมือง และคิดว่าการเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเป็นหน้าที่ของตนซึ่งเป็นคนที่มีความสามารถในการเข้าสังคมและเป็นคนที่มีความหวังใน
ชีวิต รวมถึงการมีส่วนร่วมที่เป็นพฤติกรรมในการก าหนดตัวผู้ปกครอง การถอดถอนผู้ปกครอง การ
ตัดสินใจในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐโดยการร่วมท าประชาพิจารณ์  การร่วมผลักดันการก าหนด
นโยบายของรัฐ การวิพากษ์วิจารณ์และการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมือง๑๒ และกิจกรรมของ
ประชาชนที่มุ่งจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาลในระดับต่าง  ๆ ซึ่งรูปแบบการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองในแต่ละสังคมย่อมแตกต่างกันไปด้วย๑๓  

                                            
 ๙สุจิต บุญบงการ, การพัฒนาทางการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารสถาบันทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน , พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๓๖-๓๘. 
 ๑๐จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๓๑๐. 
 ๑๑จันทนา สุทธิจารี, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน , (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์ วี.เจ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), หน้า ๔๑๐. 
 ๑๒สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๕๗๐. 
 ๑๓สิทธิพันธ์ พุทธหุน, ทฤษฎีพัฒนาการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕๖-๑๕๗. 



๑๔ 
 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความสมัครใจ 
ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายบัญญัติรองรับ  มีการ
ด าเนินการแบบจัดองค์กรหรือไม่มี โดยจะเป็นการกระท าที่มีความต่อเนื่องหรือเป็นครั้งคราวก็ได้ 
รวมทั้งจะเป็นผลส าเร็จหรือไม่ก็ตาม การกระท านั้นมุ่งประสงค์ที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบาย
สาธารณะ การบริหารงานนโยบายสาธารณะ และการเลือกผู้น าทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ
หรือระดับท้องถิ่น๑๔  
 กรอบพื้นฐานการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย  
 ๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision-making) เป็นการตัดสินใจในการด าเนิน
กิจกรรมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น  
 ๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (Implementation) เป็นการเข้าร่วมโดยการ
สนับสนุนทางด้านทรัพยากร เข้าร่วมในการบริหารและการเข้าร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ  
 ๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) โดยอาจรับผลประโยชน์ทางวัตถุ 
ทางสังคม หรือโดยส่วนตัว  
 ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็นการควบคุมตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมือง๑๕ 
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมทางกฎหมายทางการเมืองของพลเมืองที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือมีอิทธิพลในการเลือกก าหนดบุคคลในวงการรัฐบาลหรือกดดันรัฐบาลให้กระท าตามที่
พลเมืองผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นต้องการ๑๖ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ยังหมายถึง การมีส่วนร่วมใน
การกระท า (Activity) ของแต่ละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาล การมีส่วนร่วม
ที่มาจากแต่ละบุคคลโดยตรงต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาล เรียกว่า การมีส่วนร่วมโดยตนเอง และ
การมีส่วนร่วมซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินนโยบายทางอ้อม เรียกว่า การมีส่วนร่วมโดยการถูกระดม๑๗ 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันในสัมพันธภาพที่
ต้องการพ่ึงพาอาศัยกัน คือทุกรูปแบบของสังคมมนุษย์จะมีการเมืองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแฝงอยู่
ด้วยเสมอ๑๘  
                                            
 ๑๔ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, โครงการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อ
การท างานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๖): ๘.  
 ๑๕พัชรี พงษ์ศิริ, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการกรมการ
จัดหางาน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๑), หน้า ๓๔.  
 ๑๖วัชรา ไชยสาร, “การมีส่วนร่วมในทางการเมืองกับการเมืองภาคประชาชน”, รัฐสภาสาร, ปีที่ ๓ 
ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม ๒๕๔๕): ๔๘. 
 ๑๗วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, เอกสารการสอนชุดวิชา สถาบันและกระบวนการทางการเมือง. 
หน่วยที ่๖ วัฒนธรรมทางการเมือง, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หน้า  ๒๔. 
 ๑๘อ าพร สุคนรัตนสุข, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงใน
จังหวัดขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๔), หน้า ๔๕. 



๑๕ 
 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมโดยสมัครใจของแต่ละบุคคลในกิจกรรมทาง
การเมืองเคลื่อนไหวร่วมกันกับพรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่สถาบันทาง
การเมือง กิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ เช่น การอภิปรายทางการเมือง หรือร่วมฟังเหตุการณ์ทางการ
เมือง การชักชวนทางการเมืองของเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกของกิจกรรมการเมืองนั้น๑๙ 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น การจัดกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งได้แก่  
 ๑) การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเป็นดัชนีที่ใช้กัน
ทั่วไปในการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในสังคม
ต่างๆ และเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สามารถส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงผู้น าบริหารทาง
การเมืองการปกครองและทิศทางนโยบายได้โดยตรงที่สุด  
 ๒) การอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การเมือง การเขียนจดหมาย การไปหา ร้องเรียน  แสดง
ความคิดเห็น ความต้องการต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด 
รัฐบาล หรือสื่อมวลชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้บางคนเรียกว่า เป็นบทบาทของผู้
สื่อสารทางการเมือง  
 ๓) การหาเสียงสนับสนุนให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัคร หมายถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของพรรคการเมืองในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครและพรรคที่ตนชื่ นชอบผู้ที่เข้ามีส่วน
ร่วมในรูปแบบนี้อาศัยความตื่นตัวและสนใจอย่างจริงจัง ทุ่มเท  
 ๔) การเลือกตั้งและเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มกดดันทางการเมือง กลุ่มผลประโยชน์สาธารณะ 
หมายถึง การรวมตัวก่อตั้งกลุ่มเพ่ือระบุความต้องการและปัญหาสาธารณะชนต่าง ๆ ของชุมชนจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรับรู้ หาความสนับสนุนผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตาม
เป้าหมายของกลุ่ม  
 ๕) การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการเฉพาะอย่างซึ่ง
ต้องใช้การตัดสินใจของรัฐในการแก้ไขเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
เรื่องท่ีมีผลโดยตรงต่อเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  
 ๖) การประท้วง การเดินขบวน การร่วมชุมชนแสดงความไม่พอใจ การลงชื่อประท้วง 
ตลอดจน การใช้ความรุนแรง การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้มักจะต้องมาจากความตื่นตัวทางการเมืองใน
ระดับสูง ความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียจากการตัดสินใจของรัฐบาลและมักจะเกิดในระบบการเมืองที่ไม่มี
ช่องทางหรือสถาบันที่จะรับเอาความต้องการข้อเรียกร้องของประชาชนเข้าสู่การพิจารณาอย่าง
พอเพียง เราจึงมักพบว่า กลุ่มที่มีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้เป็นกลุ่มที่มีสถานะด้อยโอกาสใน
สังคมและมีความรู้สึกไว้วางใจการเมืองต่ า หรืออาจถึงขั้นมีความแปลกแยกแหนงหน่ายจากสถาบัน
และกระบวนการทางการเมืองที่เป็นอยู่๒๐ 
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) หมายถึงการแสดงออกซึ่งกิจกรรม
ทางการเมืองของบุคคลในสังคม กิจกรรมเหล่านั้นก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม
                                            
 ๑๙Sidney Verba, Norman H Nie, and Jae-On Kim, Participation and Political Equality, 
(New York : Cambridge University Press, 1978), p. 46. 
 ๒๐นรนิติ เศรษฐบุตร, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕๙. 



๑๖ 
 
การเมือง การแสดงออกซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ คือ กระบวนการทางการเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายที่ประชาชนต้องการ การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการทางการ
เมืองเพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นดัชนีชี้วัดที่ส าคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย
สังคมใดจะมีระดับประชาธิปไตยสูงหรือต่ า พิจารณาได้จากระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองนัก
รัฐศาสตร์บางกลุ่มถือว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเป้าหมายของการพัฒนาทางการเมืองโดยตรง 
โดยเฉพาะการพัฒนาทางการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย ดังนั้นการศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
การเมืองที่ครอบคลุมระบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction System) ทางการเมืองทั้งหมด จะส่งเสริมให้
เข้าใจบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลและองค์การทางการเมืองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้น
การศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะที่เป็นกระบวนการทางการเมือง (Political Process) 
จึงเกี่ยวข้องและสัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนการอบรมหล่อหลอมทางการเมือง (Political 
Socialization) ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อและพฤติกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลในแต่ละสังคม
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใต้กรอบของระบบการเมืองมี ๒ ลักษณะ คือ  
 ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีลักษณะในการแสดงออกของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถกระท าได้ทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านรัฐบาลและ
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงออกที่เป็นอิสระจากการควบคุมหรือก ากับของรัฐ และยังมีอิทธิพลหรือ
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือถอดถอนผู้น าทางการเมืองโดยผ่านกระบวนการ
เลือกตั้ง จึงเป็นกระบวนการส าคัญที่ประชาชนแสดงความเป็นเจ้าของอ านาจประชาธิปไตยและแสดง
ถึงเจตจ านงทั่วไปของประชาชน ดังนั้นการเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ในคุณค่าของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  
 ๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบอ านาจนิยมหรือระบอบเผด็จการ ประชาชนจะ
แสดงบทบาททางการเมืองได้เฉพาะภายใต้กรอบท่ีผู้ปกครองก าหนดให้เท่านั้น  
 ดังนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงถือว่าเป็นลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของระบบ
การเมืองสมัยใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนมักมีความตื่นตัว หรือสนใจในทางการเมืองสูงกว่าในระบบ
การเมืองแบบเดิม ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยม การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง 
กิจกรรมที่ท าโดยใจสมัครของแต่ละบุคคลในทางการเมืองรวมถึงการลงคะแนนเสียงการเป็นสมาชิก 
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทางการเมือง โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองหลายรูปแบบ แต่ทุก
รูปแบบเป็นเรื่องของการสมัครใจปราศจากการบังคับ ทั้งนี้อาจเป็นได้ ทั้งจุดมุ่งหมาย (Goals) วิธีการ
พัฒนา และผลพลอยได้ของการพัฒนาที่เป็นจุดหมายนั้น เป็นเพราะความเชื่อที่ว่าการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง เป็นลักษณะส าคัญของสังคมที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็
ต้องพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส าหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ถือว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง
นั้น หมายถึงวิธีการของผู้น าเพ่ือน าไปสู่จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่ง เช่น เพ่ือเสริมสร้างอ านาจของผู้น า
หรือเพ่ือพัฒนาประเทศ และสุดท้ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นผลพลอยได้ของการพัฒนา 
กล่าวคือ เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองและน าไปสู่
การขยายตัวการมีส่วนร่วมทางการเมือง 



๑๗ 
 
 ในการพิจารณาถึงเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศก าลังพัฒนาต้องพิจารณาถึง
กลุ่มผู้น าต่างๆ ที่ช่วงชิงอ านาจหรือที่ต้องการเข้ามามีส่วนควบคุมรัฐบาล กลุ่มผู้น าเหล่านั้น อาจแบ่ง
ได้อย่างกว้างๆ เป็น ๒ กลุ่ม คือ ทหารกับตนเอง โดยกลุ่มทหารมักเป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน และเมื่อขึ้นมามีอ านาจมักอ้างว่าการให้มีการเลือกตั้งการมีการเมือง
ในระบบพรรค ก่อให้เกิดความแตกแยก ดังนั้น จึงมักระงับหรือลดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนลง ส าหรับผู้น าพลเรือนส่วนใหญ่ ต้องการให้มีการขยายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประเทศ เพราะเป็นลู่ทางที่ส าคัญที่ตนสามารถใช้เป็นฐานสนับสนุนบทบาททางการเมืองของตนได้ 
นอกจากนั้น ในการท้าทายอ านาจของผู้น าทหารที่ครอบง าการเมืองอยู่เดิมผู้น าพลเรือนมักใช้ระชาชน
เป็นฐานอ านาจ ผู้น าพลเรือนจึงกระตุ้นให้มีการขยายตัวของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จึงเป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อความมีเสถียรภาพ
ทางการเมือง โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็นเรื่องของความต้องการของประชาชน
เอง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงเป็นเครื่องมือของผู้น าทางการเมืองในการสร้างฐาน
อ านาจให้กับตน ดังเช่นกรณีประเทศไทย การมีประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ไม่ได้เกิดจากการเรียกร้องของประชาชนเอง แต่เป็นเรื่องที่คณะราษฎรใช้
เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของตนและทางการเมืองของผู้น ากลุ่มต่างๆ การต่อสู้
ระหว่างผู้น าทหารผู้น าพลเรือนเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างการเพ่ิมกับการลดการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ถึงแม้ว่าในตอนหลังฝ่ายทหารจะได้ยอมรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็ตาม   
 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีบทบาทเป็น
ส าคัญที่ส่งผลการกระท านั้นถึงรัฐบาลหรือผู้น าทางการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เช่น 
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การชุมนุมเรียกร้องของประชาชนทางการเมือง การตัดสินใจเชิงนโยบายของ
รัฐบาลอันมีผลต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม การท าประชาพิจารณ์ ผลแห่งการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองอาจส าเร็จหรือไม่ส าเร็จก็ได้ หรือ เพ่ือที่จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของ
รัฐ หรือผู้น ารัฐบาล รวมทั้งกดดันให้รัฐบาลกระท าตามความประสงค์ของตนหรือกลุ่มของตนและเพ่ือ
เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองถือว่าเป็นเครื่องชี้วัดพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย
ของแต่ละประเทศ การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมที่ส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการทาง
การเมือง และมีความจ าเป็นส าหรับการเมืองทุกระบบ เนื่องจากรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน โดยเฉพาะการเสนอข้อเรียกร้อง (Demands) และการสนับสนุน (Supports) จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการด ารงอยู่ของระบบการเมือง หรือท าให้ระบบการเมืองอยู่ในสภาวะสมดุลได้ หาก
ระบบการเมืองปราศจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได้ 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

แนวคิดของ ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
สุจิต บุญบงการ 
(๒๕๔๒, หน้า ๖) 

 การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  

Myron Wiener 
(๒๕๕๓, หน้า ๑๒) 

 การกระท าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในรูปแบบการสนับสนุน
หรือเป็นการกระท าเพ่ือเรียกร้อง พยายามเพ่ือก่อให้เกิดสัมฤทธิผลใน
การใช้อิทธิพล ต่อรัฐบาลหรือการเลือกสรรผู้น ารัฐบาลมีตัวแทนทาง
การเมือง สภาพที่บุคคลไม่ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
แตกต่างจากเฉยเมยทางการเมือง ผู้ที่ตื่นตัวทางการเมืองเป็นพิเศษ 

Herbert Mc Closky 
(1968, pp.252-253) 

 การกระท าที่สมัครใจของสมาชิกในสังคม เพ่ือที่จะคัดเลือก
ผู้ปกครองและก าหนดนโยบายสาธารณะทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

Geoffrey K. Robert 
(1976, p.145) 

 กิจกรรมโดยสมัครใจของแต่ละบุคคลในกิจกรรมทาง
การเมือง รวมทั้งท าการลงคะแนนเสียง การเป็นสมาชิกและกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มการเมือง 

Lester W. Milbrath and 
M. L. Goal (1977, p.2) 

 เป็นเรื่องของกิจกรรมทั้งหลายของประชาชนแต่ละคนที่
ต้องการมีอิทธิพลผลักดัน หรือยอมรับสนับสนุนต่อรัฐบาล 

Samuel Huntington and 
Jorge I. Dominguez 
(1975, p.33) 

 เป็นกิจกรรมหรือการกระท าของประชาชนที่ต้องการ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลโดยที่การกระท านั้นเป็นไปทั้ง
ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย ใช้ก าลังหรือไม่ใช้ก าลัง ทั้งที่
ส าเร็จหรือล้มเหลว ทั้งท่ีสมัครใจหรือไม่สมัครใจ 

Samuel Huntington and 
Joan Nelson (1982, p.5) 

 เป็นเรื่องของกิจกรรมมิใช่ทัศนคติ ใช้กับบุคคลทั่วไปมิใช่
นักการเมืองหรือผู้น าทางการเมือง เพราะเป็นอาชีพที่ถือว่าเป็นเรื่อง
ของการมีบทบาทการเมือง 

Norman H. Nie and 
Sidney Verba  
(1975, p.1) 

 เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของพลเมืองเฉพาะบุคคล รวมถึงผู้
ที่เฉื่อยชาต่อกฎเกณฑ์ 
 เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกตั้งของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล 
 เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองโดยการ
กระท ากิจกรรม 

สุจิต บุญบงการ 
(๒๕๔๒, หน้า ๓๖-๓๘) 

 มีความหมายในเรื่องของกิจกรรมมิใช่ทัศนคติ ใช้กับบุคคล
ธรรมดาทั่วไป การแสดงออกเพ่ือให้มีผลต่อการตัดสินใจ ไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางการตัดสินใจของผู้น าหรือรัฐบาลแต่อย่างใด 

จันทนา สุทธิจารี 
(๒๕๔๔, หน้า ๔๑๐) 

 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนตาม
สิทธิที่ระบบการเมืองและกฎหมายก าหนดให้กระท าได้ 

 



๑๙ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
  

แนวคิดของ ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์ 
(๒๕๔๙, หน้า ๕๗๐) 

 เป็นพฤติกรรมในการก าหนดตัวผู้ปกครอง การถอดถอน
ผู้ปกครอง การตัดสินใจในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐโดยการร่วมท า
ประชาพิจารณ ์ 

สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์ 
(๒๕๔๙, หน้า ๕๗๐) 

 เป็นพฤติกรรมในการก าหนดตัวผู้ปกครอง การถอดถอน
ผู้ปกครอง การตัดสินใจในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐโดยการร่วมท า
ประชาพิจารณ ์ 

สิทธิพันธ์ พุทธหุน 
(๒๕๔๑, หน้า ๑๕๖-๑๕๗) 

 กิจกรรมของประชาชนที่มุ่งจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสิน
นโยบายของรัฐบาลในระดับต่าง ๆ 

ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ 
(๒๕๔๖, หน้า ๘) 

 เป็นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความสมัครใจ ใน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มี
กฎหมายบัญญัติรองรับ มีการด าเนินการแบบจัดองค์กรหรือไม่มี 

พัชรี พงษ์ศิริ 
(๒๕๔๑, หน้า ๓๔) 

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

วัชรา ไชยสาร 
(๒๕๔๕, หน้า ๔๘) 

 กิจกรรมทางกฎหมายทางการ เมืองของพลเมืองที่ มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือมีอิทธิพลในการเลือกก าหนดบุคคลในวงการรัฐบาล
หรือกดดันรัฐบาลให้กระท าตามท่ีพลเมืองผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นต้องการ 

วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ 
(๒๕๔๗, หน้า ๒๔) 

 การมีส่วนร่วมในการกระท า (Activity) ของแต่ละบุคคลซึ่งมี
อิทธิพลต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาล 

อ าพร สุคนรัตนสุข 
(๒๕๔๔, หน้า ๔๕) 

 ความพยายามของมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันในสัมพันธภาพที่
ต้องการพึ่งพาอาศัยกัน 

Sidney Verba, Norman H 
Nie, and Jae-On Kim 
(1978, p.46) 

 เป็นกิจกรรมโดยสมัครใจของแต่ละบุคคลในกิจกรรมทาง
การเมืองเคลื่อนไหวร่วมกันกับพรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพล กลุ่ม
ผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่สถาบันทางการเมือง 

นรนิติ เศรษฐบุตร 
(๒๕๔๑, หน้า ๑๕๙) 

๑) การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง 
๒) การอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การเมือง 
๓) การหาเสียงสนับสนุนให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัคร 
๔) การเลือกตั้งและเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มกดดันทางการเมือง 
๕) การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาและความ
ต้องการเฉพาะอย่าง 
๖) การประท้วง การเดินขบวน การร่วมชุมชนแสดงความไม่พอใจ 

 



๒๐ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
 

แนวคิดของ ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์  
(๒๕๔๑, หน้า ๓๑๕-๓๓๙) 

 เป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อความมีเสถียรภาพทางการเมือง 

 
 ๒.๑.๒ ลักษณะและรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือว่าเป็นภาพสะท้อนของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ภาคประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งตามแนวคิดของ บาร์เบอร์ เจ เดวิด ได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ไว้ ๒ ประการ ดังนี้ 
 ๑. การมีส่วนร่วมโดยตรง เป็นลักษณะที่ประชาชนเป็นผู้ด าเนินการปกครองตนเอง
โดยตรง เช่น การบริหารงาน การก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง 
 ๒. การมีส่วนร่วมโดยทางอ้อม เป็นลักษณะที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมแต่มิได้เป็น
ผู้ด าเนินการปกครองด้วยตนเองโดยตรง แต่เป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่ด้วยวิธีการเลือกตั้ง
โดยประชาชนอย่างเสรี ซึ่งกลไกนี้ต้องการให้ประชาชนเข้ามาควบคุมการบริหารงานฝ่ายปกครองให้
เป็นไปตามความต้องการ๒๑ และระบอบการปกครอง ที่ว่ารูปแบบของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองว่ามี ๒ ลักษณะ ได้แก่  
 ๑) ลักษณะแบบตะวันตก ในประเทศที่มีระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง
ประชาชนมักจะเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยความสมัครใจอยู่เสมอ 
 ๒) ลักษณะแบบสังคมคอมมิวนิสต์ ซึ่งประชาชนถูกบังคับให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง
ในเรื่องที่รัฐบาลเห็นว่ามีความจ าเป็นต่อการบริหาร๒๒ 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น ๒ รูปแบบใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 ๑. รูปแบบตามธรรมเนียมปฏิบัติ (Conventional Forms) สามารถแบ่งเป็นรูปแบบย่อย 
ๆ ได้ดังนี ้
  ๑.๑ การออกเสียงเลือกตั้ง 
  ๑.๒ การสนทนาเรื่องการเมือง 
  ๑.๓ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
  ๑.๔ การจัดตั้งและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ 
  ๑.๕ การติดต่อส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่การเมือง 
 ๒. รูปแบบที่ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ (Unconventional Forms) แบ่งเป็น
รูปแบบย่อย ๆ ดังนี้ 
  ๒.๑ การยื่นข้อเรียกร้อง 

                                            
 ๒๑Barber J. David, Citizen Politics, (Chicago: Markham, 1972), p. 3. 
 ๒๒James R. Townsend, Political Participation in Communist China, (Berkley and Los 
Angeles: University of California Press, 1967), pp. 25-29. 
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  ๒.๒ การเดินขบวน 
  ๒.๓ การเข้าประจันหน้ากัน 
  ๒.๔ การละเมิดกฎหมายของสังคม 
  ๒.๕ การใช้ความรุนแรงทางการเมือง 
  ๒.๖ สงครามแบบกองโจรและการปฏิวัติรัฐประหาร๒๓ 
 อนึ่งในการจ าแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เด่นชัดอีกท่านหนึ่ง คือ Lester 
W. Milbrath ได้จ าแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ ๖ รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 
 ๑. การเลือกตั้ง (Voting) เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สามารถแยกกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เป็นเพียงการแสดงออกของประชาชนถึงความจงรักภักดีต่อระบอบการเมืองมากกว่าเป็นการกระท า
ตามความต้องการของตน เป็นการไปท าตามความส านึกในหน้าที่พลเมืองดีมากกว่า ที่จะเชื่อว่าการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นจะมีผลทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไป 
 ๒. การเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง(Party and Campaign 
Workers) หมายถึงการเข้ามีส่วนร่วมในพรรคการเมืองทั้งในช่วงระหว่างการเลือกตั้งและการรณรงค์
หาเสียง การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้ง การชักชวนประชาชนไปลงทะเบียนเพ่ือสิทธิใน
การลงคะแนนการเข้าร่วมและสนับสนุนพรรคการเมือง การพยายามชักชวนให้ประชาชนลงคะแนน
เสียงแก่พรรคหรือผู้สมัครที่ตนขอ การลงสมัครรับเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมืองนี้เป็นแบบแผน
ของความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับรัฐ 
 ๓. การเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน (Community Activities) เป็นการก่อตั้งกลุ่มเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสังคม หรือร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว เพ่ือเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะ
หรือติดต่อกับทางราชการในเรื่องปัญหาสังคม ผู้มีบทบาทในชุมชนจึงนับว่าเป็นผู้ที่มีความกระตือ 
รือร้นสูงตลอดจนมีระดับความผูกพันทางจิตใจกับชุมชน 
 ๔. การติดต่อกับทางราชการ (Contracting Officials) เป็นกิจกรรมที่เน้นเฉพาะของ
บุคคล ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อบุคคลนั้นเองเท่านั้น เช่น การติดต่อกับทางราชการในเรื่องการเสียภาษี 
โรงเรียน การท าถนน การติดต่อขอรับสวัสดิการ เป็นต้น 
 ๕. การเป็นผู้ประท้วง (Protestors) ขอบเขตของกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
รูปแบบนี้ คือ การเข้าร่วมเดินขบวนตามถนนหรือก่อให้เกิดจลาจล (ถ้าจ าเป็น) เพ่ือบังคับให้รัฐแก้ไข
บางสิ่งบางอย่าง ซึ่งเก่ียวข้องกับการเมืองให้ถูกต้อง การประท้วงที่เปิดเผยต่อสาธารณะชน 
 ๖. การเป็นผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง (Communicators) ได้แก่ การติดต่อข่าวสาร
ทางการเมืองอยู่เสมอ การส่งข่าวสารแสดงการสนับสนุนให้แก่ผู้น าทางการเมืองเมื่อเขากระท าในสิ่งที่
ถูกต้องหรือส่งค าคัดค้านเมื่อเขากระท าในสิ่งที่เลวร้าย การร่วมถกปัญหาทางการเมือง การให้ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองแก่เพ่ือนในชุมชน การให้ความสนใจแก่ทางราชการ และการเขียนจดหมาย
หรือบทความถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ผู้เข้าร่วมลักษณะนี้มักจะเป็นคนที่มีการศึกษาสูง มีข้อมูล

                                            
 ๒๓Almond, Gabriel A. and Jr. B.G. Powell,  Comparative Political Today, (Boston: 
Little Brown and Company, 1976), pp. 145-146. 
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เกี่ยวกับการเมืองมาก และมีความสนใจทางการเมืองมากด้วย การเป็นผู้สื่อสารทางการเมืองเหล่านี้จะ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล มากกว่าเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองหรือผู้รักชาติ แต่จะไม่แสดงออกด้วยการ
ประท้วง๒๔  
 การมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Samuel P. Huntingtun and Joan M. Nelson แบ่ง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น ๕ รูปแบบ ได้แก่ 
 ๑. กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral Activity) หมายถึงกิจกรรมการออกเสียงเลือกตั้ง
และการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
 ๒. การวิ่งเต้น (Lobby) หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้น าทางการเมือง เพ่ือหาทาง
เข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการก าหนดนโยบายของรัฐบาล โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ
ผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นเกณฑ์ 
 ๓. กิจกรรมขององค์การ (Organization Activity) เป็นกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่ม
องค์การใดองค์การหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องผลประโยชน์เฉพาะอย่างหรือ
อาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้ 
 ๔. การติดต่อในบางประเด็น (Counteracting) หมายถึง การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ทางการเป็นส่วนตัว โดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัวหรือหมู่คณะของตน 
 ๕. การใช้ความรุนแรง (Violence) หมายถึง กิจกรรมที่พยายามสร้างผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจ การก าหนดนโยบายของรัฐบาล โดยการท าร้ายร่างกาย ท าลายทรัพย์สิน กิจกรรมนี้อาจ
ด าเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงผู้น าทางการเมือง เช่น การก่อการรัฐประหาร การลอบ
สังหารผู้น าทางการเมือง หรืออาจมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง เป็นต้น๒๕ 
 รูปแบบและกิจกรรมในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ ๔ รูปแบบ ได้แก่  
 ๑) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้น าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่
แสดงถึงความนิยมสนับสนุนของประชาชน หรืออาจจะเป็นแรงกดดัน เพ่ือให้ผู้น าต้องปรับนโยบาย
ของตนทั้งนี้เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนต่อไป  
 ๒) การรณรงค์หาเสียง เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ เท่ากับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เนื่องจากกิจกรรมการรณรงค์ท าให้ประชาชนสามารถเพ่ิมอิทธิพลต่อผู้น าทางการเมืองได้ การรณรงค์
หาเสียงยังเป็นวิธีการสื่อข่าวสารหรือบ่งบอกเกี่ยวกับความชื่นชอบของประชาชนได้มากกว่า ด้วยเหตุ
ทีป่ระชาชนที่ร่วมรณรงค์หาเสียงจะมีความสัมพันธ์ติดต่อกับผู้สมัครรับเลือกตั้งได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น 
เช่น การชักชวนให้ผู้อ่ืนไปลงคะแนนเสียงเพ่ือพรรคการเมืองการร่วมประชุมทางการเมือง การบริจาค
เงินให้กับพรรคการเมือง และการเป็นสมาชิกสโมสรทางการเมือง  
 ๓) การติดต่องานของประชาชน คือการติดต่อเผชิญหน้าของบุคคลที่มีต่อรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐบาลด้วยตัวเองและเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลา เป้าหมายและเนื้อหาสาระ
                                            
 ๒๔Lester W. Milbrath, Political Participation, (New York : University of buffalo Press, 
1971), pp. 12-16. 
 ๒๕Samuel Huntington and Joan Nelson, Participation and Political Study, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1982), pp. 12-13. 
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การเข้ามีส่วนร่วมของบุคคลได้เอง เป็นกิจกรรมที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่อนข้างมาก 
กิจกรรมในรูปแบบนี้ ได้แก่ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะหรือปัญหาส่วนรวม 
ทั้งนี้เพ่ือร้องเรียนในการแก้ไขปรับปรุงจากรัฐบาล  
 ๔) การร่วมในกิจกรรมบางอย่างขององค์กร หรือกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาการเมืองและสังคม
เป็นกิจกรรมที่บุคคลกระท าร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งอาจจะกระท าร่วมกันในองค์กรที่เป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการก็ได้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้มีอิทธิพลต่อรัฐบาลมาก เนื่องจากมีคนจ านวน
มากเข้าร่วมและอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มได้เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ด้วย๒๖ 
 ส่วนนักวิชาการของไทยได้สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้
เช่นเดียวกัน และมีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกับนักวิชาการชาวต่างชาติดังเช่น จันทนา สุทธิจารี 
แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ 
 ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการ มีลักษณะที่กฎหมายรองรับให้กระท าได้ 
หรือต้องกระท า ได้แก่ 
  ๑.๑ การเลือกตั้ง 
  ๑.๒ การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
  ๑.๓ การจัดตั้งและเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
  ๑.๔ การมีส่วนร่วมโดยการรวมตัวเป็นกลุ่มผลประโยชน์ 
 ๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการจะมีลักษณะที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชา 
ชนเข้าไปมีส่วนร่วม และมีกฎหมายก าหนดข้อห้ามไว้อย่างชัดเจน ไม่มีกฎหมายรองรับว่าให้กระท าได้ 
ได้แก่ 
  ๒.๑ การเดินขบวนหรือชุมนุมประท้วง 
  ๒.๒ การก่อความไม่สงบทางการเมือง๒๗ 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใต้กรอบของระบบการเมืองมี ๒ ลักษณะ คือ  
 ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีลักษณะในการแสดงออกของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถกระท าได้ทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านรัฐบาลและ
โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงออกที่เป็นอิสระจากการควบคุมหรือก ากับของรัฐ และยังมีอิทธิพลหรือ
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือถอดถอนผู้น าทางการเมืองโดยผ่านกระบวนการ
เลือกตั้ง จึงเป็นกระบวนการส าคัญที่ประชาชนแสดงความเป็นเจ้าของอ านาจประชาธิปไตยและแสดง
ถึงเจตจ านงทั่วไปของประชาชน ดังนั้นการเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ในคุณค่าของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  
                                            
 ๒๖Norman H. Nie and Sidney Verba, อ้างถึงใน รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย,์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
โครงสร้างอ านาจการบริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลนครเชียงใหม่, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสน 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), หน้า ๓๕.  
 ๒๗จันทนา สุทธิจารี, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน , (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์ วี.เจ พริ้นติ้ง. ๒๕๔๔), หน้า ๔๑๒-๔๑๔. 



๒๔ 
 
 ๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบอ านาจนิยมหรือระบอบเผด็จการ ประชาชนจะ
แสดงบทบาททางการเมืองได้เฉพาะภายใต้กรอบท่ีผู้ปกครองก าหนดให้เท่านั้น  
 ดังนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงถือว่าเป็นลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของระบบ
การเมืองสมัยใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนมักมีความตื่นตัว หรือสนใจในทางการเมืองสูงกว่าในระบบ
การเมืองแบบเดมิ ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยม การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง 
กิจกรรมที่ท าโดยใจสมัครของแต่ละบุคคลในทางการเมืองรวมถึงการลงคะแนนเสียงการเป็นสมาชิก 
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทางการเมือง โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองหลายรูปแบบ แต่ทุก
รูปแบบเป็นเรื่องของการสมัครใจปราศจากการบังคับ ทั้งนี้อาจเป็นได้ ทั้งจุดมุ่งหมาย (Goals) วิธีการ
พัฒนา และผลพลอยได้ของการพัฒนาที่เป็นจุดหมายนั้น เป็นเพราะความเชื่อที่ว่าการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง เป็นลักษณะส าคัญของสังคมที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็
ต้องพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส าหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ถือว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง
นั้น หมายถึงวิธีการของผู้น าเพ่ือน าไปสู่จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่ง เช่น เพ่ือเสริมสร้างอ านาจของผู้น า
หรือเพ่ือพัฒนาประเทศ และสุดท้ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นผลพลอยได้ของการพัฒนา 
กล่าวคือ เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองและน าไปสู่
การขยายตัวการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๒๘ 
 ส าหรับการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนนี้ ถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารตาม
ระบอบประชาธิปไตยประชาชนต้องตระหนักว่าตนเองเป็นเจ้าของประเทศและต้องเข้าไปรับผิดชอบ
ในกิจการบ้านเมืองในทุกโอกาสที่สามารถกระท าได้ ประชาชนต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยการกระท า
หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของสังคม หน้าที่ส าคัญยิ่งของประชาชนคือ การสร้างเสริมคนดีให้เข้ามา
บริหารบ้านเมือง ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานไว้ว่า 
 “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะท าให้คนทุกคนเป็นดีได้ทั้งหมด การท า
ให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี 
ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”๒๙ 
 ลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจ าแนกออกเป็น ๑๒ รูปแบบคือ  
 ๑) การเลือกตั้ง (Voting) การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด 
สามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงแรงสนับสนุนจากประชาชน หรือกดดันให้รัฐบาลปรับนโยบาย เพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนอีกครั้ง แต่ระหว่างประชาชนและผู้น านั้นจะมีการสื่อสารกันน้อยมาก การแสดง 
ออกของประชาชนว่าพ่ึงพอใจต่อผู้สมัครคนใดนั้นจึ่งไม่ปรากฏชัดเจนซึ่งความนิยมของประชาชนและ
แรงกดดันที่มีต่อตังผู้สมัคร จะเป็นผลท าให้ผู้สมัครแต่ละคนได้รับการคัดเลือกและจะเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการควบคุมการท างานของรัฐบาล 

                                            
 ๒๘วรทิพย์ มีมาก และชีวินทร์ ฉายาชวลิต, หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข, (กรุงเทพมหานคร: ร าไทยเพรส, ๒๕๔๗), หน้า ๔๘-๔๙. 
 ๒๙พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ
แห่งชาติ คร้ังท่ี ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒.  



๒๕ 
 
 ๒) การรณรงค์การเลือกตั้ง (Campaign Activity) การรณรงค์การเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่ง
ในกระบวนการการเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นการแสดงออกอย่างเด่นชัดของประชาชนว่านิยมหรือชื่นชอบ
ผู้สมัครคนใดมากกว่าคนอ่ืน ๆ และเป็นกิจกรรมที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าการไปเลือกตั้ง เพราะ
การจะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในลักษณะของความพึงพอใจ และจะท าให้ประชาชนได้เข้าไป
ใกล้ชิดกับผู้สมัครรับเลือกตั้งได้มากขึ้น  
 ๓) การติดต่อในฐานะพลเมือง (Citizen-Initiated Contacts) ในการศึกษาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยทั่ว ๆ ไปมักจะมุ่งไปกิจกรรมในกระบวนการเลือกตั้งเท่านั้น แต่หลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมการเลือกตั้ง ก็จะพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเราสามารถที่จะพิจารณาได้จาก 
กิจกรรมบางอย่างที่แตกต่างออกจากกิจกรรมในการเลือกตั้ง นั้นคือ การที่เข้าไปติดต่อกับหน่วยงาน
ของรัฐโดยน าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เห็นว่าน่าสนใจหรือควรปรับปรุงเข้าสู่วาระการประชุม ถือเป็นการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งเรียกว่า การติดต่อในฐานะพลเมือง โดยอาจจะแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ  
 ๔) การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร (Cooperative Activity) เป็นกิจกรรมที่
ประชาชนเข้าไปรวมกันเป็นกลุ่ม หรือ องค์กรเพ่ือแก้ไขปัญหาทางสังคมและทางการเมือง คล้ายกับ
การติดต่อในฐานะพลเมืองแต่จะแตกต่างที่เป็นการรวมกลุ่ม โดยที่กลุ่มอาจจะเริ่มจากคนเพียงไม่กี่คน 
แต่ภายหลังก็จะมีคนอื่น ๆ ที่เห็นด้วยเข้ามาร่วมกลุ่ม ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการตระหนักถึงที่เกิดขึ้น 
ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ กิจกรรมการรวมกลุ่มถือ
เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่เห็นได้ชัดเจน จะมีพลังและมีผลมากกว่าการที่บุคคลเพียงคนเดียวที่จะเข้า
ไปติดต่อ ซึ่งสามารถที่จะแสดงความต้องการหรือความพึงพอใจของประชาชน ที่มีจะมีอิทธิพลต่อรัฐ
ได้มากยิ่งขึ้น  
 ๕) การลอบบี้ (Lobbying) หมายถึง การที่บุคคลพยายามติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ผู้น าทางการเมือง โดยหาทางที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายประเด็นเรื่องที่กระทบต่อ
ประชาชนจ านวนมาก จากความเป็นจริงจะเป็นลักษณะของกิจกรรมที่มุ่งจะก่อให้เกิดแรงสนับสนุน
หรือ ต่อต้านพระราชบัญญัติ หรือ การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
 ๖) การประท้วง (Protest) มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ Huntington เรียกว่า การใช้ความ
รุนแรง (Violence) ซึ่งเป็นความพยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาลโดย
การทาร้ายร่างกาย หรือ ทรัพย์สิน  
 ๗) การเข้ามีส่วนร่วมในบทบาทของผู้สื่อข่าวทางการเมือง (Communicator) หมายถึง 
การที่บุคคลจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ส่งจดหมายแสดงความสนับสนุนต่อผู้น า
ทางการเมืองในการด าเนินการที่เห็นว่าถูกต้องหรือส่งค าประท้วงต่อการด าเนินงานที่เห็นว่าไม่ดีรวมถึง
การเข้าพูดคุยถกเถียงปัญหาทางการเมือง การให้ข่าวสารทางการเมืองแก่เพ่ือนบ้าน อีกทั้งการแสดง
ความคิดเห็นของตนเองต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาล เขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นไปยังหนังสือพิมพ์ และ
สื่อมวลชนต่าง ๆ  
 ๘) การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยผ่านกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง กลุ่ม
ใด ๆ ซึ่งต้องการประโยชน์เฉพาะอย่าง ประสงค์ที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนไว้ หรือต้องการที่จะ
ขยายผลประโยชน์ที่มีอยู่แล้วให้กว้างขวาง ต้องการที่จะหาหลักประกันให้กับผลประโยชน์ของตน 
หรือ ประสงค์ให้มีการสนับสนุนเพิ่มพูนผลประโยชน์ของตนให้มากมายขึ้น  



๒๖ 
 
 ๙) การแสดงประชามติ (Referendum) เป็นการให้ประชาชนเข้าร่วมในการพิจารณาและ
ตัดสินใจที่จะรับหรือไม่รับกฎหมายที่จะออกมามีผลบังคับใช้แก่ตน โดยที่กฎหมายเหล่านั้นผ่านการ
พิจารณาของสภาในขั้นต้นมาแล้ว ประชามติอาจะมีทั้งแบบบังคับให้ประชาชน ต้องแสดงประชามติ 
และไม่บังคับต้องให้แสดงประชามติก็ได้ ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นว่ามากน้อยเพียงใด  
 ๑๐) การริเริ่มให้เสนอกฎหมาย (Initiative) ได้แก่ การชุมนุมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือท า
ค าร้องเสนอกฎหมาย และลงมติในบัตรเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพ่ือให้ประชาชนได้ผ่านกฎหมาย
บางอย่าง โดยไม่ต้องฟังความคิดเห็นของสภา 
 ๑๑) การเลือกออก (Recall) หมายถึง การให้อ านาจประชาชนในการถอดถอนเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร หรือ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อเห็นว่าผู้นั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน หรือ ปฏิบัติตนไม่สมควร  
 ๑๒) การร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ (Plebiscite) เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจปัญหาที่ส าคัญเม่ือรัฐบาลไม่สามารถตัดสินปัญหา
นั้นได้๓๐ 
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ได้เพ่ิมเติมกิจกรรมทาง
การเมืองบางรูปแบบ โดยจัดแบ่งรูปแบบออกเป็น ๕ รูปแบบ ดังนี้  
 ๑) กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral Activity) หมายถึง กิจกรรมการออกเสียงเลือกตั้ง
และการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  
 ๒) การวิ่งเต้น (Lobby) หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้น าทางการเมือง เพ่ือหาทาง
เข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการก าหนดนโยบายของรัฐบาล โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ
ผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นเกณฑ์  
 ๓) กิจกรรมขององค์การ (Organization Activity) เป็นกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่ม
องค์การใดองค์การหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปมีส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เฉพาะอย่าง
หรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้  
 ๔) การติดต่อในบางประเด็น (Counteraction) หมายถึง การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ทางการเป็นส่วนตัว โดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัวหรือหมู่คณะของตน  
 ๕) การใช้ความรุนแรง (Violence) หมายถึง กิจกรรมที่พยายามสร้างผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจ การก าหนดนโยบายของรัฐบาล โดยการท าร้ายร่างกาย ท าลายทรัพย์สิน กิจกรรมนี้อาจ
ด าเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้น าทางการเมือง เช่น การก่อรัฐประหาร การ
ลอบสังหารผู้น าทางการเมือง หรืออาจมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง เป็นต้น๓๑ 

                                            
 ๓๐ไน และเวอร์บา อ้างถึงใน รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์, ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงสร้างอ านาจการ
บริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลนครเชียงใหม่, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐), หน้า ๓๗-๓๙.   
 ๓๑ฮันติ้งตัน และเนลสัน อ้างถึงใน กิจฏิภันส์ ยศปัญญา, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
ชุมชนเมือง : ศึกษากรณีประชาชนในหมู่บานสินธนา ๑ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์ปริญญา 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗), 
หน้า ๒๓-๒๔. 



๒๗ 
 
 ส่วนลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีการจ าแนกไว้  ๒ ลักษณะ
ใหญ่ๆ ได้แก่ 
 ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยทั่วไป โดยความหมายที่เป็นรูปธรรมมักมีลักษณะของ
การแสดงออกซ่ึงการกระท าทางการเมือง โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ได้แก่ 
  ๑.๑) การก าหนดตัวผู้ปกครอง เป็นการแสดงออกทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
ส าคัญทีสุ่ดของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง นั่นหมายถึงผู้น าทาง
การเมืองจะมีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองหรือไม่นั้น หรือจะด ารงอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับ
การยอมรับหรือการให้ฉันทานุมัติจากประชาชนที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
  ๑.๒) การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาล ในสังคมประชาธิปไตยทั่วไปจะมีลักษณะ
เป็นพหุสังคม คือเป็นสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มที่มีความหลากหลาย อาทิ ชมรม สมาคม กลุ่มอิทธิพล 
และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะของกลุ่ม การเคลื่อนไหวต่าง ๆ จะ
เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของตนหรือของกลุ่ม ดังนั้น การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาลโดยกลุ่ม
อิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์มักจะมีผลต่อการก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
  ๑.๓) การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ซึ่งถือว่าเป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพของการปกครอง
ประเทศตามระบอบประชาธิปไตย การแสดงออกของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มอิทธิพลและกลุ่ม
ผลประโยชน์ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์การกระท าของรัฐบาลทั้งในเรื่องนโยบายและการบริหารงาน ถือ
เป็นการแสดงออกซ่ึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
  ๑.๔) การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองถือว่าเป็น
การแสดงออกซ่ึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส าคัญในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้รัฐบาล
รู้ว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับนโยบายและการกระท าของรัฐบาลและเพ่ือแสดงการเรียกร้องให้
รัฐบาลตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว ซึ่งการชุมนุมมี ๒ ประเภท ได้แก่ การ
ชุมนุมเคลื่อนไหวเพ่ือสนับสนุนรัฐบาล และการชุมนุมเคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านรัฐบาล 
 ๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง การพิจารณาลักษณะของการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองนั้นสามารถพิจารณาได้จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เลสเตอร์ ดับเบิลยู มิลบราท ได้ดังนี้ 
  ๑) การแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง 
  ๒) การใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  ๓) การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง 
  ๔) การชักจูงให้ผู้อื่นเลือกตั้งผู้ที่ตนสนับสนุน 
  ๕) การติดกระดุมหรือติดสติกเกอร์ 
  ๖) การติดต่อกับนักการเมืองหรือผู้น าทางการเมือง 
  ๗) การบริจาคเงิน 
  ๘) การร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง 
  ๙) การร่วมรณรงค์ทางการเมือง 
  ๑๐) การเป็นสมาชิกส าคัญของพรรคการเมือง  



๒๘ 
 
  ๑๑) การร่วมประชุมแกนน าของพรรค 
  ๑๒) การร่วมระดมทุน 
  ๑๓) การเสนอตัวเป็นคู่แข่งขันทางการเมือง 
  ๑๔) การด ารงต าแหน่งทางการเมือง๓๒ 
 ประเทศไทยยังได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ระบุ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
อย่างชัดเจน ตามมาตรา ๒๓๖ , ๒๕๔ , ๒๕๖ ดังนี้๓๓ 
 มาตรา ๒๓๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระท าการตามมาตรา ๒๓๔ (๑) โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐาน
ตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าตามที่ถูกกล่าวหา ให้
ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลาง
ทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริง 
 มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกัน
เพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระท าได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในข้อ (๑) ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า
ห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
 ลักษณะส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พอสรุปได้
ดังนี้ 
 ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยที่เห็นได้ชัดเจนและมีความชอบธรรมคือการไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 ๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นการหยิบยื่นให้โดยผู้น าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มิได้เกิดขึ้น
จากการเรียกร้องของมวลชนทั้งหลาย อาจกล่าวได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในขณะนั้นยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ความตื่นตัวทางการเมืองยังไม่มีมากนัก 

                                            
 ๓๒สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๕๘๓-๕๙๕. 
 ๓๓ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: www.ratchakit 
cha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF, [๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒]. 



๒๙ 
 
 ๓. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยนั้นมักมีบทบาทในการสร้างความชอบธรรมแก่การ
ปกครองของผู้น า ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ การขยายการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นนอกจากจะเป็นเป้าหมายของการพัฒนาทางการเมืองให้เป็น
สมัยใหม่แล้ว คณะผู้ก่อการยังเห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังสามารถใช้เป็นที่มาแห่งความชอบ
ธรรมของระบบใหม่ได้อีกด้วย 
 ๔. นอกจากการเลือกตั้งแล้ว การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังมีการแสดงออกในลักษณะ
การเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้น าทางการเมืองรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์กับ
นักการเมือง เพื่อหวังผลให้รัฐบาลตัดสินใจในทางท่ีเป็นคุณประโยชน์กับตน 
 ๕. การใช้ความรุนแรงทางการเมือง ถือว่าการใช้ความรุนแรงทางการเมืองเป็นการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองแบบหนึ่ง ถือเป็นการใช้ก าลังเพื่อมีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล การใช้ก าลังอาจมุ่ง
เพ่ือก่อให้เกิดความเสียงหายต่อทรัพย์สินหรือต่อชีวิตก็ได้ การใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย
แต่การใช้ความรุนแรงอาจมีสาเหตุต่าง ๆ กันออกไปตามประเภทของความรุนแรง เช่นมีการประท้วง 
การรัฐประหาร หรือการปฏิวัติ เป็นต้น๓๔ 
 ดังนั้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีอยู่ ๒ ลักษณะ 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง เช่น การเข้าไปมีบทบาทในการแสดงออกของกิจกรรมทาง
การเมือง การเลือกตั้ง การรณรงค์ทางการเมือง การลงสมัครรับเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง การร่วมประท้วง เป็นต้น และอีกลักษณะหนึ่งคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอ้อม เช่น 
การติดตามข่าวสารทางการเมือง การแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง ถกปัญหาการเมือง 
การติดกระดุมที่มีตราพรรคการเมือง เป็นต้น 
 ดังนั้นเม่ือกล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยสามารถสรุปการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีอยู่ ๒ รูปแบบ
ใหญ ่ๆ คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามที่กฎหมายรับรอง ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่ผิดกฎหมายและ
ได้รับการตราไว้ในกฎหมายอย่างถูกต้อง อีกรูปแบบหนึ่งคือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย 
เป็นการชุมชนที่มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันใดสถาบันหนึ่ง  นอกจากนี้การมีส่วนร่วมทางการเมือง
มักจะเป็นไปตามกลุ่มผลประโยชน์ และลักษณะของการแสดงออกได้เช่นกัน เช่น แสดงออกทางการ
พูด การเขียน การโฆษณา การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 
 

                                            
 ๓๔สุจิต บุญบงการ, การพัฒนาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทาง
การเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน , พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๔๕-๕๑.  



๓๐ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ สรุปลักษณะและรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  

แนวคิดของ ลักษณะและรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
Barber J. David  
(1972, p.3) 

๑. การมีส่วนร่วมโดยตรง 
๒. การมีส่วนร่วมโดยทางอ้อม 

James R. Townsend 
(1967, pp.25-29) 

๑) ลักษณะแบบตะวันตก 
๒) ลักษณะแบบสังคมคอมมิวนิสต์ 

Almond, Gabriel A. and 
Jr. B.G. Powell 
(1976, pp.145-146) 

๑. รูปแบบตามธรรมเนียมปฏิบัติ (Conventional Forms) 
๒. รูปแบบที่ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ (Unconventional 
Forms) 

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

๑. การเลือกตั้ง (Voting) 
๒. การเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
(Party and Campaign Workers) 
๓. การเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน (Community Activities) 
๔. การติดต่อกับทางราชการ (Contracting Officials) 
๕. การเป็นผู้ประท้วง (Protestors) 
๖. การเป็นผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง (Communicators) 

Samuel Huntington and 
Joan Nelson 
(1982, pp.12-13) 

๑. กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral Activity) 
๒. การวิ่งเต้น (Lobby) 
๓. กิจกรรมขององค์การ (Organization Activity) 
๔. การติดต่อในบางประเด็น (Counteracting) 
๕. การใช้ความรุนแรง (Violence) 

Norman H. Nie and 
Sidney Verba  
อ้างถึงใน รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์ 
(๒๕๔๐, หน้า ๓๕) 

๑) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
๒) การรณรงค์หาเสียง 
๓) การติดต่องานของประชาชน 
๔) การร่วมในกิจกรรมบางอย่างขององค์กร 

จันทนา สุทธิจารี 
(๒๕๔๔, หน้า ๔๑๒-๔๑๔) 

๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการ 
๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการ 

วรทิพย์ มีมาก และชีวินทร์ 
ฉายาชวลิต 
(๒๕๔๗, หน้า ๔๘-๔๙) 
 

๑) การมีส่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ 
๒) การมีส่วนร่วมในรูปแบบของพรรคการเมือง 
๓) การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
๔) การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการแสดงออก 

 
 
 
 



๓๑ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ สรุปลักษณะและรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
  

แนวคิดของ ลักษณะและรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ไน และเวอร์บา  
อ้างถึงในรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์ 
(๒๕๔๐, หน้า ๓๗-๓๙) 

๑) การเลือกตั้ง (Voting) 
๒) การรณรงค์การเลือกตั้ง (Campaign Activity) 
๓) การติดต่อในฐานะพลเมือง (Citizen-Initiated Contacts) 
๔) การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
๕) การลอบบี ้(Lobbying) 
๖) การประท้วง (Protest) 
๗) การเข้ามีส่วนร่วมในบทบาทของผู้สื่อข่าวทางการเมือง 
๘) การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยผ่านกลุ่มผลประโยชน์ 
๙) การแสดงประชามติ (Referendum) 
๑๐) การริเริ่มให้เสนอกฎหมาย (Initiative) 
๑๑) การเลือกออก (Recall) 
๑๒) การร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ (Plebiscite) 

ฮันติ้งตัน และเนลสัน  
อ้างถึงใน กิจฏิภันส ์ยศปัญญา 
(๒๕๔๗, หน้า ๒๓-๒๔) 

๑) กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral Activity) 
๒) การวิ่งเต้น (Lobby) 
๓) กิจกรรมขององค์การ (Organization Activity) 
๔) การติดต่อในบางประเด็น (Counteraction) 
๕) การใช้ความรุนแรง (Violence) 

สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์ 
(๒๕๔๙, หน้า ๕๘๓-๕๙๕) 

๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยทั่วไป 
๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง 

สุจิต บุญบงการ 
(๒๕๔๒, หน้า ๔๕-๕๑) 

๑. การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกหลังการ
 เปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
๓. การมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถใช้เป็นที่มาแห่งความชอบ
 ธรรมของระบบใหม่ 
๔. การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังมีการแสดงออกในลักษณะการเข้า
 ไปสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้น าทางการเมือง 
๕. การใช้ความรุนแรงทางการเมือง 

 
 ๒.๑.๓ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ชัดเจนได้สามารถวัดความมากน้อยได้จึงมีนักวิชาการหลาย
ท่านได้จัดเรียงล าดับการมีส่วนร่วมไว้เช่น Lester W. Milbrath ได้จัดเรียงล าดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองจากน้อยไปมาก ได้แก่ 
 ๑. การที่บุคคลตอบสนองสิ่งเร้าทางการเมือง เช่น การติดตามข่าวสารทางการเมือง 



๓๒ 
 
 ๒. การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 ๓. การอภิปรายถกเถียงปัญหาทางการเมือง 
 ๔. การพยายามพูดจาชักชวนผู้อ่ืนเพื่อไปออกเสียงเลือกตั้ง 
 ๕. การคิดเครื่องหมายหรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง 
 ๖. การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้น าทางการเมือง 
 ๗. การช่วยเหลือทางการเงินแก่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 ๘. การเข้าร่วมประชุมทางการเมือง 
 ๙. การสละเวลาเพื่อช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 
 ๑๐. การเป็นสมาชิกผู้กระตือรือร้นของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง 
 ๑๑. การเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการกลางของพรรคการเมือง 
 ๑๒. การช่วยหาทุนให้พรรคการเมือง 
 ๑๓. การสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 
 ๑๔. การได้รับเลือกเข้าด ารงต าแหน่งของรัฐบาลและพรรคการเมือง๓๕ 
 การแบ่งระดับการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองจากระดับสูงสุดไปหาระดับต่ าสุด ดังนี้  
 ๑) พวกเบี่ยงเบน เช่น ผู้ก่อการร้ายทางการเมือง การลอบฆ่ากันในทางการเมือง  
 ๒) การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  
 ๓) การเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองซึ่งทาหน้าที่อย่างเต็มเวลา  
 ๔) การเป็นหัวหน้ากลุ่มผลประโยชน์  
 ๕) การช่วยรณรงค์หาเสียงให้แก่พรรคหรือผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  
 ๖) การเป็นสมาชิกท่ีกระตือรือร้นของพรรคการเมือง  
 ๗) การเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์  
 ๘) การเข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ ของชุมชนที่ตนอาศัย  
 ๙) การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง  
 ๑๐) การเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มผลประโยชน์  
 ๑๑) การชักชวนบุคคลอ่ืน ๆ ให้ไปลงคะแนนเสียงแก่ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง  
 ๑๒) การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
 ๑๓) การพูดคุยหรือสนทนาในเรื่องราวทางการเมือง  
 ๑๔) การให้ความสนใจต่อความเป็นไปทางการเมือง  
 ๑๕) ผู้ที่ไม่ได้ให้ความสนใจทางการเมืองเลย๓๖ 
  
 
                                            
 ๓๕Lester W. Milbrath, Political Participation; How and Why do People Get Involved 
in Politics?, (Chicago : Rand McNally political science series, 1965), p. 18. 
 ๓๖รูท และวินสัน, อ้างถึงใน กิจฏิภันส์ ยศปัญญา, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน
เมือง : ศึกษากรณีประชาชนในหมูบ้านสินธนา ๑ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร", วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗), หน้า ๕๖.   



๓๓ 
 
 การจัดล าดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๑๐ ระดับ เรียงจากสูงไปต่ าไว้ ได้แก่ 
 ๑. การด ารงต าแหน่งด้านการบริหารหรือการเมือง (Holding Political or Administra- 
tive Officer) ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 ๒. การเสาะแสวงหาต าแหน่งด้านการบริหารหรือทางการเมือง 
 ๓. การเข้าร่วมในรูปของการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง (Active Membership) ในองค์การ
ทางการเมือง (Political Organization) ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ในพรรคการเมืองหรือกลุ่ม 
ผลประโยชน์ 
 ๔. การเข้าร่วมในรูปของการเป็นสมาชิกเฉย ๆ (Passive Membership) ในองค์การทาง
การเมือง ซึ่งหมายถึงการเป็นสมาชิกโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร เพียงแต่เป็นการจ่ายค่าสมาชิกอยู่
เป็นประจ าเท่านั้น 
 ๕. การมีส่วนร่วมในรูปของการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งขององค์การ ที่คล้ายคลึงกับองค์การ
ทางการเมือง (Quasi Political Organization) ได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การเมืองเป็นบางส่วนเท่านั้น 
 ๖. การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการเป็นสมาชิกเฉยๆ ขององค์การที่คล้ายคลึงกับองค์การ
ทางการเมือง 
 ๗. การเข้าร่วมในรูปแบบการชุมนุมในที่สาธารณะหรือชุมนุมเพ่ือแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง การร่วมเดินขบวนต่าง ๆ (Demonstration) 
 ๘. การเข้าร่วมในรูปขอการอภิปรายถกเถียงข้อปัญหาทางการเมืองในรูปแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal Political Discussion) 
 ๙. การเข้าร่วมในรูปของการให้ความสนใจทั่วไปต่อเรื่องราวทางการเมือง 
 ๑๐. การเข้าร่วมในรูปของการใช้สิทธิเลือกตั้ง (Voting)๓๗  
 แนวคิดของ Angus Campbell ได้สรุปการจัดแบ่งระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ ๓ 
ระดับ ได้แก่ 
 ๑. ระดับสูง แสดงถึงการมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และเข้ามีส่วนร่วมอ่ืนๆ 
 ๒. ระดับกลาง แสดงถึงการมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 ๓. ระดับต่ า แสดงถึงการไม่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแม้ว่าจะมีส่วนร่วมอ่ืน ๆ ก็ตาม๓๘ 
 นอกจากนี้ยังพบว่า ขัตติยา กรรณสูต ไดจ้ัดแบ่งระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี
ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Angus Campbell แต่มีรายละเอียดที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับบริบทของ
คนไทยซึ่งได้จัดแบ่งไว้ ๓ ระดับ จากระดับต่ าไปหาระดับสูงและยังจ าแนกระดับย่อยๆ ได้ดังนี ้
 ๑. การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
  ๑.๑ ระดับต่ าสูญ ได้แก่ การไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
                                            
 ๓๗ไมเคิล รัช, อ้างถึงใน วัชรี ด่านกุล, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนอายุ 
๑๘-๒๐ ปี : ศึกษากรณี อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา". ภาคนิพนธ์พัฒนศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๖-๑๗. 
 ๓๘Angus Campbell, Political Efficacy ; In Measure of Political Attitudes, The 
Institute for Social Research, (New York : Knopt, 1968), p. 459.  



๓๔ 
 
  ๑.๒ ระดับต่ าสุด ได้แก่ การไปเลือกตั้งเฉย ๆ โดยไม่มีเหตุผล 
  ๑.๓ ระดับต่ า ๆ ได้แก่ การไปเลือกตั้งโดยถูกชักจูง 
  ๑.๔ ระดับต่ ากลาง ได้แก่ การไปเลือกตั้งโดยคิดว่าเป็นหน้าที่ 
  ๑.๕ ระดับต่ าสูง ได้แก่การไปเลือกตั้งโดยคิดว่าเสียงของตนคือพลังในการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย บุคคลเหล่านี้จึงมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองมาก 
 ๒. การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม แบ่งได้ดังนี้ 
  ๒.๑ ระดับปานกลางต่ า ได้แก่ การเข้าร่วมในระดับสมาชิกทั่วไปโดยมีสิทธิลงคะแนน
เสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในนโยบายกลุ่ม 
  ๒.๒ ระดับปานกลาง ได้แก่ การได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของกลุ่มที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจแทนสมาชิกคนอ่ืน 
  ๒.๓ ระดับปานกลางสูง ได้แก่ การได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานหรือหัวหน้ากลุ่มที่มี
อ านาจในการตัดสินใจและมีโอกาสในการสร้างบารมีให้คนยอมรับได้ 
 ๓. การเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทน ซึ่งอาจจะเป็นผู้แทนในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ 
ก็ตาม แบ่งได้ดังนี้  
  ๓.๑ ระดับสูงต่ า ได้แก่ ระดับที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มให้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
ในนามของกลุ่มหรือพรรคได้ 
  ๓.๒ ระดับสูงปานกลาง ได้แก่ ระดับท่ีผู้สมัครได้รับการคัดเลือก คือ 
   ๓.๒.๑ ระดับท้องถิ่น ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาพเทศบาล สมาชิกสภา
เขต 
   ๓.๒.๒ ระดับจังหวัด ได้แก่ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
   ๓.๒.๓ ระดับชาติ ได้แก่ สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
  ๓.๓ ระดับสูงสุด ได้แก่ ระดับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง และได้รับการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง เช่น ต าแหน่งกรรมาธิการ ต าแหน่งรัฐมนตรี เป็นต้น๓๙ 
 พฤติกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ไว้ดังนี้  
 ๑) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง โดยการรับฟังและติดตามข่าวสารทางการเมืองใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นจากสื่อต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่นกับ
บุคคลอ่ืนรวมถึงการพูดจาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองกับเพ่ือนบ้าน แสดงความคิดเห็น
วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองโดยตรงกับเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง หรือสื่อมวลชน และติดตามการหา
เสียงหรือการไปฟังการหาเสียงของนักการเมืองท้องถิ่น  
 ๒) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง โดยการเข้าร่วมกับชุมชนในการสนับสนุนและ
ท ากิจกรรมทางการเมือง อาทิ การมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น การรวมตัวกันเป็นองค์การเอกชน การสร้างเครือข่ายการท างาน
ระหว่างองค์การเอกชน การจัดระดมความคิดเพ่ือหาวิธีการตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยการยื่นข้อ

                                            
 ๓๙ขัตติยา กรรณสูต, “สตรีกับการเมือง”, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
๒๕๓๕), หน้า ๑๒๘-๑๓๐. 



๓๕ 
 
เรียกร้องต่อนักการเมืองท้องถิ่น เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชุมชน หรือการสนับสนุนหรือช่วยหาเงิน
ให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัคร  
 ๓) การไปใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง โดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับ 
ชาติและระดับท้องถิ่น การคิดลงสมัครหรือสมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้งการเมือง การปลุกระดมให้
บุคคลอ่ืนโน้มเอียงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยการติดต่อเพ่ือนฝูง ครอบครัว ญาติหรือ
เพ่ือนร่วมงาน และลงคะแนนเสียง การเข้าไปช่วยผู้สมัครติดป้ายหาเสียงหรือร่วมเดินหาเสียงกับ
ผู้สมัครการเมือง การเข้าร่วมเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง โดยการร่วมเฝ้าดูการนับคะแนนการ
ประกาศผลการเลือกตั้งการเมือง ณ สถานที่นับคะแนน  
 ๔) การแสดงประชามติและประชาพิจารณ์ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย การวางแผนพัฒนาทางการเมือง การเข้าชื่อเสนอข้อบังคับข้อบัญญัติ การแสดงประชามติ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในการเปิดเวทีสาธารณะ การเข้าชื่อถอดถอน การร่วมเดินขบวน
ประท้วงขับไล่หรือการเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่หรือนักการเมืองให้เปิดเผยข้อมูลการบริหารอย่างโปร่งใส 
 ๕) ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 ๖) การไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การไม่รู้ความเป็นไปทางการเมือง๔๐ 
 ระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๓ ระดับ ได้แก่ 
 ๑) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปัจเจกบุคคล 
 ๒) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับองค์การหรือกลุ่ม  
 ๓) การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน๔๑ 
 แนวคิดการมีส่วนร่วมในมิติหนึ่งของประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลคือ การวัดระดับการ
เป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลจึงมักจะวัดที่ระดับของการมีส่วนร่วมด้วยปัจจัยหนึ่ง๔๒ แต่ในที่นี้
จะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เป็นมิติหนึ่งของการเป็นประชาธิปไตยโดยมีล าดับ
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเมื่อปี ๒๕๔๓ ถวิลวดี บุรีกุล ได้พัฒนามาจาก Lester W. 
Milbrath , David และ Roth & Frank L. Wilson พอสรุปได้ดังตาราง ๒.๓ ต่อไปนี้๔๓ 
 
 
 
 
 

                                            
 ๔๐ณรงค์ สินสวัสดิ์, จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: วัชรินทร์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๓๙), 
หน้า ๔-๕.   
 ๔๑สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๕๗๙.  
 ๔๒บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๘), หน้า ๖๔. 
 ๔๓ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการท างาน
ของรัฐบาลและองค์กรอิสระ, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๖), หน้า ๘-๙.  



๓๖ 
 
ตาราง ๒.๓  ตารางจ าแนกระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนวคิดของ ถวิลวดี บุรีกุล พัฒนา
  มาจาก Lester W. Milbrath , David F. Roth & Frank L. Wilson 
 
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง พฤติกรรมของผู้มีส่วนร่วมทางการเมือง 

สนใจและมีส่วนร่วมมาก 

๑๔ ร่วมด าเนินกิจกรรมสาธารณะ และดูแลกิจกรรมของ
พรรคการเมือง 
๑๓ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมือง 
๑๒ ด าเนินกิจกรรมหาเงินเข้าพรรคการเมือง 
๑๑ ร่วมกิจกรรมของพรรคเช่นเข้าร่วมประชุม 

 
สนใจและมีส่วนร่วมปานกลาง 

๑๐ สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
๙ ช่วยรณรงค์หาเสียง 
๘ ร่วมการประชุม ฟังการหาเสียง แนะน าตัว หรือการชุมนุม
ทางการเมือง 
๗ บริจาคเงิน/สิ่งของช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง 
๖ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้น าทางการเมือง 

สนใจและมีส่วนร่วมน้อย 

๓ เป็นผู้เปิดประเด็นพูดคุยเรื่องการเมือง ให้ความรู้ผู้อ่ืน 
๒ ไปเลือกตั้ง 
๑ แสดงตนเป็นผู้สนใจทางการเมืองเช่นรวมพูดคุยเรื่อง
การเมือง 

ไม่มีส่วนร่วม ๐ ไม่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมใดเลย 
 
 จากตาราง ๒.๓ ดังกล่าวข้างต้นได้สรุปไว้ให้เข้าใจอย่างเป็นระดับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองไว้ตามที่ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ ได้กล่าวไว้ถึงระดับของการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ทั้งที่
เป็นการบัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญโดยตรงและกิจกรรมที่เป็นผลโดยอ้อม จากการที่รัฐธรรมนูญได้เปิด
กว้างไว้ เพ่ือท าความเข้าใจระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยใช้ค าถามที่ถามถึง
ความถี่ของการมีส่วนร่วมในการกระท ากิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ๑) กลุ่มความสนใจและการมีส่วนร่วม
ระดับต่ า จะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องการเมือง การไปลงคะแนนในการเลือกตั้งท้องถิ่น การ
ไปลงคะแนนในการเลือกตั้งระดับชาติ มีการพูดชักชวนผู้อ่ืน ให้ไปลงคะแนน ร่วมประชาสัมพันธ์
ทางการเมือง ๒) ความสนใจและการมีส่วนร่วมระดับปานกลาง มีการติดต่อกับนักการเมือง เคย
บริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับพรรคการเมือง ร่วมชุมนุมฟังการหาเสียงหรือแนะน าตัวของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง เข้าร่วมในเวทีสาธารณะมีการรวมตัวกับคนอ่ืนเป็นกลุ่มผลประโยชน์หรือเป็นสมาชิกกลุ่ม  
มีการช่วยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียง เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และ ๓) ความสนใจ
และการมีส่วนร่วมระดับสูง เข้าร่วมด ารงต าแหน่งส าคัญในพรรคการเมือง และท้ายที่สุดลงสมัครรับ
เลือกตั้ง 



๓๗ 
 
 การแบ่งระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจากน้อย
ไปหามาก มีดังต่อไปนี้ ไม่ไปลงคะแนนเสียง ไปลงคะแนนเสียง การมีส่วนร่วมโดยทางอ้อม เช่น  
อ่านหนังสือพิมพ์ ดูโทรทัศน์ในเรื่องเก่ียวกับการเมือง ลดปัญหาการเมือง หรือติดกระดุมที่มีตราพรรค
การเมือง ช่วยวางแผนเลือกตั้ง โฆษณาหาเสียง เช่น แจกใบปลิว เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่ง
ทางการเมือง เป็นผู้มีต าแหน่งทางการเมือง เช่น ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร นายกเทศมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน๔๔ 
 สรุปได้ว่า ตามแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวมาข้างต้นได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนมีหลายระดับตามแต่บริบทที่ผู้เขียนแต่ละท่านจะหยิบยกข้ึนมาวิเคราะห์ เช่น บริบทเชิง
พ้ืนที ่ก็จะมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น และระดับชาติ ถึงอย่างไรก็ตามยังสามารถ
มองลงไปในระดับท้องถิ่นลงไปอีกมาก ด้วยเหตุนี้หากพิจารณาถึงความมากน้อยเป็นเกณฑ์ในการวัด
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้วิจัยสามารถแบ่งอย่างกว้าง ๆ ไว้ ๓ ประการ ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองระดับมาก ปานกลาง และน้อย 
 
ตารางท่ี ๒.๔ สรุประดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  

แนวคิดของ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
Lester W. Milbrath 
(1965, p.18) 

๑. การที่บุคคลตอบสนองสิ่งเร้าทางการเมือง 
๒. การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
๓. การอภิปรายถกเถียงปัญหาทางการเมือง 
๔. การพยายามพูดจาชักชวนผู้อ่ืนเพื่อไปออกเสียงเลือกตั้ง 
๕. การคิดเครื่องหมายหรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง 
๖. การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้น าทางการเมือง 

 ๗. การช่วยเหลือทางการเงินแก่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
๘. การเข้าร่วมประชุมทางการเมือง 
๙. การสละเวลาเพื่อช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 
๑๐. การเป็นสมาชิกผู้กระตือรือร้นของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง 
๑๑. การเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการกลางของพรรคการเมือง 
๑๒. การช่วยหาทุนให้พรรคการเมือง 
๑๓. การสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 
๑๔. การได้รับเลือกเข้าด ารงต าแหน่งของรัฐบาลและพรรคการเมือง 

 
 

                                            
 ๔๔สมพิศ คล้ายวงษ์, “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ ๑๘-๒๐ ปี”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๔๓), หน้า ๒๘. 



๓๘ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ สรุประดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
  

แนวคิดของ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
รูท และวินสัน 
อ้างถึงใน  
กิจฏิภันส์ ยศปัญญา 
(๒๕๔๗, หน้า ๕๖) 

๑) พวกเบี่ยงเบน เช่น ผู้ก่อการร้ายทางการเมือง การลอบฆ่ากันในทาง
การเมือง  
๒) การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  
๓) การเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองซึ่งทาหน้าที่อย่างเต็มเวลา  
๔) การเป็นหัวหน้ากลุ่มผลประโยชน์  
๕) การช่วยรณรงค์หาเสียงให้แก่พรรคหรือผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง  
๖) การเป็นสมาชิกท่ีกระตือรือร้นของพรรคการเมือง  
๗) การเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์  
๘) การเข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ ของชุมชนที่ตนอาศัย  
๙) การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง  
๑๐) การเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มผลประโยชน์  
๑๑) การชักชวนบุคคลอ่ืน ๆ ให้ไปลงคะแนนเสียงแก่ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง  

 

 

๑๒) การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
๑๓) การพูดคุยหรือสนทนาในเรื่องราวทางการเมือง  
๑๔) การให้ความสนใจต่อความเป็นไปทางการเมือง  
๑๕) ผู้ที่ไม่ได้ให้ความสนใจทางการเมืองเลย 

ไมเคิล รัช 
อ้างถึงใน วัชรี ด่านกุล 
(๒๕๔๑,  หน้ า  ๑๖ -
๑๗) 

๑. การด ารงต าแหน่งด้านการบริหารหรือการเมือง (Holding Political or 
Administrative Officer) 
๒. การเสาะแสวงหาต าแหน่งด้านการบริหารหรือทางการเมือง 
๓. การเข้าร่วมในรูปของการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง (Active Membership) 
ในองค์การทางการเมือง (Political Organization) 
๔. การเข้าร่วมในรูปของการเป็นสมาชิกเฉย ๆ (Passive Membership)  
๕. การมีส่วนร่วมในรูปของการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งขององค์การ ที่คล้าย 
คลึงกับองค์การทางการเมือง (Quasi Political Organization) 
๖. การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการเป็นสมาชิกเฉย ๆ 
๗. การเข้าร่วมในรูปแบบการชุมนุมในที่สาธารณะหรือชุมนุมเพื่อแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง การร่วมเดินขบวนต่าง ๆ (Demonstration) 
๘. การเข้าร่วมในรูปขอการอภิปรายถกเถียงข้อปัญหาทางการเมืองใน
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal Political Discussion) 
๙. การเข้าร่วมในรูปของการให้ความสนใจทั่วไปต่อเรื่องราวทางการเมือง 
๑๐. การเข้าร่วมในรูปของการใช้สิทธิเลือกตั้ง (Voting) 

 



๓๙ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ สรุประดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
  

แนวคิดของ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
Angus Campbell 
(1968, p.459) 

๑. ระดับสูง 
๒. ระดับกลาง  
๓. ระดับต่ า 

ณรงค์ สินสวัสดิ์ 
(๒๕๓๙, หน้า ๔-๕) 

๑) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
๒) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
๓) การไปใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 
๔) การแสดงประชามติและประชาพิจารณ์ 
๕) ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
๖) การไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การไม่รู้ความเป็นไปทางการเมือง 

ขัตติยา กรรณสูต 
(๒๕๓๕, หน้า ๑๒๘-
๑๓๐) 

๑. การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
๒. การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม 
๓. การเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทน 

สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์ 
(๒๕๔๙, หน้า ๕๗๙) 

๑) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปัจเจกบุคคล  
๒) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับองค์การหรือกลุ่ม  
๓) การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
และคณะ 
(๒๕๔๘, หน้า ๖๔) 

การวัดระดับการเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลจึงมักจะวัดที่ระดับของ
การมีส่วนร่วมด้วยปัจจัยหนึ่ง 

ถวิลวดี บุรีกุลและ
คณะ 
(๒๕๔๖, หน้า ๘-๙) 

ก. ความสนใจและการมีส่วนร่วมระดับต่ า 
ข. ความสนใจและการมีส่วนร่วมระดับปานกลาง 
ค. ความสนใจและการมีส่วนร่วมระดับสูง 

สมพิศ คล้ายวงษ ์
(๒๕๔๓, หน้า ๒๘) 

๑. ไม่ไปลงคะแนนเสียง  
๒. ไปลงคะแนนเสียง  
๓. การมีส่วนร่วมโดยทางอ้อม 
๔. ช่วยวางแผนเลือกตั้ง โฆษณาหาเสียง เช่น แจกใบปลิว  
๕. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งทางการเมือง 
๖. เป็นผู้มีต าแหน่งทางการเมือง 

 
 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 ๒.๒.๑ ความหมายของประชาธิปไตย 
 ศัพท์ “ประชาธิปไตย” ในภาษาไทยคงบัญญัติขึ้นประมาณไม่เกิน ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา โดย
ได้มี การเทียบกับภาษาอังกฤษ จึงออกมาในรูปของการสมาส (ผสม) กันระหว่างสองศัพท์ ได้แก
ประชา และ อธิปไตย ศัพท์ “เดมมอคคระซี” (Democracy) ในภาษาอังกฤษเริ่มใช้ครั้งแรกประมาณ 



๔๐ 
 
๔๐๐ ปีมาแล้ว คือ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้โดย การแปลเทียบเคียงกับภาษาฝรั่งเศส คือ เดโม 
กราตี (Democratie) โดยย้อนไปถึงศัพท์เดิมเริ่มแรก คือ ในภาษากรีก คือ “เดโมคราเตีย” (Demo 
kratia) ซึ่งย้อนกลับไปถึงสมัยกรีกโบราณเมื่อ ๒๔๐๐ ปี มาแล้ว คือ เป็นการผสมระหว่างสองตัว ได้
แก “เดมอส (Demos) กับ เครตอส (Kratos)” เดมอส หมายถึง “ประชาชน” เครตอส หมายถึง การ
ปกครอง เมื่อน า ๒ ศัพท์ผนวกเข้าด้วยกัน จึงสื่อ ความหมายว่าเป็นการปกครองของประชาชน๔๕ 
 ค าว่า “ประชาธิปไตย” ประกอบด้วยค าว่า “ประชา” หมายถึง “หมูคนคือปวงชน” กับ
ค าว่า “อธิปไตย” หมายถึง “ความเป็นใหญ่” ค าว่า “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง “ความเป็นใหญ่
ของปวงชน” ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของค าว่า “ประชาธิปไตย” ไว้ในหนังสือพจนานุกรม
ของทาง ราชการว่า “แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่”๔๖ 
 อับราฮัม ลินคอลน (Abraham Lincoln) ประธานาธิบดีคนที่ ๑๖ ของประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ไดก้ล่าวสุนทรพจน์ไว้ ณ เมืองเกตติสเบอร์ก ในมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
ค.ศ. ๑๘๖๓ (พ.ศ.๒๔๐๖) ตอนหนึ่งความว่า “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 
จะไม่มี วันสูญสลายไปจากผืนพิภพนี้” (Government of the people, by the people, for the 
people, shall not perish from the Earth.) วลีนี้ได้ถูกอ้างถึงหลายครั้งโดยนักวิชาการว่า “เป็น
ความหมาย ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ที่กระชับและคมคาย๔๗  
  “เนื้อแท้ของประชาธิปไตยก็คือ ความปรารถนาของมนุษย์ที่ จะยอมรับนับถือและรักษา
ไว้ซึ่งความส าคัญของตนเอง รวมตลอดถึงความเสมอภาคระหว่างบุคคล  ในทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง” อีกทั้ง “ประชาธิปไตยเป็นแนวความคิด และเป็นการปฏิบัติ ที่มุ่งไปสู่ความผาสุกร่วมกัน
ของประชาชน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนนั้นเองเป็นเครื่อง น าทาง 
  ระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซึ่ง เป็นการปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชน ค าว่า “ประชาชน” ในที่นี้หมายถึง ปวงชนเหล่านี้ย่อมมีสิทธิ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ ในการปกครองแผ่นดินอย่างเสมอภาคกัน ระบอบประชาธิปไตย มีรากฐาน
เคารพในด้านการเคารพในความเป็นธรรม (Justice) เหตุผล (Reason) เมตตาธรรม (Compassion) 
ความศรัทธาในมนุษยชาติ (faith in man)และเคารพในเกียรติภูมิแห่งมนุษยชน (Human dignity) 
 การปกครองทีเ่ป็นของประชาชน และเพ่ือประชาชน ตลอดจนเป็นหลักในการด าเนินชีวิต
ของคน ในการอยู่ร่วมกันโดยสันติ ภายใต้ความเชื่อมั่นว่า คนเราเกิดมาเท่าเทียมกัน คือ ได้รับการ
คุ้มครอง จากรัฐตามกฎหมายและโอกาสที่จะได้รับบริการต่างๆ โดยเสมอภาคกัน มีสิทธิและเสรีภาพ
ในการด าเนินชีวิตภายใตข้อบเขตของกฎหมาย ซึ่งจะก าหนดไว้แน่นอนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ๔๘  

                                            
 ๔๕Raymond Williams, Keywords, (London: Fontana Books, 1983), p. 93. 
 ๔๖ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุ งเทพมหานคร :  
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หน้า ๒๕๓. 
 ๔๗Lewis Copeland and Lawrence Lamm eds. The World's Great Speeches, 2nd ed., 
(New York : Dover, 1985), p. 315. 
 ๔๘ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, ๒๕๑๘), 
หน้า ๑. 



๔๑ 
 
 การปกครองที่เป็นประชาธิปไตย คือ รูปการปกครองที่ยึดอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
ไม่ว่า จะเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี (Presidential Democracy) หรือแบบรัฐสภา 
(Parliamentary Democracy) ถ้าอ านาจสูงสุดในการก าหนดการปกครองอยู่ที่ประชาชนแล้วก็เป็น 
การปกครองแบบประชาธิปไตยท้ังสิ้น ประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยนั้นจ าเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญซึ่งอาจ 
เป็นรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ์อักษรหรือไม่ลายลักษณ์อักษรก็ได้ เพราะประชาธิปไตยถือ การ
ปกครองโดยกฎหมาย (Rule by law) อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเพียงกติกาการปกครอง ไม่ใช่
เครื่องหมายแสดงความเป็นประชาธิปไตย เพราะฉะนั้ นการที่ประเทศใดมีรัฐธรรมนูญจึงมิได้ 
หมายความว่ารูปการปกครองของประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตย เพราะบางประเทศเช่น สหภาพ  
โซเวียต สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่ามีระบบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จต่างก็มี
รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับประเทศเสรีนิยมอ่ืนๆ เหมือนกัน การที่ จะพิจารณาว่าประเทศใดเป็น 
ประชาธิปไตยหรือไม่จึงต้องดูว่ารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นก าหนดให้ประชาชนเป็นเจาของอ านาจ 
อธิปไตยหรือไม่๔๙ 
 ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีความรู สึกที่ดีหรือมีทัศนคติที่ดี เชิ งปฏิฐานต่อค าว่า 
“ประชาธิปไตย” ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้นิยมใช้ศัพท์นั้นกันมากดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งในช่วงหลัง
มหาสงครามโลกครั้ง ที่ ๒ องคก์ารยูเนสโก ไดส้ ารวจความคิดเห็นของนักวิชาการทั้งจากโลกตะวันตก
และตะวันออกเป็น จ านวนกว่า ๑๐๐ คน ทุกคนล้วนมีทัศนะที่ดีต่อประชาธิปไตย ส าหรับในอดีต
นั้นเปอริลีส (Pericles) ผู้น าคนหนึ่งของนครรัฐเอเธนส์ยุคโบราณได้แสดงความชื่นชมต่อระบบการ
ปกครองประชาธิปไตยแบบ โดยตรง ส่วนนักปราชญ์เพลโต มีความเห็นต่อต้านประชาธิปไตย โดยถือ
ว่าเป็นการให้อ านาจแกผู้ที่ ปราศจากความรูเพลโตต้องการสถาปนาสังคมอันเลอเลิศอย่างที่เรียกว่า 
“อุตมรัฐ” โดยให้ผู้ปกครอง สูงสุดเป็น “ราชาปราชญ์” และบรรดาผู้น าระดับรองๆ ลงไปเป็นผู้มี
สติปัญญาและคุณธรรมส าหรับอริสโตเติล มีแนวคิดคลายเพลโต (Plato) แต่ไม่ต่อต้านประชาธิปไตย
มากนัก ดังจะเห็นได้ว่าใน การแบ่งรูปแบบการปกครองนั้น อริสโตเติลจัดประชาธิปไตยอยู่ในกลุ่มการ
ปกครอง โดยคนหมูมากที่มีความโน้มเอียงไปในทางที่ไม่ดี แต่การปกครองโดยคนส่วนใหญ่ซึ่งมี
แนวโน้มไปในทางที่ดี และอาริสโตเติล เชื่อว่า จะเป็นไปได้คือ “มัชฌิมธิปไตย” หรือ “มัชฌิมวิถี
อธิปไตย” (Polity) ซึ่งพอที่จะเทียบเคียงกับประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน ซึ่งมหาชนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับกลาง เช่น ใน ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ น ต่อจากช่วงเวลาของอริสโตเติลแล้ว 
ศัพท์ประชาธิปไตยถูกใช้ในความหมายที่ไม่แสดงความ นิยมชมชื่น จวบจนกระทั่งศตวรรษที่ ๑๗ 
ประชาธิปไตยเริ่มได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าโดยกลุ่มบุคคล ซึ่งเรียกตนเองว่า“ผู้ขยับให้สูงขึ้น” หรือ 
“ผู้ยกระดับ” (the levelers) ในประเทศอังกฤษ ต่อมาในตอนปลายศตวรรษที่ ๑๘ คือประมาณ 
๒๐๐ ปีมาแล้ว ผู้คนจ านวนมากโดยเฉพาะผู้มี การศึกษาไม่พอใจกับการใช้ศัพท์ประชาธิปไตยและ
แม้กระท่ัง “บรรดาบิดาผู้สถาปนา” หรือ “ผู้ประดิษฐ์” (Founding Fathers) คือผู้ก่อตั้งของประเทศ
และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไม่ยอมใช้ศัพท์ “ประชาธิปไตย” แต่ใช้ค าว่า “ลัทธิสาธารณรัฐ
นิยม” หรือ “คตินิยมแบบสาธารณรัฐ” (Republicanism) แทนท าให้ศัพท์สาธารณรัฐนิยมนี้มี

                                            
 ๔๙สุขุม นวลสกุล และ วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์, การเมืองและการปกครองไทย = Thai government and 
politics, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๔), หน้า ๕๖. 



๔๒ 
 
ความหมายแทนประชาธิปไตยในยุคนั้น คือ เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว ในศตวรรษที่ ๑๙ มีการ
มองประชาธิปไตยในแงที่ดีอย่างแพรหลายมากขึ้น จวบจนกระทั่งถึงยุคร่วมสมัยในศตวรรษที่ ๒๐ 
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ มีการมองประชาธิปไตยไปในทางท่ีดีขึ้นอย่างชัดแจง และถือว่าศตวรรษ
ที่ ๒๐ น่าจะเป็นศตวรรษแห่งสามัญชนและศตวรรษแห่งการที่ นานาชาติตัดสินใจด้วยตนเอง 
(Self-determination) โดยปราศจากการบีบบังคับหรือขู่เข็ญใดๆ ดังนั้นศัพท์ “ประชาธิปไตย” 
ได้กลายเป็น “ศัพท์เกียรติยศ” (Honorific) ที่หลายส านักและหลายฝ่าย ต้องการยึดเป็นของตนดังได้
กล่าวมาแล้ว๕๐ ตัวอย่างพอเห็นไดจ้ากการที ่
 ๑) อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) เรียกระบบเผด็จการนาซีของเขาว่า “ประชาธิปไตย 
ที่แท้จริง” (“Real” Democracy)  
 ๒) เบนิโต มุสโสลินี (Benito Mussolini) เรียกระบบฟาสซิสม์ว่าเป็น “ประชาธิป ไตย
แบบอ านาจนิยม” (Authoritarian Democracy) การจัดระบบและโน้มอ านาจอยู่ที่ศูนย์กลาง ๓) 
สหภาพโซเวียต เรียกระบบการปกครองของตนว่าเป็น “ประชาธิปไตยที่แท้จริง” โดยเรียกการ
ปกครองในโลกตะวันตกว่าเป็น “ประชาธิปไตยแบบกระฎุมพี” หรือ “แบบนายทุน” หรือเป็น 
“ประชาธิปไตยแบบน่าอาย ๔) ส่วนประเทศซึ่งนิยมคอมมิวนิสต์อ่ืน ๆ รวมทั้งยุโรปตะวันออกและ
ประเทศจีน เรียกระบบ ของตนว่าเป็น “ประชาธิปไตยของประชาชน” หรือ “มหาชนาธิปไตย”
 ประชาธิปไตย มีความหมายหลายสถานะ ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักทฤษฎี กาลเวลา 
สถานที่ ผู้ที่น าไปใช้ และการตีความให้สอดคลอง กลมกลืนกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของพวกตน 
ความหมายดังกล่าวประกอบไปด้วย  
 ๑. ประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นรูปแบบการปกครองแบบหนึ่ง ประชาธิปไตย เป็นรูปแบบ
การปกครองที่ประชาชนเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง ซึ่งเป็นการปกครองตนเอง โดยประชาชน
มีอ านาจอธิปไตยในการปกครองรัฐทั้งแบบโดยตรง และ โดยออม ด้วยการมอบให้ผู้แทนไปใช้อ านาจ
ดังกล่าวแทน โดยวิธีการเลือกตั้ง กระบวนการเลือกตั้งโดย เสียงข้างมาก ซึ่งรูปแบบการปกครองแบบ
นี้ไม่มีในการปกครองแบบอ่ืน เช่น ราชาธิปไตย ทุชนาธิปไตย อภิชนาธิปไตย คณาธิปไตย และเผด็จ
การทั้งอ านาจนิยมและเบ็ดเสร็จนิยม  
 ๒. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นทฤษฎีทางการเมืองอีกแบบหนึ่ง ประชาธิปไตย ในแงของ
ทฤษฎี ซึ่งมีหลักการประกอบไปด้วย การปกครองที่ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ทุกคน
อยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกัน ควบคุมรัฐบาลโดยประชาชน หลักแห่ง เสียงข้างมาก  
 ๓. ประชาธิปไตยในฐานะเป็นอุดมการณ์อย่างหนึ่ง ประชาธิปไตยในแง อุดมการณ์ เป็น
การปกครองโดยรัฐบาล เป็นของประชาชน โดยประชาชนมอบอ านาจอธิปไตยทางการบริหารให้
ท างานเพ่ือประชาชน ประชาชนเจาของอ านาจอธิปไตยทั้ง ๓ ทาง คือ อ านาจบริหาร นิติบัญญัติ 
ตุลาการ อ านาจทั้ง ๓ ที่ประชาชนมอบให้ จะท าหน้าที่ถ่วงซึ่งกันและกัน ท าให้ประชาชนเจาของ
อ านาจได้รับประโยชนเต็มที่ บรรลุความสงบสุขร่วมกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทั้งในทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

                                            
 ๕๐พีระศักดิ์ พอจิต, หลักประชาธิปไตย : ประชาธิปไตยกับสังคมไทย, (วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ: สถาบัน
รัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๘), หน้า ๕. 



๔๓ 
 
 ๔. ประชาธิปไตยในทัศนะของเผด็จการอ านาจนิยม เป็นที่ทราบกันดีว่า แม้ระบบเผด็จ
การก็เรียกตัวเองว่า ประชาธิปไตย เช่น มุสโสลินี เรียก ระบบฟาสซิสม์ของเขาว่าเป็น “ประชาธิปไตย
แบบอ านาจนิยม” และฮิตเลอร์เรียกระบบนาซีว่าเป็น “ประชาธิปไตยแท้จริง” หมายถึงพรรค
ฟาสซิสมและพรรคนาซี ท าหน้าที่เพียงเป็นศูนย์กลางแห่งอ านาจ ท าหน้าที่ในการบริหารแทน
ประชาชนเท่านั้น ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคในส่วนของชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การนับถือศาสนา สันทนาการอ่ืนๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 ๕. ประชาธิปไตยในทัศนะของคอมมิวนิสต์ แม้ประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ 
ก็ถือว่าการปกครองของตนเป็นประชาธิปไตย เช่น รัสเซีย เรียกระบบการปกครองของตนว่า 
“ประชาธิปไตยที่แท้จริง” ประเทศคอมมิวนิสต์อ่ืนๆ ทั้งในยุโรปและเอเชีย เช่น ประเทศจีน เรียก
ระบบการปกครองของตนว่า “ประชาธิปไตยของประชาชน” หรือ “มหาประชาธิปไตย” ทั้งนี้เพราะ
ประชาชนทุกคนในรัฐมีความเท่าเทียม เสมอภาคกันทางเศรษฐกิจ ไม่มีคนจน คนรวย มีฐานะชนชั้น
ทางสังคมเสมอกัน คือ ชนชั้นเดียวกัน ได้แก ชนชั้น กรรมาชีพ ส่วนรัฐบาลซึ่งมาจากพรรคการเมือง
เดียว ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่แทนประชาชนทั้งหมด คือ พรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งจะท าหน้าที่แทนในเบื้องต้น
เท่านั้น เมื่อระบบคอมมิวนิสต์พัฒนาถึงระดับสูงสุด บรรลุเป้าหมายของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์แล้ว 
ประชาชนมั่งคั่ง สมบูรณ์พูนสุขเท่าเทียมกันแล้ว พรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลก็จะสลายตัวไป ไม่มี
รัฐบาล ไม่มีกฎหมาย ทุกคนสามารถมีชีวิอยู่อย่าง สุขสบาย มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ปราศจาก
การควบคุมใดๆ จากรัฐบาลและกฎหมาย๕๑ เมื่อพูดถึงประชาธิปไตย ถ้ากล่าวถึงความหมาย มีวิธีพูด
ง่ายๆ อย่างหนึ่งคือ ยกเอาวาทะของประธานาธิบดี ลินคอล์น มาอ้าง เพราะคนชอบ และรู้จักกันมาก 
คือวาทะที่ว่า "ประชาธิปไตยเป็นการ ปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน" วาทะนี้
คนจ าได้แม่น เวลาพูดกัน คนมักมองความหมายในแง่ของความรู้สึกตื่นเต้นว่า ตนเองจะได้ เช่น จะได้
สิทธิ ได้อ านาจ หรือ ได้ความเป็นใหญ่ในการที่จะเป็นผู้ปกครอง แต่อีกแง่หนึ่งที่ไม่ค่อยได้มองคือ 
"ความรับผิดชอบ" ดังนั้น จากวาทะลินคอล์นนั้น เป็นการเตือนให้รู้สึกตัวด้วยว่า คุณภาพของ
ประชาธิปไตยอยู่ที่คุณภาพของประชาชน เพราะว่า โดยปกติ คุณภาพของการปกครองย่อมขึ้นต่อคุณ
ของผู้ปกครองเป็นส าคัญ ด้วยว่าในสมัยก่อนการ ปกครองอยู่ในก ามือของผู้ปกครองโดยตรง คุณภาพ
ของประชาธิปไตย ก็วัดได้จากผู้ปกครองนั่นเอง แต่ในสมัยนี้ ในเมื่อประชาชนมาเป็นผู้ปกครอง 
บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ประชาธิปไตยจะมีคุณภาพแค่ไหน ก็อยู่ที่คุณภาพของประชาชนเป็นส าคัญ๕๒ 

 ความส าคัญในแง่คุณภาพของประชาธิปไตยเน้นว่า "ถ้าประชาชนมีคุณภาพดี
ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดีด้วย ถ้าประชาชนมีคุณภาพต่ า ประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตยอย่าง
เลวด้วย เพราะว่า คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นต่อคุณภาพของประชาชน แล้วคุณภาพของ
ประชาชนขึ้นต่ออะไร ก็ข้ึนต่อการศึกษา"๕๓ 

                                            
 ๕๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖-๘. 
 ๕๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนไปสู่ประชาธิปไตย, (กรุงเทพ 
มหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓. 
 ๕๓สุรพล สุยะพรหม, ความคิดทางการเมือง : ประชาธิปไตยตามแนวคิดพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺ
โต), [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.mcu.ac.th/article/detail/14340, [๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 



๔๔ 
 
 จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า ความหมายของประชาธิปไตย หมายถึง ความปรารถนาของ
มนุษย์ที่จะยอมรับนับถือและรักษาไว้ซึ่งความส าคัญของตนเอง รวมตลอดถึงความเสมอภาคระหว่าง
บุคคล ในทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และเป็นการปกครองที่เป็นของประชาชน และเพ่ือประชาชน 
ตลอดจนเป็นหลักในการด าเนินชีวิตของคน ในการอยู่ร่วมกันโดยสันติ ภายใต้ความเชื่อมั่นว่า คนเรา
เกิดมาเท่าเทียมกัน คือ ได้รับการคุ้มครอง จากรัฐตามกฎหมายและโอกาสที่จะได้รับบริการต่างๆ โดย
เสมอภาคกัน มีสิทธิและเสรีภาพในการ ด าเนินชีวิตภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งจะก าหนดไว้
แน่นอนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ แม้ในประเทศที่เป็นเผด็จการ ก็ยังสามารถนิยามตนเองเป็น
ประชาธิปไตยได้เช่นเดียวกัน 
 
ตารางท่ี ๒.๕ สรุปความหมายของประชาธิปไตย 
  

แนวคิดของ ความหมายของประชาธิปไตย 
Raymond Williams 
(1983, p.93) 

 ศัพท์เดิมเริ่มแรก คือ ในภาษากรีก คือ “เดโมคราเตีย” 
(Demokratia) 

ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๖, หน้า ๒๕๓) 

 แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ 

Lewis Copeland 
and Lawrence 
Lamm eds 
(1985, p.315) 

 รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน จะไม่มี วันสูญ
สลายไปจากผืนพิภพนี้ (Government of the people, by the people, 
for the people, shall not perish from the Earth.) 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร 
(๒๕๑๘, หน้า ๑) 

 ระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซึ่งเป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 

สุขุม นวลสกุล และ 
วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์ 
(๒๕๔๔, หน้า ๕๖) 

 รูปแบบการปกครองที่ยึดอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ถ้าอ านาจ
สูงสุดในการก าหนดการปกครองอยู่ที่ประชาชนแล้วก็เป็น การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยท้ังสิ้น 

พระธรรมปิฎก  
(ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๓, หน้า ๓) 

 คุณภาพของประชาธิปไตยอยู่ที่คุณภาพของประชาชน 

รศ.ดร.สุรพล  
สุยะพรหม 
(๒๕๔๘, ออนไลน์) 

 ถ้าประชาชนมีคุณภาพดี ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดีด้วย ถ้า
ประชาชนมีคุณภาพต่ า ประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตยอย่างเลวด้วย 
เพราะว่า คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นต่อคุณภาพของประชาชน แล้ว
คุณภาพของประชาชนขึ้นต่ออะไร ก็ข้ึนต่อการศึกษา 

  
  
 
 



๔๕ 
 
 ๒.๒.๒ หลักการของประชาธิปไตย 
 หลักการของประชาธิปไตย คือ การที่บุคคลได้รับการยอมรับ นับถือความส าคัญของความ
เป็นมนุษย์ มีเสรีภาพในการด าเนินชีวิต มีความเสมอภาคในการบริหารงานหรือแสดงความเห็นที่ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ซึ่งหลักการประชาธิปไตยมี ๔ ประการ คือ ๑) การควบคุมผู้วาง
นโยบายโดยประชาชน ๒) ความเสมอภาคทางการเมือง ๓) เสรีภาพทางการเมืองหรือประสิทธิผลใน
การควบคุมโดยประชาชน ๔) หลักแห่งเสียงข้างมาก๕๔ และยังมีอีก ๑๐ ประการ คือ ๑) อ านาจ
อธิปไตยมาจากประชาชนเป็นของปวงชน ๒) ขั้นตอนเลือกผู้น าเป็นไปโดยเสรี ๓) ผู้น ามีความ
รับผิดชอบ ๔) ระบอบความเสมอภาค ๕) สนับสนุนพรรคการเมืองมีมากกว่า ๑ พรรค ๖) เน้นความ
หลากหลายในชีวิตประจ าวัน ๗) ไมก่ีดกันกลุ่มต่างๆ จากการมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครอง ๘) 
ส านึกในความเป็นพลเมืองดี ๙) ส่งเสริมครรลองทัศนคติแบบประชาธิปไตย ๑๐) เน้นความเชื่อมั่นใน
ความดีของมนุษย์๕๕  
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เจริญอยู่ในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา มี
หลักการส าคัญดังนี้  
 ๑. การยึดถือเหตุผล ประชาธิปไตย ถือหลักการที่ว่า ประชาชนทุกคนในรัฐเป็นเจาของรัฐ
เท่าเทียมกัน ย่อมมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาล หรือการ
ตัดสินใจเพ่ือผลประโยชนของ ส่วนรวมได้เท่ากัน ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร ความคิดเห็นของพวกเขา
ก็เป็นสิ่งที่ควรรับฟัง การกระท าดังกล่าวไม่ถือเป็นการขัดแย้งหรือขัดขวาง แต่ถือว่าเป็นการแสวงหา
เหตุผลข้อเท็จจริง สรุป เป็นหลักการที่น าไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งควรส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดง ความเห็นได้โดยเสรี 
 ๒. การเน้นความส าคัญของปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุด ปัจเจก
บุคคลเป็นผู้สร้างสังคม สร้างสถาบันทางสังคมรวมกันเข้าเป็นรัฐเป็นประเทศ ปัจเจกบุคคลจึงควร
ได้รับการส่งเสริมให้มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคทั้งทางสังคม การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ มี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เพราะถ้ารัฐใดประชาชนแต่ละคนเป็นคนมีคุณภาพ ก็จะท าให้รัฐหรือ
ประเทศนั้นเจริญก้าวหน้าได้ 
 ๓. การถือรัฐเป็นเครื่องมือของประชาชน รัฐบาลเป็นเครื่องมือของประชาชนในการท าให้
บรรลุจุดมุ่งหมายในการอยู่ร่วมกันของ ประชาชน คอยอ านวยความสะดวก ประสานผลประโยชน
แกไขข้ออุปสรรคต่างๆ ให้กับสังคมเป็นผู้รับใช้ประชาชน รัฐเกิดขึ้นตั้งอยู่และด าเนินต่อไปเพ่ือ
ประชาชน ไม่ใช่ประชาชนเป็นอยู่เพ่ือรัฐ เพราะรัฐเป็นของประชาชน ประชาชนเป็นผู้สร้างรัฐ รัฐจึง
เป็นผลผลิตของประชาชน หน้าที่ของรัฐ เพียงรักษากฎหมาย ให้ความยุติธรรม รักษาความสงบ
เรียบร้อย ป้องกันรักษาอ านาจอธิปไตยทั้งภาย ใจและภายนอก  

                                            
 ๕๔จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ, "รัฐศาสตร์ทั่วไป", (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๓๘), หน้า ๒๘๒. 
 ๕๕C.P. Henry W. Ehrman (ed.), "Democracy in a Changing Society", (New York: 
Pracger, 1964), p. 124. 



๔๖ 
 
 ๔. การอาศัยความสมัครใจเป็นใหญ่ ประชาธิปไตย สนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ 
และความเสมอภาคทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สามารถเลือกด ารงชีวิตตามความสมัครใจ 
รัฐจะบีบบังคับให้ประชาชนกระท า หรือห้ามไม่ให้กระท านอกเหนือหลักแห่งนิติธรรม ไม่ได้ 
 ๕. การยึดถือกฎเหนือกฎหลักการที่ว่านี้ ถือว่าประชาชนเป็นเจาของอ านาจอธิปไตย 
ทั้งอ านาจบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ ใช้อ านาจเหล่านี้เพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิผลประโยชน ของ
ประชาชน หากผู้รับมอบอ านาจไป ท าหน้าที่แทนทั้งฝ่ายรัฐบาล สภานิติบังคับบัญชา หรือตุลาการ 
ปฏิบัติผิดวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของประชาชน ประชาชนก็มีอ านาจที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ 
โดยการใช้อ านาจอธิปไตยผ่านการเลือกตั้งซึ่งเป็นการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ สภานิติบัญญัติให้ หรือ
ยกเลิกเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมาย เพื่อให้สอดคลองกับความต้องการของประชาชนได้ 
 ๖. เน้นความส าคัญของวิธีการประชาธิปไตย ให้ความส าคัญของวิธีการในการได้มาซึ่ง
อ านาจ การแสวงหาอ านาจ การใช้อ านาจ การเปลี่ยนแปลงอ านาจโดยวิธีการตัดสินด้วยเสียงข้างมาก 
เป็นวิธีการบรรลุเป้าหมายโดยสันติวิธี เป็นความต้องการของเจาของอ านาจอธิปไตย คือ ประชาชน 
ซึ่งวิธีนี้ไม่มีการในการปกครอง แบบอื่น  
 ๗. การถือความเห็นพ้องต้องกันเป็นหลักในมนุษยสัมพันธ์ ประชาธิปไตยมีหลักการว่า 
ทุกคนในรัฐเป็นเจาของรัฐร่วมกัน ไม่มีใครมีสิทธิผูกขาดในความ เป็นเจาของอ านาจอธิปไตยคนเดียว 
ดังนั้นทุกคนต้องยอมรับในสัญญาประชาคมท่ีใช้เพื่ออยู่ร่วมกัน คือ หลักนิติรัฐ กฎเกณฑ์ที่ตกลงในการ
อยู่ร่วมกันนี้ เป็นหลักของมนุษยสัมพันธ์ของประชาชนทุกคน ถือเป็นหลักปฏิบัติในวิถีชีวิต ในความมี
สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคกัน ซึ่งเป็นการยอมรับของทุกคน เพื่อความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน  
 ๘. การถือความเท่าเทียมกันขั้นมูลฐานของมนุษย์ ประชาธิปไตยถือว่าทุกคนภายในรัฐมี
สิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และความเป็นเจ้าของรัฐเท่าเทียมกัน มีเสรีภาพในการปกป้องชีวิต
ร่างกาย ทรัพย์สินเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคในการใช้ อ านาจอธิปไตยเท่าเทียมกัน คือ ๑ คน 
เท่ากับ ๑ เสียง ไม่มีใครจะมีสิทธิเหนือกว่าใคร ไม่ว่าจะร่ ารวย หรือยากจน มีการศึกษาสูงต่ า หรือ
สถานภาพทางสังคมเป็นอย่างไร๕๖ 
 โดยทั่วไปแล้วประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือประชาธิปไตยแบบโดยตรงและ 
ประชาธิปไตยแบบโดยออม  
 ๑) ประชาธิปไตยแบบโดยตรง ได้แก รูปแบบการปกครองที่ให้ราษฎรมีส่วนร่วม ในการ
กระท า ดังนี้ ๑) ออกกฎหมาย ๒) บังคับกฎหมาย คือให้มีการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 ประชาธิปไตยแบบโดยตรงมียุคนครเอเธนส์ เมื่อประมาณ ๒๔ ศตวรรษมาแล้ว ซึ่งการใช้ 
อ านาจตุลาการแบบโดยตรงของนครเอเธนส์ เคยมีปรากฏดังตัวอย่างการพิพากษาคดี โซเครตีสในที่ 
ชุมชน  
 ประชาธิปไตยในนครรัฐเอเธนส์มีสภาพการณ์ที่แตกต่างกับยุคปัจจุบัน คือ  
 ๑. ผู้มีสิทธิไม่ถึง ๑๐% ของประชากรทั้งหมด กล่าวคือ เอเธนส์มีพลเมืองประมาณ ๓–๔ 
แสนคน แตผู่้มีสิทธิเพียง ๒–๔ หมื่นคนเท่านั้น (ผู้ถูกกีดกัน ไดแ้กสตรี ทาส และเยาวชน) 

                                            
 ๕๖ประสาร ทองภักดี, หลักการปกครอง (หลักรัฐศาสตร์), (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, ๒๕๒๕), หน้า ๑๑๘-๑๑๙.  



๔๗ 
 
 ๒. สภาพเศรษฐกิจและการเมืองยังไมส่ลับซับซ้อนมากนัก 
 ๓. พลเมืองมีความสนใจการบ้านการเมืองเป็นกิจวัตรและเอาใจใสในกิจการอันเป็น
ส่วนรวม  
 ๔. ผู้มีสิทธิมักเข้าร่วมในการประชุมนครรัฐไม่มากนักจึงไม่มีปัญหาในเรื่องสถานที่ประชุม 
แต่ในปัจจุบันพลเมืองของประเทศต่างๆ มีมากกว่าในสมัยนั้นอย่างมหาศาล เกินกว่าที่จะจัดประชุม 
ณ สถานที่เดียวกันได้จึงเป็นปัญหาส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการประชาธิปไตยแบบ โดยตรง  
 ประชาธิปไตยแบบโดยตรงในปัจจุบัน มีตัวอย่างเช่น  
 ๑. สหรัฐอเมริกา มีในเมืองหรือชุมชนเล็กๆ บางแห่ง เรียกว่า “Town Meeting”  
 ๒. สวิตเซอร์แลนด์มีในบางแควน เรียกว่า “กังต็อง” (Canton) 
 ๓. อิสราเอล มีในชุมชนคิบบุทซ์ (Kibbutz)  
 ปัญหาของประชาธิปไตยแบบโดยตรงมี ๔ ประการ คือ  
 ๑) มีจ านวนประชากรไมม่ากนัก 
 ๒) ฐานะความเป็นอยู่ไม่เหลื่อมล้ ากันมากนัก 
 ๓) สังคมมีลักษณะสมานรูป 
 ๔) ผู้ใช้กฎหมายจะต้องปฏิบัติตนภายในขอบเขตของกฎหมาย  
 ๒) ประชาธิปไตยแบบโดยอ้อมหรือแบบมีตัวแทน ประชาธิปไตยแบบนครรัฐเอเธนส์อยู่
ไดร้ะยะเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมือง หลังจาก หมดยุครุ่งเรืองของเอเธนส์และยุคที่อารยธรรม
กรีกก าลังเฟ่ืองฟู ก็เข้ายุคจักรวรรดิโรมันที่รูปแบบการ ปกครองเน้นหนักไปในทางการใช้อ านาจ  
 ในยุคกลางของยุโรปเป็นช่วงเวลาแห่งระบบศักดินา แนวคิดประชาธิปไตยก็ไม่เคยดับสิ้น 
ไป ซึ่งในประวัติศาสตร์อังกฤษก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับแม็กนา คาร์ตา โดยพระเจาจอห์นถูกขุนนาง 
อังกฤษบังคับให้ทรงลงพระนาม ทั้งนี้เพราะขุนนางเหล่านั้นไม่พอใจที่พระเจาจอห์นเก็บภาษีสูงเพ่ือ 
น าไปใช้ในการสงคราม และไมพ่อใจที่พวกขุนนางไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการบริหารบ้านเมือง 
 ลักษณะ ๘ ประการของประชาธิปไตยแบบตัวแทนในทางปฏิบัติไดแ้ก  
 ๑) มีพรรคการเมืองเข้าบริหาร 
 ๒) มีการเลือกตั้งตามระยะเวลา 
 ๓) ปวงประชามีสิทธิหย่อนบัตรลง 
 ๔) แสดงความจ านงได ้๑ บัตร 
 ๕) รัฐบาลโดยเสียงสนับสนุนจากผู้แทน 
 ๖) ไมแ่ค้นแม้แพ้คะแนนเสียง 
 ๗) ไมบ่่ายเบี่ยงจ ากัดสิทธิทางการเมือง 
 ๘) ส่งเสริมเรื่องการแข่งขัน  
 ลอร์ด แอคตัน นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้กล่าววาทะที่สนับสนุนสิทธิเสรีภาพ 
ประชาธิปไตย โดยกล่าวถึงลักษณะแห่งอ านาจไว้ดังนี้คือ Power Corrupts, Absolute Power 
Corrupts Absolutely ซึ่งแปลว่า “ที่ใดมีอ านาจที่นั่นมีการฉ้อฉล ที่ใดมีอ านาจเหลือล้น การฉ้อฉลชั่ว 
เสียย่อมมีมากสุดประมาณ” โดยมีความหมายว่า อ านาจมีแนวโน้มทีก่่อให้เกิดความอธรรมขึ้นมาได ้
 



๔๘ 
 
 ประชาธิปไตยในมิติอ่ืนๆ มีดังต่อไปนี้ 
 ๑. ประชาธิปไตยทางสังคม (Social Democracy) เป็นศัพท์ที่ใช้โดยทอคเกอวิลล์  
 ๒. ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (Economic Democracy) เป็นศัพท์ที่ใช้โดยผู้นิยม         
มารก ซิสต์ หมายถึงการกระจายรายไดใ้ห้ทัดเทียมกันในหมปูระชาชนจ านวนมาก 
 ๓. ประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม (Industrial Democracy) หมายถึง ประชาธิปไตยใน 
ระดับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การมีสหภาพแรงงาน สหพันธ์กรรมกร เป็นต้น 
 ๔. ประชาธิปไตยแบบถูกน า (Guided Democracy) เป็นใช้โดยอดีตประธานาธิบดี 
ซู การโน ผู้กอบกเูอกราชและบิดาผู้สถาปนาอินโดนีเซียยุคใหม ่
 ๕. ประชาธิปไตยแบบเบสิก (Basic Democracy) เป็นศัพท์ที่ใช้โดยอดีตประธานาธิบดี 
อา ยุบขาน (Ayub Khan) แห่งปากีสถาน 
 ๖. หน้าฉากประชาธิปไตย (Façade Democracy) หรือประชาธิปไตยแบบจอมปลอม 
 ๗. ประชาธิปไตยครึ่งใบ (Quasi Democracy) หรือไมเ่ต็มใบ 
 ความเสมอภาคทางการเมืองในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า สิทธิในการออกเสียง
เลือกตั้งควรให้แกพลเมืองที่บรรลุนิติภาวะ ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงและโดยไม่ค านึงถึงความยากดีมี
จน แต่ในอดีตหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ทั้งนี้เนื่องจาก การยึดหลักต่างๆ เช่น ๑. การมีทรัพย์สิน เกิดขึ้น
จากความเชื่อหรือแนวความคิดที่ว่า ผู้มีทรัพย์สินย่อมมีความ รับผิดชอบ กล่าวคือย่อมไม่ออกเสียง
เลือกบุคคลโดยไม่คิดให้รอบคอบ ๒. การรหูนังสือ โดยเชื่อว่าผู้มีความรูย่อมท าให้การออกเสียงเป็นไป
โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น ในอดีตสตรีจะไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ประเทศต่างๆ เพ่ิงเริ่มให้สิทธิแกสตรี
ในช่วงหลัง สงครามโลกครั้งที่ ๑ มานี้เท่านั้น เช่น สหรัฐอเมริกา ให้สิทธิสตรีในปี ค.ศ. ๑๙๒๐ (หลัง
สงครามโลก ๑๒ ครั้งที่ ๑ เพียง ๒ ปี) ฝรั่งเศสให้สิทธิสตรีในปี ค.ศ. ๑๙๔๕ (หลังสงครามโลกครั้งที่ 
๒) สวิตเซอรแลนด ซึ่งถือกันว่าเป็นประเทศที่เป็นแบบอย่างประชาธิปไตยก็เพ่ิงให้สิทธิสตรีในปี ค .ศ. 
๑๙๗๑ หรือเมื่อ ประมาณ ๓๐ ปีมานี้เอง ประเทศที่เคยมีหรือมีประมุขของรัฐบาลเป็นสตรี ได้แก
ประเทศ ปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา อังกฤษ นิวซีแลนดฟลิปปนสอินโดนีเซีย ฯลฯ๕๗ 
 จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า หลักการประชาธิปไตยมี ๔ ประการ คือ ๑) การควบคุมผู้
วางนโยบายโดยประชาชน ๒) ความเสมอภาคทางการเมือง ๓) เสรีภาพทางการเมืองหรือประสิทธิผล
ในการควบคุมโดยประชาชน  และ ๔) หลักแห่งเสียงข้างมาก  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
ประชาธิปไตยแบบโดยตรงและ ประชาธิปไตยแบบโดยออมหรือแบบตัวแทน นั่นเอง 
 
 
 
 
 
 

                                            
 ๕๗

 จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ, รัฐศาสตร์ทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  
๒๕๓๘), หน้า ๒๖๗-๒๘๒. 



๔๙ 
 
ตารางท่ี ๒.๖ สรุปหลักการของประชาธิปไตย 
  

แนวคิดของ หลักการของประชาธิปไตย 
จิรโชค (บรรพต)  
วีระสัย และคณะ 
(๒๕๓๘, หน้า ๒๘๒) 

๑) การควบคุมผู้วางนโยบายโดยประชาชน 
๒) ความเสมอภาคทางการเมือง 
๓) เสรีภาพทางการเมืองหรือประสิทธิผลในการควบคุมโดยประชาชน 
๔) หลักแห่งเสียงข้างมาก 

C.P.Henry W. 
Ehrman (ed.) 
(1964, p. 124) 

๑) อ านาจอธิปไตยมาจากประชาชนเป็นของปวงชน 
๒) ขั้นตอนเลือกผู้น าเป็นไปโดยเสรี 
๓) ผู้น ามีความรับผิดชอบ 
๔) ระบอบความเสมอภาค 
๕) สนับสนุนพรรคการเมืองมีมากกว่า ๑ พรรค 
๖) เน้นความหลากหลายในชีวิตประจ าวัน 
๗) ไม่กีดกันกลุ่มต่างๆ จากการมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครอง 
๘) ส านึกในความเป็นพลเมืองดี 
๙) ส่งเสริมครรลองทัศนคติแบบประชาธิปไตย 
๑๐) เน้นความเชื่อม่ันในความดีของมนุษย์ 

ประสาร ทองภักดี 
(๒๕๒๕, หน้า ๑๑๘-
๑๑๙) 

๑. การยึดถือเหตุผล  
๒. การเน้นความส าคัญของปัจเจกบุคคล 
๓. การถือรัฐเป็นเครื่องมือของประชาชน 
๔. การอาศัยความสมัครใจเป็นใหญ่ 
๕. การยึดถือกฎเหนือกฎ 
๖. เน้นความส าคัญของวิธีการประชาธิปไตย 
๗. การถือความเห็นพ้องต้องกันเป็นหลักในมนุษยสัมพันธ์ 
๘. การถือความเท่าเทียมกันขั้นมูลฐานของมนุษย์ 

จิรโชค (บรรพต)  
วีระสัย และคณะ 
(๒๕๓๘, หน้า ๒๖๗-
๒๘๒) 

๑) ประชาธิปไตยแบบโดยตรง 
๒) ประชาธิปไตยแบบโดยอ้อมหรือแบบมีตัวแทน 

 
๒.๓ หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยมีผู้ให้แนวคิด และการน าหลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนา หรือ พุทธธรรมในค านิยาม มาเป็นหลักในการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ีอส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
 ค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมที่ผู้ปฏิบัติตามทุกคนย่อมสามารถ รู้แจ้งเห็น
จริงได้ด้วยตนเอง และท าให้ผู้ปฏิบัติพ้นทุกข์ เข้าถึงความสุขและความบริสุทธิ์ภายในได้จริงธรรมะของ



๕๐ 
 
พระพุทธองค์เป็นความรู้อันบริสุทธิ์ เป็นธรรมโอสถขนานเอกที่สามารถเยียวยา รักษาจิตใจของมวล
มนุษยชาติให้หลุดพ้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลงเพราะเมื่อใจ ปราศจากสิ่งเหล่านี้ ใจยอม
สะอาดบริสุทธิ์ มีอานุภาพและเกิดเป็นความเมตตากรุณาปราณีมีแต่ ความรักความปรารถนาดีต่อกัน 
 หลักอปริหานิยธรรม ได้รับการยอมรับกันอย่างเป็นวงกว้างว่าเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับการมีส่วนร่วม มากที่สุด เนื่องด้วยเป็นหลักธรรมที่ท าให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก เข้มแข็ง 
สามัคคี และยั่งยืน 
 ราชอปริหานิยธรรม จากพระไตรปิฎก มีเนื้อหาตามพระไตรปิฎกดังต่อไปนี้ 
 ๑. “อานนท์ พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบ
เท่าท่ีพวกเจ้าวัชชียังหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ประชุมกันมากครั้ง” 
 ๒. "อานนท์ พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบ
เท่าที่พวกเจ้าวัชชียังพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันท ากิจที่
พวกเจ้าวัชชีจะพึงท า" 
 ๓. "อานนท์ พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบ
เท่าที่พวกเจ้าวัชชียังไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติมั่นตามวัชชี
ธรรมที่วางไว้เดิม" 
 ๔. "อานนท์ พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบ
เท่าที่พวกเจ้าวัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจ้าวัชชีผู้มีพระชนมายุมากของชาววัชชี และส าคัญ
ถ้อยค าของทา่นเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง" 
 ๕. "อานนท์ พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบ
เท่าท่ีพวกเจ้าวัชชียังไม่บังคับขู่เข็ญ เมื่อสตรีไม่ยินยอม" 
 ๖. "อานนท์ พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบ
เท่าที่พวกเจ้าวัชชียังสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ในแคว้นวัชชีของชาววัชชีทั้งในเมืองและนอก
เมือง และไม่ละเลยการบูชาอันชอบธรรมที่เคยให้เคยกระท าต่อเจดีย์เหล่านั้นให้เสื่อมสูญไป" 
 ๗. "อานนท์ พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยตราบ
เทา่ที่พวกเจ้าวัชชียังจัดการรักษาคุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรมด้วยตั้งใจว่า ‘ท า
อย่างไร พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา ท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุกในแว่นแคว้น" 
 ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกับวัสสการพราหมณ์มหาอ ามาตย์แคว้นมค ธว่า 
“พราหมณ์ สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่สารันทเจดีย์ เขตกรุงเวสาลี ได้แสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ แก่
พวกเจ้าวัชชี พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบเท่าที่พวกเจ้า  
วัชชียังมีอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ประการนี้อยู่และใส่ใจอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้อยู่” เมื่อพระผู้มี
พระภาคตรัสอย่างนี้ วัสสการพราหมณ์มหาอ ามาตย์แคว้นมคธได้กราบทูลดังนี้ว่า “ข้าแต่ท่านพระ 
โคดม พวกเจ้าวัชชีมีอปริหานิยธรรมแม้เพียงข้อเดียวก็พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความ
เสื่อมเลย ไม่จ าต้องกล่าวว่ามีครบทั้ง ๗ ประการ ข้าแต่ท่านพระโคดม พระราชาแห่งแคว้นมคธพระ
นามว่าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ไม่ควรท าสงครามกับพวกเจ้าวัชชี นอกจากจะใช้วิธีปรองดองทางการทูต 
หรือไม่ก็ท าให้แตกสามัคคีกัน ข้าแต่ท่านพระโคดม ถ้าอย่างนั้นบัดนี้ ข้าพระองค์ขอทูลลากลับ เพราะ
มีกิจมาก มีหน้าที่ที่จะต้องท าอีกมากพระพุทธเจ้าข้า” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “พราหมณ์ ขอท่านจง



๕๑ 
 
ก าหนดเวลาที่สมควร ณ บัดนี้เถิด” จากนั้น วัสสการพราหมณ์ มหาอ ามาตย์แคว้นมคธมีใจยินดีชื่นชม
พระด ารัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากที่นั่งจากไป๕๘ 
 อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตริย์วัชชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ๗ ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่ง
ความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง 
 ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
 ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท าข้อนี้
แปลอีกอย่างหนึ่งว่า : พร้อมเพรียงกันลุกขึน้ป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย 
 ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (ตาม
หลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไว้เดิม  
 ๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่าน
ว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 
 ๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้เกียรติสตรี ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง 
 ๖) เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ) ของ
วัชชี (ประจ าชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์
เหล่านั้นเสื่อมทรามไป 
 ๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (ในที่นี้
กินความกว้าง หมายถึงบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่า ขอพระอรหันต์
ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก๕๙ 
 อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดย
ระบอบสามัคคีธรรม (republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะ
เอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี๖๐ 
 หากจะวิเคราะห์ “อปริหานิยธรรม ๗” ซึ่งกษัตริย์แห่งแคว้นวัชชีซึ่งรวมกันเรียกว่ากษัตริย์
ลิจฉวี ใช้เป็น “ธรรมาภิบาล” ในการบริหารองค์กรแล้ว พบว่า ธรรมะทั้ง ๗ ขั้นนั้นเป็นข้อปฏิบัติซึ่ง
จะเสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างมั่นคงในองค์กรใดๆ ก็ตามที่ประพฤติได้อย่างสม่ าเสมอ
และม่ันคง๖๑ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอถึงหลัก 
 อปริหานิยธรรม ๗ โดยแยกออกเป็นในแต่ละข้อเพ่ือง่ายต่อการท าความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น 
ดังนี้ 
 ๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 
 อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ ถือเป็นธรรมที่ปฏิบัติแล้วจักไม่น าไปสู่ความเสื่อม จักไม่เกิด
ความหายนะแห่งองค์กร คือ จะมีแต่ความเจริญ ในหัวข้อเรื่องการประชุม ในหนังสือ การคณะสงฆ์

                                            
 ๕๘ที.ม.อ. ๑๓๔/๑๑๘. 
 ๕๙อง.สตฺตก. ๒๓/๒๐/๑๘. 
 ๖๐ที.ม. ๑๐/๖๘/๘๖. 
 ๖๑วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมดาการ 
พิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๓๒–๓๕. 



๕๒ 
 
และการพระศาสนา ซึ่งน่าจะได้ยกมาเป็นความรู้และเพ่ือเป็นข้อสนับสนุน อปริหานิยธรรม ๗ 
ประการ ในข้อที ่๑ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ไว้ ดังนี้ 
 ลักษณะท่ี ๑ รูปแบบการประชุมนั้นแม้จะมีมากก็ตาม แต่พอสรุปโดยลักษณะเป็น ๖ ข้อ 
 ๑) การประชุมปรึกษาหารือหรือพิจารณาหรือเพ่ือรับทราบ 
 ๒) ประชุมชี้แจง สั่งการ มอบงานหรือนโยบาย 
 ๓) ประชุมอบรมหรือประชุมเชิงวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ 
 ๔) ประชุมสัมมนา 
 ๕) ประชุมปฏิบัติภารกิจ 
 ๖) ประชุมสังสรรค์หรือสร้างสรรค์ความสามัคคี 
 ลักษณะท่ี ๒ หมายถึง การประชุมที่จัดข้ึน 
 ๑) เพ่ือแนะน าชี้แจงเรื่องที่ควรแนะน าชี้แจง 
 ๒) เพ่ือสั่งการในเรื่องที่ควรสั่งการ 
 ๓) เพ่ือมอบงานใดๆ ให้รับไปปฏิบัติ 
 ๔) เพ่ือให้รับทราบนโยบาย 
 ลักษณะท่ี ๓ หมายถึง การประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่มชนอื่น 
 ๑) เพ่ืออบรมให้ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการ 
 ๒) เพ่ือฝึกอบรมให้เกิดทักษะในการปฏิบัติการ 
 ลักษณะที่ ๔ หมายถึง การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ทั้งท่ีอยู่ในวงงานรับผิดชอบหรือเรื่องโดยทั่วไปเพ่ือหาข้อสรุป แต่ผลของการประชุมเป็นเพียงข้อเสนอ 
แนะ ผู้เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้เพ่ือให้รับทราบนโยบาย 
 ลักษณะที่ ๕ หมายถึง การประชุมที่ร่วมกันกระท ากรณียกิจ ทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ทั้งในกรณียกิจทั่วไป 
 ลักษณะท่ี ๖ หมายถึง การประชุมพบปะสังสรรค์เพ่ือ 
 ๑) เพ่ือให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน 
 ๒) เพ่ือให้เกิดพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคี 
 การประชุมทุกลักษณะ ย่อมมีวัตถุประสงค์เป็น ๖ คือ 
 ๑) เพ่ือยุติหรือชี้ขาดปัญหาใดๆ 
 ๒) เพ่ือให้รับทราบนโยบาย ค าชี้แจง ค าสั่ง หรือแนวการปฏิบัติ 
 ๓) เพ่ือพัฒนาทางวิชาการและการปฏิบัติ 
 ๔) เพ่ือวิจัยข้อมูลและหาข้อสรุป 
 ๕) เพ่ือด าเนินภารกิจในความรับผิดชอบ 
 ๖) เพ่ือสร้างสรรค์ความสามัคคี 
 แต่เมื่อย่นให้สั้นลง คงได ้๒ คือ 
 ๑) เพ่ือป้องกันความเสื่อม 
 ๒) เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้า 



๕๓ 
 
 “อปริหานิยธรรม” คือ ป้องกันความเสื่อม และเพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้า จึงนับว่า 
อปริหานิยธรรมนั้นควรค่าแก่การที่จะเป็นที่สนใจ ในการน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติยึดเป็นธรรมาภิบาล
ในองค์กรที่ทรงคุณค่ายิ่ง๖๒ 
 หลักการประชุมกันอย่างเนืองนิตย์คือ การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ คือธรรมข้อแรกใน
หลัก อปริหานิยธรรม ๗ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้และดูเหมือนคนท างานในยุคสมัยนี้
ก็นิยมการประชุมกันเป็นนิตย์ เพราะเป็นการได้พูดคุยกันบ่อยๆ งานก็จะก้าวหน้าไปด้วยดีนอกจากนี้
การประชุมกันเนืองนิตย์ยังเป็นการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมสติปัญญาในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหายากๆ๖๓ 
 การประชุมรวมหมู่คณะเป็นเนืองนิตย์ ถือเป็นหัวใจส าคัญของการด ารงรักษาองค์กร ให้มี
อุดมการณ์ร่วมกันในระยะยาว ทั้งนี้เพราะการรวมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา จะท าให้สมาชิกของ
องค์กรเกิดความรู้สึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างน้อย ๓ ประการ คือ 
 ๑) รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าขององค์กร 
 ๒) รู้สึกว่าตนมีโอกาสในการสร้างสรรค์องค์กร 
 ๓) รู้สึกว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบองค์กร 
 องค์กรใดที่สมาชิกมีความรู้สึกที่ดีทั้ง ๓ ประการนี้ ย่อมจะน าไปสู่ความมีอุดมการณ์เป็น
หนึ่งเดียวกัน และพร้อมที่จะพิทักษ์ปกป้องรักษาองค์กร อย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ แม้แต่
ชีวิตก็อุทิศให้กับองค์กรได้ นี่คืออานุภาพของการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ ของหมู่สงฆ์ซึ่งท าให้
พระพุทธศาสนา มีความม่ันคงอยู่ในโลกนี้ ยาวนานกว่าสองพันห้าร้อยปีแล้ว๖๔ 
 สรุปได้ว่า การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ก็เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมถึงการพิจารณาในเรื่องต่างๆ  อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และโดยเฉพาะการประชุมนั้นจะต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์ไม่น ามาซึ่งมาเบื่อ
หน่ายหรือร้าวฉาน 
 ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
 อปริหานิยธรรมข้อที่ ๒ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อม
เพรียงกันท ากิจที่จะพึงท า ความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะทั้ง ๓ วาระนี้ คือการแสดงออกถึง
เอกภาพของหมู่คณะ หรือความพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกทั้งหมู่คณะ ยินดีเต็มใจที่จะร่วม
เป็นร่วมตายกันทั้งในยามทุกข์และในยามสุขเพ่ือแบกรับภารกิจของหมู่คณะให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ตาม
เป้าหมายและก าหนดเวลาขณะเดียวกันหากในยามใด ที่มีภัยอันตรายมากล่ ากราย สมาชิกทั้งหมดต่าง
ก็พร้อมใจกันพิทักษ์รักษาองค์กรให้ผ่านพ้น อุปสรรคและวิกฤตอันตรายไปได้อย่างปลอดภัยและสง่า

                                            
 ๖๒พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: มหาเถร
สมาคม, ๒๕๔๘), หน้า ๒๓. 
 ๖๓ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และ ปาริชาต สถาปิตานนท์, การประชุมอย่างสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร: 
อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๗), หน้า ๔๕. 
 ๖๔พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), ความรู้ประมาณ ฐานรากของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพ 
มหานคร: พีพีพริ้นติ้ง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙. 



๕๔ 
 
งาม โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ล าบากใดๆ ทั้งสิ้น นี่คืออานุภาพแห่งความเป็นเอกภาพของหมู่
คณะ ซึ่งท าให้องค์กร มีความม่ันคงเป็นปึกแผ่นยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน 
 การพร้อมกันประชุมและพร้อมกันเลิกประชุม เมื่อมีการประชุมก็ควรร่วมกันประชุม
พร้อมกัน เลิกประชุมก็เลิกพร้อมกัน ไม่หนีประชุม รับเบี้ยประชุมก็อยู่จนเลิก ไม่ใช่รับเบี้ยประชุมเสร็จ
ก็หายไป จะได้รู้ว่าเขาประชุมกันเรื่องอะไรมอบหมายภารกิจอะไร ให้ใครบ้าง จะได้ติดตามงานกันได้
ถูกต้อง ข้อนี้ท าได้ (แต่ยาก) องค์กรไหนๆ ก็เข้มแข็ง 
 การประชุมพร้อมเพรียงกัน คือพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และ
พร้อมเพรียงกันปฏิบัติกิจของหมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียง และเมื่อ
ถึงตอนท างานก็ต้องท างานของส่วนรวมให้ดี๖๕ 
 สรุปได้ว่า การพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม นั้นผู้เข้าร่วม
ประชุมจะต้องเข้าให้ตรงเวลา อยู่ร่วมประชุมจนครบก าหนดเวลา ร่วมรับผิดชอบในหน้าที่ในการ
ประชุมร่วมกัน ไม่หนีหายเอาความสบายใส่ตน 
 ๓) ไม่บัญญัติสิ่งท่ีมิได้บัญญัติไว้หรือไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบเดิม 
 การไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม หมายถึง สิกขาบททุกข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว 
ใครๆ ไม่พึงถอน คือไม่ตัดออก ไม่ยกเลิก แม้บางข้ออาจไม่เหมาะแก่กาลสถานที่ ก็มีพระพุทธานุญาต
พิเศษไว้แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องถอนสิกขาบทใดๆ ทั้งสิ้น เหมือนกฎหมายทางพระราชอาณาจักร ใครๆ 
ไม่พึงถอน เพราะถ้าต่างคนต่างเลิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ ตามความต้องการของตนๆ ผลสุดก็
ไม่มีอะไรเหลือเป็นหลักไว้ควบคุมหมู่คณะ พระศาสนาก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ เหมือนกฎหมาย ถ้าต่างคน
ต่างถอนที่ละมาตรา ไม่ช้าก็หมดประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีกฎหมาย ก็เหมือนบ้านเรือนไม่มีขื่อไม่มีแป 
ก็มีแต่พินาศ๖๖  
 การไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติตามสิกขาบทที่
พระองค์ทรงบัญญัติไว้ว่า ส าหรับข้อนี้ถือเป็นความมั่นคงสูงสุดของพระพุทธศาสนา เปรียบเหมือนชาติ 
จะมั่นคงสูงสุดก็ต้องมีบทบัญญัติเรียกว่ารัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแม่บทกฎหมายสูงสุดที่ทุกคนต้องยึดถือ
ปฏิบัติตามนั้น ใครจะละเมิดมิได้จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามใจชอบมิได้ เพราะรัฐธรรมนูญคือโครงสร้าง
ของระบอบการปกครองประเทศ การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามใจชอบก็คือการท าลายโครงสร้างระบอบ
การปกครองของประเทศโดยตรง ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความสับสนวุ่นวายไร้ระเบียบวินัยขึ้นในสังคม
และประเทศชาติ อันจะน าพาบ้านเมืองไปสู่ความล่มสลายในที่สุด พระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมอบไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ก็เปรียบได้กับรัฐธรรมนูญของพระพุทธ 
ศาสนาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระธรรมค าสอนตามใจชอบ ย่อมเป็นการท าลายโครงสร้างความมั่นคง
ของพระพุทธศาสนาโดยตรงเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติผิดๆ ขึ้นในหมู่สงฆ์ซึ่งจะยังผลให้พุทธบริษัท
ทั้งหลายสิ้นศรัทธาในพระพุทธศาสนา แล้วเกิดสิ่งเลวร้ายตามมาอีกมากมายจนกระทั่งท าให้พระพุทธ 
ศาสนาต้องสูญหายไปจากโลกนี้โดยปริยาย ดังนั้น หมู่สงฆ์ทั้งหมดจ าเป็นต้องตั้งใจศึกษาตามพระธรรม
                                            
 ๖๕พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต), อปริหานิยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ห้างจ ากัดดวงกมล 
ปริ้นติ้ง, ๒๕๕๐), หน้า ๖๘. 
 ๖๖พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก), อธิบายธรรมวิภาค, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘๔–๑๘๕. 



๕๕ 
 
วินัยให้ครบถ้วน ทั้ง ๓ ประการ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ชนิดอุทิศชีวิตเป็นเดิมพัน เพ่ือให้
ประจักษ์แจ้งในอริยมรรค อริยผล ระดับต่างๆ ในพระพุทธศาสนาด้วยตนเอง แม้เพียงระดับต้นก็ตาม 
ซึ่งย่อมจะสามารถค้ าจุนพระพุทธศาสนาให้ยืนยงมั่นคงต่อไปได้โดยไม่อันตรธานหายไปจากโลกนี่คือ 
อานุภาพของการรักษาพระธรรมวินัยไว้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติของหมู่สงฆ์พร้อมกันทั้งแผ่นดิน  
ซึ่งจะยังผลให้พระพุทธศาสนามีความม่ันคงเป็นปึกแผ่น การท าหน้าที่เผยแผ่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ของ
หมู่สงฆ์๖๗ 
 สรุปได้ว่า การไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิมนั้น จะต้องมีการก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจจะต้องไม่ท าการยกเลิก หรือตั้ง
บัญญัติอ่ืนให้ขัดต่อของเดิม แต่หากการตั้งกฎใหม่ขึ้นมาแล้วเอ้ือต่อของเดิมก็สามารถกระท าได้ 
 ๔. มีความเคารพนับถือต่อผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา 
 การให้ความเคารพนับถือต่อผู้ใหญ่ หมายถึง องค์กรใดย่อมมีผู้น าหากเราให้เกรียติผู้น า
เชื่อฟังกัน ปฏิบัติตามความคิด (ที่ดีที่ถูกต้อง) ของผู้น า เดินไปในกรอบในทิศทางเดียวกัน ไม่หลบหลู่
ผู้น าความมั่นคงในองค์กรก็จะเกิดขึ้น และการให้ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาไว้ว่า อปริหานิย
ธรรมข้อที่ ๔ ในมิติของสังคมสงฆ์นั้น คือ การให้ความเคารพภิกษุที่เป็นประธานสงฆ์ และรับฟัง
ถ้อยค าของท่าน ส าหรับข้อนี้ มุ่งใช้การเคารพนับถือซึ่งกันและกันเป็นหัวใจในการปกครองสงฆ์ 
กล่าวคือ ในพระภิกษุสงฆ์หมู่หนึ่งๆ ที่บวชกันมานาน จะประกอบด้วยสมาชิก ๔ ประเภท คือ 
 ๑) พระเถระผู้บวชมานานและมีอายุมาก 
 ๒) พระเถระผู้มีพรรษามาก 
 ๓) พระอุปัชฌาย์ผู้เป็นสังฆบิดร 
 ๔) สังฆปริณายกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้า และมีอ านาจในการปกครองสงฆ์หมู่
การที่สงฆ์ยังปกครองกันอยู่ได้ก็เพราะอาศัยความเคารพอยู่๒ สถานะ คือ ๑) ในด้านการปกครอง ก็
อาศัยความเคารพนับถือเชื่อฟังตามฐานะของท่านผู้มีอ านาจที่ได้รับการ แต่งตั้งนั้น ๒) ในด้านความ
ประพฤตกิ็อาศัยความเคารพเชื่อฟังท่านผู้มีอายุพรรษามากกว่า ผู้สามารถเป็นต้นแบบความประพฤติ
ให้กับเราได ้
 ดังนั้น การปฏิบัติด้วยความเคารพนับถือ และเชื่อฟังถ้อยค าของพระเถระผู้ใหญ่เช่นนี้ 
ย่อมท าให้การปกครองสงฆ์มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง เพราะมีพระเถระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ 
เป็นต้นแบบด้านความประพฤติเป็นผู้ชี้น าและเป็นต้นแบบด้านการปฏิบัติธรรมเพ่ือการบรรลุมรรคผล
นิพพาน นี่คืออานุภาพของการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  ย่อมท าให้
พระพุทธศาสนามีความม่ันคงเป็นปึกแผ่น การให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชายังหมายถึง เปิดโอกาส
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าในอาชีพ โดยอาจส่งไปอบรมสัมมนา ค้นคว้าวิจัยสนับสนุนให้ผู้ใต้ 
บังคับบัญชาแต่ละคนได้ท างานที่เหมาะสมแก่ตนทั้งด้านความสามารถ และบุคลิกภาพ เพ่ือให้ท างาน
ได้ด้วยดีและมีความสุขในงาน สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนเมื่อต้องการให้ท างานใดหรือ
ปฏิบัติอย่างไร และหลีกเลี่ยงการสื่อสารทางเดียวให้มากที่สุดรักษาผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา  

                                            
 ๖๗พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต), อปริหานิยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ห้างจ ากัดดวงกมล 
ปริ้นติ้ง, ๒๕๕๐), หน้า ๗๐. 



๕๖ 
 
เพ่ือให้ทุกคนอยู่ได้อย่างไม่ล าบากและเป็นสุข ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียสละ และท า
ประโยชน์ให้หน่วยงานเพ่ิมขึ้น ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปรากฏแก่ผู้ อ่ืนเมื่อเขาท าดีแต่เมื่อมีสิ่ง
ผิดพลาดเกิดข้ึนควรเชิญเข้าพบพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวในบรรยากาศของความจริงใจ๖๘ 
 สรุปได้ว่า ดังนั้นการท างานในหน่วยงานใดๆ ก็ตามบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายจะต้องรู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ หากพบปัญหาใดๆ 
ก็ยังมีบุคคลอ่ืนๆ ภายในองค์กรที่มีความรู้ความสามารถความถนัดที่แตกต่างกันไปการวางตนให้
เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของตนเองย่อมท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน การเคารพหรือยอมรับนับถือ
ซึ่งกันและกันย่อมท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่ดีและมี
ความสุขในการท างาน 
 ๕. ความใหเ้กียรติกุลสตรี 
 การให้ความเคารพต่อเพศสตรี ข้อนี้ส าคัญมิใช่น้อยเพราะเตือนเพราะห้ามมิให้ล่วงเกิน
บุตรภริยาของใคร เรื่องบุตรภริยาของผู้ร่วมงาน ของคนอ่ืน ควรให้เกียติกัน ไม่นินทาว่าร้าย หรือพูด
ถึงกันในทางไม่ด ีเรื่องนี ้เป็นเรื่องใหญ ่เป็นเรื่องส าคัญในองค์กรใดๆ ก็ตาม หากเว้น หากละ ไม่ปฏิบัติ
เช่นนี้เสียได้ย่อมมีแต่ความสงบ ย่อมมีแต่ความสามัคคี อย่าลืมว่า ลูกเมีย มีอิทธิพลต่อจิตใจของทุกคน 
การให้ร้าย การนินทาว่ากล่าวมีผลกระทบต่อผู้น าและบุคลากรในองค์กร องค์กรใดมีเรื่องเช่นนี้มากๆ 
ย่อมขาดความม่ันคง ไม่ท า ไม่พูด ไม่คิดอะไรตามอ านาจของความอยาก อันธรรมดาปุถุชนทุกคนยังมี
ตัณหา คือความอยากจึงจ าเป็นต้องระวังตน คอยข่มจิตตน อดทนต่อความอยาก ไม่ปล่อยจิตให้ตกอยู่
ภายใต้อ านาจความอยากนั้นเมื่อควบคุมจิตได้ก็ไม่ท าไม่พูด ไม่คิดด้วยอ านาจความอยาก ก็ชื่อว่าไม่ลุ
อ านาจแก่ความอยาก ก็มีแต่ความเจริญ๖๙ 
 สรุปได้ว่า ทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการให้
เกียรติต่อเพศสตรี โดยการไม่ท าร้าย ไม่ประพฤติตนในทางชู้สาว ไม่กดขี่ทางเพศซึ่งจะน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียต่อองค์กร 
 ๖. ให้ความเคารพต่อเจดีย์หรือสถานที่ 
 การให้ความเคารพต่อเจดีย์หรือสถานที่ที่ส าคัญของหน่วยงาน คนไทยส่วนมากนับถือถึง
ความส าคัญของสถานที่ที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือที่ท างาน หากใครไม่เชื่อถือ ใครดูถูกของที่คนอ่ืนใน
องค์กรเขาเชื่อถือ หรือเซ่นไหว้บูชากราบไหว้อยู่ก็ต้องเกิดอาการขัดใจกันองค์กรก็อยู่ไม่ได้ข้อนี้หมาย
รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา ซึ่งคนในองค์กรจักต้องให้เกียรติกัน ไม่หลบหลู่ของของ
ใคร ถือเป็นธรรมาภิบาลที่ต้องใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยเป็นอย่างยิ่ง 
 สรุปได้ว่า เคารพสักการะบูชาเจดีย์กล่าวคือ การเคารพปูชนียสถานและปูชนียวัตถุตลอด
ถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ ของวัชชีหรือของส าคัญประจ าชาติทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้
การบูชาหรือธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามไป ในปัจจุบันนัยยะนี้ได้ตีขยาย
กว้างออกไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ ในทุกสถานที่มีประวัติเหตุการณ์เรื่องราวปรากฎ หรือมี

                                            
 ๖๘นันทรัตน์ จ าปาแดง, การเป็นลูกน้องท่ีดี, (กรุงเทพมหานคร: วังอักษร, ๒๕๔๘), หน้า ๒๗. 
 ๖๙พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก), อธิบายธรรมวิภาค, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘๖. 



๕๗ 
 
สิ่งที่ส าคัญและเป็นที่เคารพบูชาของคนในองค์กรนั้นๆ ดังนั้นทุกคนจะต้องให้ความเคารพ ไม่ดูหมิ่น 
หรือหลบหลู่ 
 ๗. ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ทรงศีลทรงธรรม 
 หลักแนวคิดดังกล่าวนั้น มีหลักการเพ่ือจัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบ
ธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย ในที่นี้กินความกว้าง หมายถึงบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของ
ประชาชนทั่วไปด้วย ทั้งยังหมายถึงภาวะความปรารถนาหรือตั้งใจให้พระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มา 
พึงมาสู่ที่พักหรือสถานที่ของตน ที่มาแล้วพึงอยู่ในที่พักหรือสถานที่ของตนโดยผาสุก จากนัยยะ
ดังกล่าว เราสามารถขยายความไปถึงลักษณะหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิสันถารหรือการต้อนรับขับสู้ หรือ
การเอาใจใส่ต่อแขกหรือญาติมิตรผู้มาเยือน การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน ยังคงหมายถึง 
ในองค์กรแต่ละแห่งในบ้านเมืองในชาติ แต่ละชาติย่อมมีคนดี คนอาวุโส มีคนส าคัญ ซึ่งเป็นทรัพยากร
บุคคลที่ส าคัญยิ่งต่อองค์กรนั้นๆ บุคคลเหล่านี้ ถือเป็นหลักขององค์กร ซึ่งเป็นขุมความคิด ขุม
ประสบการณ์เป็นสิ่งอันทรงคุณค่าขององค์กร ซึ่งถือเป็นธรรมปฏิบัติที่ก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคงของ
องค์กร ควรจัดสถานที่ให้เหมาะสม ให้ความเอาใจใส่ต่อผู้มาติดต่อ การเตรียมการล่วงหน้าส าหรับผู้มา
ติดต่อ ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม การต้อนรับผู้มาติดต่อที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า ควรเอ่ยชื่อได้อย่าง
ถูกต้อง การสนทนากับผู้มาติดต่อ ควรสนทนาในเรื่องทั่วๆ ไป การแนะน า (Introductions) การ
ขัดจังหวะ ควรใช้วิธีการขัดจังหวะที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆการรักษาเวลานัดหมายไม่ให้
ล่วงเลยเวลาจนเกินไป การขอเข้าพบของพนักงานในหน่วยงานหากผู้บังคับบัญชาไม่ว่าง ควรบอกให้
เขากลับไปยังแผนกของตนเองก่อน เมื่อผู้บังคับบัญชาว่างแล้วจึงโทรเรียก การต้อนรับผู้มาติดต่อที่
มิได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า ควรแสดงความเป็นมิตรเสมอการปฏิเสธการขอเข้าพบ โดยการปฏิเสธอย่าง
สุภาพ การปฏิบัติเมือ่ผู้มาติดต่อกลับ ควรจัดท าสมุดทะเบียนผู้มาติดต่อให้เรียบร้อย เพ่ือเป็นหลักฐาน
ประจ าวัน 
 สรุปได้ว่า การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือนนั้น จะต้องให้ความเคารพอย่าง
จริงใจ มีการปฏิสันถาร พร้อมทั้งเชื่อฟังค าแนะน าจากท่านผู้รู้เหล่านั้น ที่ได้มาเยือนถึงองค์กรของเรา
จากการศึกษาหลักอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ข้อ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ 
เป็นธรรมที่ป้องกันความเสื่อม และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับทุกคนโดยเฉพาะองค์กรต่างๆ ที่
ต้องการความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร ผู้น าจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหลักเอาหลักธรรมอปริหานิย
ธรรม ๗ มาปรับใช้กับการบริหารงาน โดยจะต้องน ามาประยุกต์ใช้ให้ได้ครบทั้ง ๗ ข้อ๗๐  
 จากที่ยกตัวอย่างหลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ มาข้างต้นนี้ สามารถประยุกต์ใช้กับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง เหตุเพราะหลักการทั้งหลายนั้นเน้นหนักไปในเรื่องความสามัคคีของหมู่คณะ 
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การอยู่ภายใต้กฎบัญญัติเดียวกันและไม่พยายามบัญญัติสิ่งใหม่ที่ก่อให้เกิด
ความแตกแยก ทะเลาะเบาะแว้งกัน ให้สิทธิและความเสมอภาคกันในสังคม ให้ความเคารพให้ผู้ใหญ่ 
ผู้มีธรรม ให้ความอุปการะต่อคนดีในสังคมนั้น ๆ เพ่ือให้คนเหล่านั้นเป็นตัวแทนในการช่วยดูแลให้
สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุขต่อไป 

                                            
 ๗๐สมศรี มงคลชัย, การบริการที่ดี, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วังอักษร, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒. 



๕๘ 
 
 เมื่อได้ท าการศึกษาทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนา ทางผู้วิจัยจึงได้ตัดสินใจเลือกหลักอปริหานิยธรรมเพ่ือเป็นหลักธรรมในการวิจัยฉบับนี้ เพราะ
หากจะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมเพ่ือให้สังคมคงอยู่ ได้ โดยปกติผาสุ กเข้มแข็งและยั่ งยืน หลัก 
อปริหานิยธรรมนับเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมที่สุดกับการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยฉบับนี้ ดังนั้นทาง
ผู้วิจัยจะน าหลักอปริหานิยธรรม จัดท าแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลจากประชาชน เพ่ือหาแนวทางใน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่ก่อให้เกิดความผาสุก ความสงบสุข ความเข้มแข็ง และ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคตสืบต่อไป 
 
ตารางท่ี ๒.๗ สรุปหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  

ที่มา หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ที.ม.อ. ๑๓๔/๑๑๘.  ราชอปริหานิยธรรม จากพระไตรปิฎก 
อง.สตฺตก. 
๒๓/๒๐/๑๘. 

 อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตริย์วัชชี หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม 
๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
 ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียง
กันท ากิจที่พึงท า 
 ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่ง
ที่บัญญัติไว้ (ตามหลักการเดิม) 
 ๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น 
 ๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหงหรือฉุดคร่า
ขืนใจ 
 ๖) เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึง
อนุสาวรีย์ต่างๆ)  

 ๗)  จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์
ทั้งหลาย (ในที่นี้กินความกว้าง หมายถึงบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของ
ประชาชนทั่วไป) 

ที.ม. ๑๐/๖๘/๘๖. 
 

 พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบ
สามัคคีธรรม (republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตาม
หลักธรรมนี้ จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุ
แยกให้แตกสามัคค ี

วศิน อินทสระ 
(๒๕๔๘, หน้า ๓๒-
๓๕) 

 เป็นข้อปฏิบัติซึ่งจะเสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างมั่นคง
ในองค์กรใดๆ ก็ตามที่ประพฤติได้อย่างสม่ าเสมอและม่ันคง 

พระธรรมปริยัติ
โสภณ (วรวิทย)์  
(๒๕๔๘, หน้า ๒๓) 

 ป้องกันความเสื่อม และสร้างความเจริญก้าวหน้า 



๕๙ 
 
ตารางท่ี ๒.๗ สรุปหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
  

ที่มา หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ชัยวัฒน ์ถิระพันธุ์ 
และ ดร.ปาริชาต 
สถาปิตานนท์ 
(๒๕๔๗, หน้า ๔๕) 

 การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นการได้พูดคุยกันบ่อยๆ การประชุม
กันเนืองนิตย์ยังเป็นการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้  ร ะ ด ม
สติปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหายากๆ 

พระภาวนาวิริยคุณ 
(เผด็จ ทตฺตชีโว) 
(๒๕๔๘, หน้า ๑๙) 

๑) รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าขององค์กร 
๒) รู้สึกว่าตนมีโอกาสในการสร้างสรรค์องค์กร 
๓) รู้สึกว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบองค์กร 

พระเทพคุณาภรณ์ 
(โสภณ โสภณจิตฺโต) 
(๒๕๕๐, หน้า ๖๘) 

 พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันปฏิบัติกิจของหมู่คณะ 
มีความรับผิดชอบร่วมกัน ด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียง 

พระเทพวิสุทธิญาณ 
(อุบล นนฺทโก) 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๘๔-
๑๘๕) 

 กฎหมาย ถ้าต่างคนต่างถอนที่ละมาตรา ไม่ช้าก็หมดประเทศชาติ
บ้านเมืองไม่มีกฎหมาย ก็เหมือนบ้านเรือนไม่มีข่ือไม่มีแป ก็มีแต่พินาศ 

นันทรัตน์ จ าปาแดง 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๗) 

 องค์กรใดย่อมมีผู้น าหากเราให้เกียรติผู้น าเชื่อฟังกัน ปฏิบัติตาม
ความคิด (ที่ดีที่ถูกต้อง) ของผู้น า เดินไปในกรอบในทิศทางเดียวกัน ไม่หลบ
หลู่ผู้น าความมั่นคงในองค์กรก็จะเกิดข้ึน 

พระเทพวิสุทธิญาณ  
(อุบล นนฺทโก) 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๘๖) 

 ห้ามมิให้ล่วงเกินบุตรภริยาของใคร เรื่องบุตรภริยาของผู้ร่วมงาน ของ
คนอ่ืน ควรให้เกียติกัน ไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ด ี

สมศรี มงคลชัย 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๒) 

 การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือนนั้น จะต้องให้ความเคารพ
อย่างจริงใจ มีการปฏิสันถาร พร้อมทั้งเชื่อฟังค าแนะน าจากท่านผู้รู้เหล่านั้น ที่
ได้มาเยือนถึงองค์กรของเรา 

 
๒.๔ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
 ๒.๔.๑ การเลือกตั้งทั่วไปในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ผ่านมาเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ มีจ านวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ของเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดระยอง (เขตที่รวมเทศบาลนครระยองอยู่ในส่วนนี้ด้วย) ทั้งสิ้น 
๑๒๖,๙๖๑ คน มีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวน ๙๔,๘๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๐ เป็นบัตรดี 
๗๙,๒๕๕ บัตร ร้อยละ ๘๓.๕๗ บัตรเสีย ๑๒,๘๔๓ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๔ บัตรไม่เลือกผู้สมัคร
ใด ๒,๗๔๐ บัตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๙ จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมากนั่นเอง 



๖๐ 
 
 ๒.๔.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง 
 ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองมีรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
ทั่วไป โดยการเข้าร่วมกับทางราชการเมื่อมีการร้องขอตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการ
เลือกตั้ง เช่น การเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง เข้า
ร่วมรับฟังการนับคะแนน เข้าร่วมท ากิจกรรมรณรงค์เพ่ือให้คนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ร่วมฟัง
การปราศรัยของพรรคการเมืองต่างๆ มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและข่าวสารทางการเมือง
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการติดต่อกับทางราชการเพ่ือรับทราบแนวทางการปฏิบัติ การเลือกตั้ง  การติดต่อ
เพ่ือแจ้งความประสงค์ในการเลือกตั้งล่วงหน้า เป็นต้น 
 ๒.๔.๓ สภาพทั่วไปของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
 เทศบาลนครระยองครอบคลุมพ้ืนที่ของ ๔ ต าบล คือ ๑) ต าบลปากน้ า ๒) ต าบลท่าประดู่ 
๓) บางส่วนของต าบลเชิงเนิน ๔) บางส่วนของต าบลเนินพระ  และทั้งหมด ๔ เขตการปกครองนั้น 
แบ่งออกเป็น ๒๙ ชุมชน 
 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครระยองมีทั้งสิ้น (ข้อมูลประชากร เดือนมีนาคม 
๒๕๖๒) ๖๔,๔๐๖ แบ่งเป็น ชาย ๓๐,๑๙๑ คน หญิง ๓๔,๒๑๕ คน ความหนาแน่นของประชากร
ประมาณ ๓,๕๗๖ คน/ตร.กม. (ของจังหวัดระยองเท่ากับ ๑๕๒ คน/ตร.กม.) จ านวนครัวเรือน 
๓๖,๒๓๔ ครัวเรือน จ านวนสมาชิกเฉลี่ยของครัวเรือน ๒.๐๘ อัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรร้อยละ 
๒.๑๕ ต่อปี 
 ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่มีคุณสมบัติเป็น
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๔๓,๑๑๖ คน จ าแนกเป็น ชาย ๑๙,๑๗๙ และหญิง ๒๓,๙๓๗๗๑ 
 ประชาชนเทศบาลนครระยองมีความหลากหลายทางด้านอาชีพ ส่วนใหญ่มีการประกอบ
อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ มีการท าประมงในบาง
พ้ืนที ่
  
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา การประยุกต์หลักพุทธธรรม สู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ในการเลือกตั้งทั่วไป ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยองงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีดังต่อไปนี้ 
 ๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติมดังนี้ 

                                            
 ๗๑เทศบาลนครระยอง,"ข้อมูลส านักทะเบียนเทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.
๒๕๖๒", [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.rayongcity.go.th/index.php/2016-07-22-06-13-38/2016-07-
22-07-07-50/2016-07-22-07-57-46, [๑๖ เมษายน ๒๕๖๒]. 



๖๑ 
 
 ทัพกฤษฏิ์ สุวรรณวัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา" ผลการวิจัยพบว่า ๑. การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
แยกออกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการเลือกตั้ง ด้านการรับ
ฟังข่าวสารทางการเมือง ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ด้านพฤติกรรมการแสดงออกทาง
การเมือง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการเดินขบวนหรือชุมนุมประท้วง มีค่าแปลผล
อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ ๒. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีเพศ 
อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมทั้ง ๕ ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนนักศึกษาที่มีสาขาวิชาและอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยรวมทั้ง ๕ ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๓. ข้อเสนอแนะ ให้เสรีภาพ
แก่สื่อมวลชนทุกสาขา ไม่จ ากัดสิทธิและอิสระในการน าเสนอข่าวสารทางการเมือง รับฟังความคิดเห็น
ที่หลากหลายของนักศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไข ให้ความคุ้มครองที่ปลอดภัยแก่ผู้ชุมนุมและ
เดินขบวนประท้วง จากกลุ่มบุคคลที่สาม เพ่ิมความรู้ให้แก่นักศึกษาถึงความส าคัญของการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง และการชุมนุมต้องเป็นไปด้วยความสงบ ก าหนดพ้ืนที่ในการชุมนุมชัดเจน มีมาตรการ
ด าเนินการกับแกนน าที่ละเมิดกฎหมาย๗๒ 
 ดาบต ารวจบรรจบ แก้วหน่อ ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่" ผลการวิจัยพบว่า ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ข้าราชการต ารวจ โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ด้านการรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองและด้านการเข้าร่วมชุมชนทางการเมือง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ ๒. ผล
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ข้าราชการต ารวจที่มีระดับการศึกษาและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ส่วนข้าราชการต ารวจที่มีระดับชั้นยศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 
๓. ข้อเสนอแนะควรออกกฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง กรณีไม่ใช้สิทธิของตนเมื่อมีหน้าที่แล้วละ
เว้นในการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้โทษหนักกว่าที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รัฐบาลควร
สนับสนุนให้ข้าราชการต ารวจเข้าใจและมีกิจกรรมให้ข้าราชการต ารวจมีส่วนร่วมมากกว่าที่เป็นอยู่ใน
ขณะนี้ ประชาชนที่ร่วมชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามสิทธิเสรีภาพแล้ว ต้องอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น๗๓ 

                                            
 ๗๒ทัพกฤษฏิ์ สุวรรณวัฒน์, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา", สารนิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
 ๗๓บรรจบ แก้วหน่อ, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่", สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๖๒ 
 
 จินตนา กะตากูล ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่ที่ ๔ ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช" 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน โดยรวมทั้ง ๓ 
ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยพบว่า ด้านการใช้ 
สิทธิเลือกตั้งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับ
ปานกลาง ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ๒. ผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ที่  มีเพศต่างกันไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ที่มีระดับอายุต่างกันแตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.๐๑ ที่มีอาชีพต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๕ ที่มีระดับการศึกษาและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ ๓. ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทาง การเมืองท้องถิ่นของประชาชน มี
ดังนี้ประชาชนมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นยัง ไม่มากเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะการรับรู้
ข่าวสารทางการเมืองน้อย ตลอดจนประชาชนมีส่วนร่วมในการหารณรงค์เสียงเลือกตั้งน้อย ควรเพ่ิม
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและ เล็งเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
ทางการเมืองท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน๗๔ 
 พระมหาส าราญ นนฺทพุทฺธิ (ทะสูนย์) ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ " ผลการวิจัยพบว่า ๑. การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลร่องคา อ าเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ ด้านการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง มีระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการไปใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง  
และที่อยู่ในระดับสุดท้าย คือ ด้านการแสดงประชามติและประชาพิจารณ์ อยู่ในระดับปานกลาง  
๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลร่องคา อ าเภอ
ร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศและอาชีพ
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ ส่วนประชาชนที่มีอายุ การศึกษา และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ๓. ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือรณรงค์ให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสารควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารทางการเมืองอย่าง
สม่ าเสมอ ควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางการเมือง ควรเพ่ิมความรู้ให้แก่ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของ
การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานในโครงการต่างๆ 
เพ่ือเสนอปัญหาและการส ารวจปัญหาของตนในพ้ืนที่ที่ประชาชนต้องการเพ่ือเสนอทางออกร่วมกันและ

                                            
 ๗๔จินตนา กะตากูล, "การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนศึกษาเฉพาะกรณี 
หมู่ที่ ๔ ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช", วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒). 



๖๓ 
 
เสนอต่อเทศบาลให้จัดสรรงบประมาณลงไปแก้ไขปัญหาเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น ควรรับฟังความคิดเห็นที่
หลากหลายของประชาชนเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขต่อไป๗๕ 
 มุกดา เตจ๊ะสา ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ผลการวิจัยพบว่า ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบลวังผาง อ าเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ๒) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบล 
วังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความ 
แตกต่างตามการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
พบว่า ด้านอายุ วุฒิการศึกษาไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้าน อาชีพ และรายได้ 
แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓) ควรมีความสนใจ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึ้น และกล้าแสดงออกให้เท่าเทียมกับสังคมเพศชายให้เป็น
ที่ยอมรับกับการเป็นผู้น าท้องถิ่น โดยน าทั้งข้อดีและข้อเสียมาปรับใช้ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของสตรี ๔) การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น  พบว่า ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่เน้น การเปิดโอกาสเป็นวิธีหนึ่งในการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น 
สะท้อนให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีสามารถเกิดขึ้นได้จากการให้โอกาสของ
ทุกภาคส่วนของท้องถิ่นในการได้มีส่วนร่วม การท างานต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยอมรับซึ่งกัน 
และกัน ท าตามหน้าที่มีความรับผิดชอบไม่ให้เกิดการบกพร่อง เกิดความชอบธรรมด าเนินการอย่าง
พร้อมเพียงมีความสามัคคีในกลุ่มการท างานไม่แบ่งฝ่ายชายหญิงเพื่อประโยชน์ของสังคมชุมชน๗๖

 

 จินตนา จงฤกษ์งาม ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง " ผลการวิจัยพบว่า ๑. 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านการเลือกตั้งท้องถิ่น ด้านการ
เขา้ร่วมประชุมของท้องถิ่น และด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมืองท้องถิ่น ตามล าดับ ๒. ประชาชนที่
มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น โดยรวมไม่ต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ๓. ข้อเสนอแนะ ด้านการเลือกตั้งท้องถิ่น ควรติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นทุกครั้ง เมื่อมีการเลือกตั้งและติดตามข่าวสารผู้สมัครรับเลือกตั้งก่อนตัดสินใจลงคะแนน 
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ควรร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งและควรเลือกผู้ที่ท่านเห็น
ว่ามารับใช้บ้านเมืองและพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้น ด้านการเข้าร่วมประชุมของท้องถิ่น คือ ควรฟังหรือรับ

                                            
 ๗๕พระมหาส าราญ นนทพุทธิ (ทะสูนย์), "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์", วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 ๗๖มุกดา เตจ๊ะสา, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบลวังผาง อ าเภอเวียง
หนองล่อง จังหวัดล าพูน", วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๖๔ 
 
ฟังการอภิปรายหรือสัมมนา เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางการเมืองท้องถิ่น ควรพบปะพูดคุยเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของท้องถิ่นและปัญหาของสังคม๗๗ 
 วิลาพร สุมาลี ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานโรงแรมพูลแมน
ไอศวรรย์พัทยา จังหวัดชลบุรี" ผลการวิจัยพบว่า ๑. พนักงานมีการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม
ทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ด้านการมีส่วนร่วมในพรรคการเมือง อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ด้านการสื่อสารทางการเมือง อยู่ในระดับน้อย ด้านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อยู่ใน
ระดับปานกลาง ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่าพนักงานที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน การ
มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมทั้ง ๓ ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วน
รายได้ต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ๓. ด้านการมีส่วนร่วมในพรรคการเมือง รัฐบาลควรสนับสนุน
นักการเมืองที่มีอุดมการณ์มั่นคงต่อทางการเมือง ด้านการสื่อสารทางการเมือง ควรมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ที่ดีของสื่อสาธารณะ ด้านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ควรมีนโยบายให้ค่าตอบแทน
ส าหรับผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ละครั้งตามสมควร๗๘ 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง สรุปได้ว่า การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ โดยการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกได้เป็นหลายด้าน เช่น ด้านรับฟังข่าวสาร ด้านติดตามการหาเสียง 
ด้านติดต่อนักการเมืองและแสดงความคิดเห็น ด้านการอภิปรายทางการเมือง และด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมือง หรือกลุ่มทางการเมืองต่างๆ โดยสิ่งที่ส าคัญในการส่งเสริมให้
การมีส่วนร่วมเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์  ทั้งเนื้อหาข้อมูลการ
เลือกตั้ง การหาเสียง ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกไปเลือกตั้ง การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งจากทั้งหน่วยงานต่างๆ ชุมชน และระดับครอบครัว อีกทั้งยังต้องมี
การสร้างค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต การล้างซึ่งความขัดแย้ง การสร้างอคติซึ่งกันและ
กันต่อผู้เห็นต่างทางการเมือง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลสัมฤทธิ์มากยิ่งข้ึนในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 ๗๗จินตนา จงฤกษ์งาม, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง", สารนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 
 ๗๘วิลาพร สุมาลี, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานโรงแรมพูลแมนไอศวรรย์พัทยา จังหวัด
ชลบุรี", สารนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๖๕ 
 
ตารางท่ี ๒.๘ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  

งานวิจัยของ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ทัพกฤษฏิ์ สุวรรณ
วัฒน์ (๒๕๕๔) 

๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยรวมทั้ง ๔ 
ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการเลือกตั้ง ด้านการรับฟังข่าวสารทางการ
เมือง ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ด้านพฤติกรรมการแสดงออก
ทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการเดินขบวนหรือชุมนุมประท้วง 
อยู่ในระดับน้อย 
๒. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีเพศ อายุ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนสาขาวิชาและอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมือง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

ดาบต ารวจบรรจบ 
แก้วหน่อ 
(๒๕๕๔) 

๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการต ารวจ โดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่ในระดับมาก ด้านแรง 
จูงใจในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ด้านการรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองและด้านการเข้าร่วมชุมชนทางการเมือง อยู่ในระดับน้อย  
๒. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนข้าราชการต ารวจที่มีระดับชั้นยศต่างกัน มีส่วน
ร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน  

จินตนา กะตากูล 
(๒๕๖๒) 

๑. โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยพบว่า ด้านการใช้ สิทธิเลือกตั้งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับปานกลาง 
ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 
๒. เพศต่างกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ที่มีระดับ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๑ 

กันต์ญาณัฐ  
อัษฎาวรพัฒน์ 

๑. มีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับสูง  
๒. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพที่ต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในการปกครองส่วนท้องถิ่นของสตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยด้านอ่ืนๆ คือ ภูมิล าเนา และ
ระยะเวลาพักอาศัย ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองส่วน
ท้องถิ่นของสตรี ในเขตอ าเภอเมือง ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 



๖๖ 
 
ตารางท่ี ๒.๘ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
  

งานวิจัยของ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
พระมหาส าราญ  
นนฺทพุทฺธิ (ทะสูนย์) 
(๒๕๕๘) 

๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมีระดับมาก ด้านการไปใช้สิทธิและมี
ส่วนร่วมในการเลือกตั้งมีระดับมาก ด้านการแสดงประชามติและประชา
พิจารณ์อยู่ในระดับปานกลาง  
๒. ประชาชนที่มีเพศและอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มี
อายุ การศึกษา และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

มุกดา เตจ๊ะสา 
(๒๕๕๘) 

๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  
๒. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านอายุ วุฒิการศึกษาไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้าน อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

จินตนา จงฤกษ์งาม 
(๒๕๕๙) 

๑. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น โดยรวมทั้ง 
๓ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ด้านการเข้าร่วมประชุมของท้องถิ่น และด้านการร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองท้องถิ่น ตามล าดับ  
๒. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่น โดยรวมไม่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

วิลาพร สุมาลี 
(๒๕๕๗) 

๑. พนักงานมีการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับน้อย 
ด้านการมีส่วนร่วมในพรรคการเมือง อยู่ในระดับน้อยที่สุด ด้านการสื่อสาร
ทางการเมือง อยู่ในระดับน้อย ด้านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่าพนักงานที่มี เพศ อายุ  และระดับการศึกษา
ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนรายได้ต่อเดือน ไม่
แตกต่างกัน  

 
 
 
 
 



๖๗ 
 
 ๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึงได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
มาใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติมดังนี้ 
 พระมหาวิษณุ วิสารโท (พานนนท์) ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู" ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมบริหารงานตาม
หลักอปริหานิยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการดูแลเอาใจใส่และต้อนรับผู้มาเยือนมีระดับ
สูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านให้ความเคารพและให้การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ด้านการหมัน่ประชุมเนืองนิตย์ อยู่ในระดับมาก ๒. ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ๐.๐๕ จึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓. ข้อเสนอแนะ พบว่า เทศบาลควรจัดการประชุมให้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมหรือได้รับข่าวสารของเทศบาล และเพ่ือเป็นการให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจในการมี 
ส่วนร่วมนั้น ควรเชิญตัวแทนของแต่ละชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น มาประชุม และเทศบาลควร
ออกลงพ้ืนที่ส ารวจความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขในการบริหารงานต่อไป๗๙ 
 กิตติ ศรีสมบัติ ได้วิจัยเรื่อง "การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ " ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในบริหารงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้าน
การให้เกียรติคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก ด้านอนุรักษ์โบราณสถานและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม ด้านการประชุมกันเป็นนิตย์ ด้านการเคารพนับถือเชื่อฟังผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ด้านการ
ประชุมหรือเลิกประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และด้านการส่งเสริมปกป้องอันชอบธรรมต่อพระพุทธ 
ศาสนา และด้านการไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามใจชอบ  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น พบว่า ประชาชนที่มี เพศ และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓. แนวทาง 
การน าหลักอปริหานิยธรรมไปประยุกต์ใช้การบริหารงานของเทศบาล พบว่า การเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนในชุมชุนเข้าไปมีส่วนร่วม ท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีระบบสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องมีการวางแผนการจัดองค์กร การบริหารบุคคล การสั่งการ การ

                                            
 ๗๙พระมหาวิษณุ วิสารโท (พานนนท์), "การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักอปริ
หานิยธรรมของเทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ", วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 



๖๘ 
 
ประสานงานการตรวจสอบ และการประเมินผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ ของส่วนรวมและประชาชน
เป็นที่ตั้งเพ่ือความร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน๘๐ 
 พระอธิการปรีชา ติกฺขญาโณ (มาทา) ได้วิจัยเรื่อง "ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลัก
อปริหานิยธรรมของเทศบาล ต าบลนาแก้ว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง" ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป 
ด้านการบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ๒. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาแก้ว ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน ๓. ความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักอปริหานิยธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงาน ของเทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับการบริหารของเทศบาล
ต าบลนาแก้ว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า การ
ประยุกต์ใช้หลัก อปริหานิยธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง ๔. แนวทางการน าหลัก 
อปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ด้านการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ คือการประสาน 
งานร่วมมือการให้เกิดการประชุมกันเป็นประจ า ด้านการประชุม หรือเลิกประชุม และท าภารกิจ
อ่ืนๆ ให้พร้อมเพรียงกัน คือ เน้นความสามัคคีในหมู่คณะ ให้มีการร่วมมือร่วมใจกันในการท ากิจกรรม
ทุกกิจกรรม ด้านการไม่บัญญัติสิ่งใหม่ๆ ตามอ าเภอใจ คือ การยึดหลักความถูกต้องชอบธรรม เ พ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมชุมชน ด้านการเคารพนับถือผู้ที่มีอาวุโส และรับฟังค าแนะน า คือ 
การให้เกียรติต่อผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วมากมายในชีวิต เป็นการเปิดใจยอมรับฟังค าแนะน าเพ่ือ
จะได้น าไปปรับใช้กับงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ด้านการไม่ข่มเหง หรือล่วงเกินสตรี คือการ
ค านึงถึงความเสมอภาคกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นไปด้วยความเท่าเทียมกัน ด้านการเคารพ 
สักการะปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ และรูปเคารพต่าง ๆ คือการส่งเสริม การอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม การเคารพสถานที่ต่าง ๆ การท านุบ ารุงสถานที่ ต่างๆ ที่ส าคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา ให้ด ารงอยู่สืบต่อไป ด้านการให้ความคุ้มครองคนดีมีคุณธรรมให้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัย
โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นส าคัญ คือ การส่งเสริมด้านการท าความดีต่อ
สังคม ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ มีการเชิดชูเกียรติยกย่อง โดยเน้นถึงการท าความดี ความสามัคคีให้
เกิดข้ึนภายในชุมชน๘๑ 
 พระมหาสมศักดิ์ ปญฺญาปชฺโชโต (นันทวงศ์) ได้วิจัยเรื่อง "ศึกษาวิเคราะห์การปกครอง
หลักอปริหานิยธรรมตามทางรัฐศาสตร์" ผลการวิจัยพบว่า ๑. แนวคิดของการปกครองตามรัฐศาสตร์
จะให้ความส าคัญเป็นแบบ อ านาจอธิปไตย คือ อ านาจสูงสุดในรัฐที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวและแบ่งแยก

                                            
 ๘๐กิตติ ศรีสมบัติ, "การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลต าบลสัน
ผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 
 ๘๑พระอธิการปรีชา ติกฺขญาโณ (มาทา), "ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของ
เทศบาลต าบลนาแก้ว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๖๙ 
 
มิได้ อ านาจอธิปไตยไม่อาจให้มีอ านาจใดมาแทนที่ได้ นอกจากนี้อ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจถาวร 
อ านาจอธิปไตยอยู่ที่ผู้ใดจะส่งผลต่อการก าหนดระบอบการปกครอง หมายถึงอ านาจอธิปไตยอยู่ที่
พระมหากษัตริย์ก็จะเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรืออ านาจอธิปไตยอยู่ที่ปวงชนก็
จะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย ๒. การปกครองอปริหานิยธรรม ๗ ประการ เป็นหลักธรรม
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม 
เป็นไปเพ่ือความเจริญ สร้างคุณค่าให้อ านาจตัดสินใจแก่บุคลากรทุกระดับ ท าให้เกิดความรักสามัคคี
ในหมู่สังคมและองค์กร มุ่งเน้นผู้บริหารหรือผู้ปกครองที่มีธรรมเป็นที่ตั้ง หรือการปกครองโดยธรรม 
ส่งผลให้การบริหารหรือการปกครองเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป็นผลดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
ประชาชนที่อยู่ภายในการปกครองที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข เกิดสันติภาพในที่สุด ๓. ควรน าหลัก 
อปริหานิยธรรมไปประยุกต์ใช้กับทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการปรองดองทางการเมืองและ
สังคม หลักอปริหานิยธรรมมุ่งส่งเสริมให้บุคคลหมั่นส ารวจ ฝึกฝน ปรับปรุง เคารพ ควบคุม บังคับ
ภายในคือจิตใจ เชื่อมั่นรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นการปกครองตนเอง รู้จักธรรมชาติและความต้องการ
ของผู้อ่ืน ใช้พระคุณควบคู่กับการใช้พระเดช เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพคือมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน และเกิด
สันติสุขในหมู่ชนสืบต่อไป๘๒ 
 พระสุชาติ อาภสฺสโร (ผึ่งผาย) ได้วิจัยเรื่อง "การปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรมของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ " ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ผลการศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรมของบุคลากร โดยรวม อยู่ในระดับมาก ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระดับมากที่สุด ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อมตามล าดับ ๒. ผลการ
เปรียบเทียบการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรที่มีเพศ และระดับการศึกษา และระดับการศึกษาทาง
ธรรมต่างกัน มีการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนบุคลากรที่มีอายุ และระดับต าแหน่ง แตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๓. ข้อเสนอแนะเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมองค์กร 
เช่น มีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นประจ า ร่วมแสดงความคิดเห็น และมีมติโดยพร้อมเพรียงกัน 
เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบัญญัติ ให้ความเคารพเชื่อฟังหัวหน้าผู้มีความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้
สตรีได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ให้เกียรติโดยเท่าเทียมกัน ให้เกียรติสถานที่ด้วยการดูแลรักษา ให้
การบริหารประชาชน เอาใจใส่ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือในสิ่งที่ขาดและจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต ทั้งของบุคลากรและประชาชนที่อยู่ร่วมกันในสังคม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและมีความเจริญ
ยิ่งๆ ขึ้นไป๘๓ 
 

                                            
 ๘๒พระมหาสมศักดิ์ ปญฺญาปชฺโชโต (นันทวงศ์), "ศึกษาวิเคราะห์การปกครองหลักอปริหานิยธรรมตาม
ทางรัฐศาสตร์", วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารรัฐศาสตร์การปกครอง , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 
 ๘๓พระสุชาติ อาภสฺสโร (ผึ่งผาย), "การปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรมของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในเขตอ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์", วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒). 



๗๐ 
 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
สรุปได้ว่า หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ  ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นจริงได้หลากหลาย โดยหลักธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่ได้ยกตัวอย่างมาในข้างต้นนี้คือ หลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมในการน าพาสังคม
ให้เกิดสันติสุข เกิดความรัก ความสามัคคีซึ่งกันและกัน หลักสาราณียธรรม ๖ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่
น าพาความสงบสุข เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ลดความขัดแย้ง แก่สังคมเช่นเดียวกัน หลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็น
หลักธรรมส าคัญในการมีส่วนร่วม เพราะทุกคนในสังคมหากท างานร่วมกัน มีจิตสาธารณะ พร้อมดูแล
และท างานที่ตนได้รับมอบหมายแล้วก็น าพาให้สังคมเกิดความสามัคคีได้อย่างยั่ งยืน เมื่อท าการ
วิเคราะห์จากงานวิจัยต่างๆ เหล่านี้ท าให้การประยุกต์หลักพุทธธรรม สู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือ
น าไปสู่แนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน ไม่โจมตีกัน ให้ความรักความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน มองผู้เห็นต่างทางการเมืองเป็นผู้มีแนวคิดและความชอบเช่นเดียวกันกับเรา 
เพียงแต่ไม่เหมือนกับเรา ไม่เกิดความแตกแยกในสังคม หมั่นประชุมกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ทราบแนวทางในการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 
ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม 
  

งานวิจัยของ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม 
พระมหาวิษณุ วิสารโท 
(พานนนท์) 
(๒๕๕๘) 

๑. โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการดูแลเอา
ใจใส่และต้อนรับผู้มาเยือน ด้านให้ความเคารพและให้การส่งเสริมศิลปะ 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการหมั่นประชุมเนืองนิตย์ ซึ่งอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน  
๒. ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

กิตติ ศรีสมบัติ 
(๒๕๕๙) 

๑. โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการให้เกียรติคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก 
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านอนุรักษ์โบราณสถานและส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม ด้านการประชุมกันเป็นนิตย์ ด้านการเคารพนับถือเชื่อฟัง
ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ด้านการประชุมหรือเลิกประชุมอย่างพร้อมเพรียง
กัน และด้านการส่งเสริมปกป้องอันชอบธรรมต่อพระพุทธศาสนา และด้าน
การไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามใจชอบ อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
๒. ประชาชนที่มี เพศ และรายได้ มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักอปริ
หานิยธรรมในการบริหารงานไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วน
ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
 



๗๑ 
 
ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม (ต่อ) 
  

งานวิจัยของ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม 
พระอธิการปรีชา 
ติกฺขญาโณ (มาทา) 
(๒๕๖๐) 

๑. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารงานตามหลัก 
อปริหานิยธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการ
บริหารงานวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ๒. ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลนาแก้ว ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐาน  

พระมหาสมศักดิ์ 
ปญฺญาปชฺโชโต  
(นันทวงศ)์ 
(๒๕๖๐) 

๑. แนวคิดของการปกครองตามรัฐศาสตร์จะให้ความส าคัญเป็นแบบ อ านาจ
อธิปไตย คือ อ านาจสูงสุดในรัฐที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวและแบ่งแยกมิได้  
๒. การปกครองอปริหานิยธรรม ๗ ประการ เป็นหลักธรรมเพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่เป็นที่ตั้งแห่ง
ความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญ สร้างคุณค่าให้อ านาจตัดสินใจแก่
บุคลากรทุกระดับ ท าให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่สังคมและองค์กร มุ่งเน้น
ผู้บริหารหรือผู้ปกครองที่มีธรรมเป็นที่ตั้ง หรือการปกครองโดยธรรม ส่งผล
ให้การบริหารหรือการปกครองเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

พระสุชาติ อาภสฺสโร 
(ผึ่งผาย) 
(๒๕๖๒) 

๑. โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการดูแลเอา
ใจใส่และต้อนรับผู้มาเยือน ด้านให้ความเคารพและให้การส่งเสริมศิลปะ 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการหมั่นประชุมเนืองนิตย์ ซึ่งอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน  
๒. ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ๑) การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ในการเลือกตั้งทั่วไป ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒) การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน 
ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม ๒) ด้านเป็นผู้มีบทบาทใน
ชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม ๓) ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม และ 
๔) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 



๗๒ 
 
 ๓) น ามาจากการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ Lester W. Milbrath๘๔ 
ผู้วิจัยได้น ามาสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภาพที่ ๒.๑ ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                            
 ๘๔Lester W. Milbrath, Political Participation, (New York: University of buffalo Press, 
1971), pp. 12-16. 

สถานภาพส่วนบุคคล 
๑. เพศ   ๒. อายุ 
๓. ระดับการศึกษา ๔. อาชีพ
 ๕. รายได้ต่อเดือน 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๑. ด้านการเลือกตั้ง 
๒. ด้านการมีบทบาทในชุมชน 
๓. ด้านการติดต่อกับทางราชการ 
๔. ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง 
 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

หลักพุทธธรรม "อปริหานิยธรรม" 
๑. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม และพร้อม
เพรียงกันเลิกประชุม 
๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ และ
ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว  
๔. ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส 
๕. ให้เกียรติและคุ้มครองต่อกุลสตรี 
๖. ให้ความเคารพสถานที่อันเป็น
สาธารณประโยชน์ 
๗. ให้การปฏิสันถารแก่ผู้มาเยือน และ
ผู้ให้ความรู ้

แนวทางการประยุกต์หลัก 
อปริหานิยธรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาล

นครระยอง จังหวัดระยอง 
๑. ประชาชนควรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดย
พร้อมเพรียงกัน 
๒. รับทราบข่าวสารด้วยการประชุมพร้อมกัน
เลิกประชุมพร้อมกัน 
๓. แก้ไขบทบัญญัติเดิมที่ไม่ถูกต้อง และ ไม่
แก้ไขบทบัญญัติเดิมที่ดีงามอยู่แล้ว 
๔. ให้ความเคารพต่อผู้น าและผู้สูงอายุใน
ชุมชน 
๕. รับทราบข้อมูลนโยบาย แนวทางการ
ปฏิบัติ กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
๖. ร่วมเป็นหูเป็นตา ให้ความคุ้มครองและ
แจ้งข่าวเมื่อพบเห็นปัญหาในชุมชนของตน 
๗. ให้ความอนุเคราะห์ผู้มาเยือนด้วยการ
ปฏิสันถารตามสมควร 



 
 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในการเลือกตั้งทั่วไป ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศึกษาระดับ และปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม สู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในการเลือกตั้งทั่วไป ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ใน ๔ ด้าน ได้แก่ 
๑) ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม ๒) ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๓) ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม และ ๔) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทาง
การเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในการเลือกตั้งทั่วไป ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นหลัก และ
สนับสนุนด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) 
 
๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ๓.๒.๑ ประชำกร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง อ าเภอ 
จังหวัดระยอง ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๔๓,๑๑๖ คน จ าแนกเป็น ชาย ๑๙,๑๗๙ 
และหญิง ๒๓,๙๓๗๑ 
 
 
                                            
 ๑เทศบาลนครระยอง,"ข้อมูลส ำนักทะเบียนเทศบำลนครระยอง ประจ ำเดือนเมษำยน พ.ศ.๒๕๖๒", 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.rayongcity.go.th/index.php/2016-07-22-06-13-38/2016-07-22-07-
07-50/2016-07-22-07-57-46, [๑๖ เมษายน ๒๕๖๒]. 



๗๔ 
 
 ๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่ำง   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใน ๑๘ ชุมชน จาก ๒๙ ชุมชน ที่มีจ านวนประชากรใน
ชุมชน เกิน ๑,๐๐๐ คนข้ึนไป รวมทั้งสิ้นจ านวน ๓๕,๗๔๘ คน จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่๒ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ ส าหรับความคลาดเคลื่อนร้อยละ ๕ 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๙๖ คน ดังต่อไปนี้ 
 

  สูตร                       
 

   ( ) 
 

 
  เมื่อ n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N แทน ขนาดของประชากร 
   e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
   
 ตามสูตรแทนค่า 

                         
 

   ( ) 
 

 

                         
      

  35,748       
 

 

                         396 
   
 ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ประสานงานกับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ประสานงาน ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล
นครระยอง จ านวนทั้งสิ้น ๓๙๖ คน เมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาจึงน ามาตรวจสอบความ
เรียบร้อย เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน ๑๘ ชุมชน สามารถ
แสดงข้อมูลได้ตามตารางที่ ๓.๑ ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

                                            
 ๒สุรพล สุยะพรหม, ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรจัดกำร, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓), หน้า ๑๐๓-๑๐๗. 



๗๕ 
 
ตำรำงท่ี ๓.๑   แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง
  จังหวัดระยอง จ านวน ๑๘ ชุมชน ที่มีจ านวนประชากร เกิน ๑,๐๐๐ คน ในพ้ืนที่ ๔ 
  ต าบล 
 

ชุมชน ประชำกรทั้งหมด (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) อยู่ในพื้นที่ต ำบล 

๑. สะพานราษฎร์ ๑,๘๒๔ ๑๐ 

ท่าประดู่ 

๒. สนามเป้า ๓,๓๙๘ ๑๙ 
๓. ข้างอ าเภอ-ทางไผ่ ๕,๙๗๑ ๓๓ 
๔. บางจาก ๑,๕๘๑ ๙ 
๕. ศูนย์การค้า ๑,๓๓๘ ๗ 
๖. ริมน้ า-ท่าเกตุ ๒,๙๔๗ ๑๖ 
๗. แขวงการทาง ๑,๐๑๑ ๖ 

รวม ๑๘,๐๗๐ ๑๐๐ 
๘. สองพ่ีน้อง ๑,๔๔๑ ๒๖ 

เชิงเนิน 
๙. สวนวัดโขด ๑,๖๔๔ ๓๐ 
๑๐. เรือนจ า ๑,๒๐๔ ๒๒ 
๑๑. ชายกระป่อม ๑,๒๔๗ ๒๒ 

รวม ๕,๕๓๖ ๑๐๐ 
๑๒. ทุ่งโตนด  ๑,๕๖๐ ๓๔ 

เนินพระ ๑๓. เนินพระ ๒,๘๙๑ ๖๓ 
รวม ๔,๔๕๑ ๙๘ 

๑๔. ปากน้ า ๑ ๑,๓๗๑ ๑๘ 

ปากน้ า 

๑๕. ปากน้ า ๒ ๑,๑๐๔ ๑๔ 
๑๖. ก้นปึก-ปากคลอง ๑,๕๖๔ ๒๐ 
๑๗. สมุทรเจดีย์ ๑,๓๘๗ ๑๘ 

๑๘. สัมฤทธิ์ ๒,๒๖๕ ๒๘ 

รวม ๗,๖๙๑ ๙๘ 

รวมทั้งสิ้น ๓๕,๗๔๘ ๓๙๖  

 
 
 



๗๖ 
 
 ๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ บุคคลผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง จ านวน ๘ รูปหรือคน คือ 
 ๑) พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าคณะอ าเภอเมืองระยอง  
  เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ระยอง 
 ๒) พระมหากุศล กุศลภทฺโท เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมืองระยอง 
 ๓) นาย สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
 ๔) นาย ปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
  ประจ าจังหวัดระยอง 
 ๕) นาย วรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง 
 ๖) นาย วิชิต ศรีชลา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง 
 ๗) นาย ใจเกื้อ ธนาภรณ์ ประธานขุมชนข้างอ าเภอ-ทางไผ่ 
 ๘) นาย บรรเลง บรรเริงเสนาะ  ประธานชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 
 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
เพ่ือวัด “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” 
 ๓.๓.๑ ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 ๑) ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  จากเอกสารและ
ผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ๔) สร้างเครื่องมือแล้วน าเสนอร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๕) น าเครื่องมือการวิจัยที่สร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีจะด าเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
 ๖) ปรับปรุงแก้ไข 
 ๗) จัดพิมพ์แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ 
(Interview) ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน 
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยเกณฑ์การวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scales) ๕ ระดับ ของ ลิเคอร์ท๓  
  ๕  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
  ๔  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก  
  ๓  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
  ๒  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย  
  ๑  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  
 ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open Ended Questionnaire)  
 ตอนที่ ๔ แบบสัมภาษณ์  
 ๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
  ๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
      ๓. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
   ๔. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
 ๓.๓.๓ กำรทดสอบเครื่องมือ 
 เพ่ือให้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นใช้ในการศึกษาครั้งนี้  สามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัดและมี
ความแม่นย าในการวัด ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเครื่องมือ ดังนี้   
 ๑)  ศึกษำค้นคว้ำเอกสำร โดยการทบทวนเอกสารจากพระไตรปิฎก ข้อมูลทุติยภูมิเชิง
วิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แนวคิดและทฤษฎี 
 ๒)  รวบรวมข้อมูลที่ไดจำกกำรศึกษำประมวลผล เพ่ือสร้างเป็นแบบสอบถามให้
ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษาวิจัยทั้งหมด 

                                            
 ๓บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสหวิริยาสาสน, ๒๕๓๕), หน้า๑๑๑. 
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  ๓)  น ำแบบสอบถำมฉบับร่ำงเสนอต่อที่ปรึกษำโครงกำร  เพ่ือขอรับค าแนะน าและ
ปรับปรุงแกไข แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Validity) จ านวน ๕ ท่าน 
คือ  
  (๑) รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์   
  (๒) รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์  
   (๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์   
  (๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
  (๕) อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคม 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 น าแบบสอบถามที่ไดรับจากผู้เชี่ยวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคลอง (IOC) Index Of 
Concurrence๔  โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน ๓ ระดับ คือ 
+๑ = สอดคล้อง   ๐ = ไม่แน่ใจ  -๑ = ไม่สอดคล้อง 
โดยมีสูตรในการค านวณดังนี้ 

                    
  

 
   

                ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
                   จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
                   ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหา 
 
 ค่าดัชนีความสอดคล องหรือความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าเท่ากับ ๐.๕ หรือมากกว่า 
หมายความว่า ข้อค าถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหา ส่วนค่าดัชนีความสอดคลองหรือความตรงเชิง 
เนื้อหา มีค่าน้อยกว่า ๐.๕ หมายความว่า ข้อค าถามนั้นต้องด าเนินการปรับปรุงแกไขหรือตัดทิ้งไป
เพราะถือว่าเป็นข้อค าถามท่ีขาดความตรงตามเนื้อหาหรือมีความตรงตามเนื้อหาต่ าเกินไป  
 โดยน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก ไขเพ่ือเกิดความเที่ยงตรงตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น จากการทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างรวมทั้ง
ผ่านความเห็นชอบจากที่ปรึกษา แล้วจึงน าไปเก็บข้อมูลจากประชากรที่ก าหนดไว  
 ๓.๓.๔ น ำแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเองไปหำควำมเชื่อม่ัน (Reliability) น าแบบ 
สอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

                                            
 ๔รัตนะ บัวสนธิ์, กำรประเมินผลโครงกำรกำรวิจัยเชิงปริมำณ, (กรุงเทพมหานคร: คอมแพคทพริ้นท์ 
จ ากัด, ๒๕๔๐), หนา ๕๓. 
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วิจัย จ านวน ๓๐ คน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์  (แอลฟ่า) ของครอนบาค (Cronbach)๕ 
กับประชากรที่ไมใช่กลุ่มตัวอย่างในเขตเทศบาลต าบลแกลงกะเฉด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
จ านวน ๓๐ คน โดยใช้สถิติทางสังคมศาสตร์ จึงไดค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นเท่ากับ .๙๕๗ ซึ่ง
นับว่าเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อม่ัน  
 ๓.๓.๕ น ำแบบสอบถำมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัย
ต่อไป 
 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิธีการดังนี้ 
 ๓.๔.๑ ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยถึงเจ้าคณะจังหวัดระยอง เพ่ือขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้พระสงฆ์ผู้ศึกษา ได้ท าการ
เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือขอแจกแบบ 
สอบถาม และสัมภาษณ์ 
 ๓.๔.๒ น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
๓๙๖ ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
ทั้งหมดเป็นจ านวน ๓๙๖ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 
 ๓.๔.๓ ท าการสัมภาษณ์แก่ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  พระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้น า
ชุมชนที่สามารถให้ค าตอบในด้านการประยุกต์หลักพุทธธรรม สู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ในการเลือกตั้งทั่วไป ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จ านวน ๘ รูป
หรือคน 
 ๓.๔.๔ น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณครบถ้วนทั้งหมด จ านวน  ๓๙๖ ชุด น ามา
วิเคราะห์ประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  และค านวณค่าสถิติต่างๆ 
ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 ๓.๔.๕ น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไดทั้งหมด มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์โดยการแปล
ความหมายของคะแนนที่เป็นตัวเลข ให้อยู่ในลักษณะของการอธิบาย ดังนี้๖ 
  ๔.๕๑–๕.๐๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
  ๓.๕๑–๔.๕๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก  
  ๒.๕๑–๓.๕๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง  
  ๑.๕๑–๒.๕๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็นน้อย 
  ๑.๐๐–๑.๕๐ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  

                                            
 ๕สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท จูนพับลิชช่ิงจ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 
 ๖บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิริยาสาสน, ๒๕๓๕), หน้า ๑๐๐. 



๘๐ 
 
 ๓.๔.๖  น าข้อมูลที่ไดจากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เนื้อหาและเรียบเรียงประเด็นให้
เป็นไปตามเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 
 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  
ดังนี้  
 ๓.๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ใช้ในการวิจัย  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ๓.๕.๒ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ๓.๕.๓ ทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช้สถิติตามลักษณะของตัว
แปร คือ การทดสอบ (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองตัว และการทดสอบ (F-test) โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามตัวขึ้นไป และเมื่อพบว่ามี
ความแตกต่างจึงท าการการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference: LSD) 
 ๓.๕.๔ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) 



๘๑ 
 

 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ จาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๙๖ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ 
โดยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น ๖ ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๒ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 ๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 ๔.๖ องค์ความรู้ 
 
๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีรายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  

(n = ๓๙๖) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑. เพศ 
   หญิง 
   ชาย 

 
๒๓๐ 
๑๖๖ 

 
๕๘.๐๘ 
๔๑.๙๒ 

รวม ๓๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

๒. อายุ   

   ๑๘-๓๐ ปี ๕๘ ๑๔.๖๕ 

   ๓๑-๔๐ ปี ๑๐๐ ๒๕.๒๕ 



๘๒ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน รูป/คน ร้อยละ 
   ๔๑-๕๐ ปี ๙๙ ๒๕.๐๐ 
   ๕๑-๖๐ ปีขึ้นไป ๑๓๙ ๓๕.๑๐ 

รวม ๓๙๖ ๑๐๐.๐๐ 
๓. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

 
๑๕๘ 

 
๓๙.๙๐ 

   อนุปริญญา (ปวช.-ปวส.) ๑๒๖ ๓๑.๘๒ 
   ปริญญาตรี ๙๔ ๒๓.๗๔ 
   สูงกว่าปริญญาตรี ๑๘ ๔.๕๕ 

รวม ๓๙๖ ๑๐๐.๐๐ 
๔. อาชีพ 
   ค้าขาย/เกษตรกร/ประมง 

 
๑๑๗ 

 
๒๙.๕๕ 

   รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว ๑๒๘ ๓๒.๓๒ 
   พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ ๗๗ ๑๙.๔๔ 
   รับราชการ ๓๕ ๘.๘๔ 
   อ่ืนๆ (ระบุ)........ ๓๙ ๙.๘๕ 

รวม ๓๙๖ ๑๐๐.๐๐ 
๕. รายได้ต่อเดือน   
   ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ๑๒๖ ๓๑.๘๒ 
   ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท ๑๓๕ ๓๔.๐๙ 
   ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท ๗๑ ๑๗.๙๓ 
   ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ๖๔ ๑๖.๑๖ 

รวม ๓๙๖ ๑๐๐.๐๐ 
  
 จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ มีจ านวน ๒๓๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๘ ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี จ านวน ๑๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๕.๑๐ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จ านวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๙.๙๐อาชีพส่วนใหญ่คือ รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๒ 
นั่นเอง ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๘๒ นั่นเอง 
 
 



๘๓ 
 
๔.๒ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม 
และรายด้าน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม ๒) ด้านการเป็นผู้มีบทบาท
ในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม ๓) ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม และ 
 ๔) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม มีรายละเอียดดังตารางที่ ๔.๒ – ๔.๖ 
 
ตารางท่ี ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการ ประยุ กต์หลั ก พุทธ
 ธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
 ระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม  

(n = ๓๙๖) 
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง 

จังหวัดระยอง โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

   S.D. การแปลผล 

๑. ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม ๓.๘๔ ๐.๖๑ มาก 
๒. ด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม ๓.๖๒ ๐.๘๘ มาก 
๓. ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม ๓.๔๐ ๐.๗๘ ปานกลาง 
๔. ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม ๓.๓๕ ๐.๘๕ ปานกลาง 

ภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน ๓.๕๕ ๐.๖๘ ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าความคิดเห็น
มากที่สุดคือด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๔ รองลงมาคือ ด้าน
การเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๒ และด้านที่น้อยที่สุดคือ
ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการ ประยุ กต์หลั ก พุทธ
 ธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
 ระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม 

 (n = ๓๙๖) 
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

   S.D. การแปลผล 

๑. ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสม่ าเสมอ ๔.๒๖ ๐.๘๐ มาก 
๒. ให้ความรู้ขยายความด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง

แก่ประชาชน 
๓.๖๒ ๐.๙๙ มาก 

๓. รับรู้ข้อบัญญัติกฎหมายการเลือกตั้ง ๓.๖๔ ๐.๙๕ มาก 
๔. เคารพผู้น าชุมชน หรือผู้มีอ านาจในด้านการให้ข้อมูล

กฎระเบียบและข้อบังคับในการเลือกตั้ง 
๓.๗๗ ๐.๘๔ มาก 

๕. ความเท่าเทียมกันในการแสดงออกทางด้านการเลือกตั้งของ
ทั้งเพศชาย และเพศหญิง หรือเพศทางเลือกอ่ืนๆ 

๓.๙๑ ๐.๘๒ มาก 

๖. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่ีท่านมีรายชื่อไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง ๓.๙๓ ๐.๗๔ มาก 
๗. ให้เกียรติผู้มาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งในชุมชนของ

ท่าน โดยปฏิสันถารตามสมควร 
๓.๗๘ ๐.๘๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๔ ๐.๖๑ มาก 
  
 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเลือกตั้งตาม
หลักอปริหานิยธรรม โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๔ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความคิดเห็นมากที่สุดคือ ท่านออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสม่ าเสมอ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ รองลงมาได้แก่ ท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านมีรายชื่อไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓ และน้อยที่สุดคือ ท่านได้ช่วยให้ความรู้ขยายความด้านข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ เลือกตั้งแก่ประชาชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๒ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น  ต่อการประยุกต์หลัก 
 พุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาล นคร
 ระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิย
 ธรรม 

(n = ๓๙๖) 
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

ด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

   S.D. การแปลผล 

๑. รับทราบข้อมูลการก่อตั้งกลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม หรือ
ร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว เพ่ือเข้าไปมีบทบาทใน
กิจกรรมสาธารณะ 

๓.๔๖ ๑.๐๙ ปานกลาง 

๒. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และอยู่รับฟังจนสิ้นสุด ๓.๔๐ ๑.๑๗ ปานกลาง 
๓. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และระเบียบของกลุ่มในชุมชน หรือ

กลุ่มอ่ืนๆ ที่บัญญัติไว้ดีแล้ว 
๓.๖๙ ๑.๐๗ มาก 

๔. ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือผู้สั่งการในกลุ่มต่างๆ  
หรือผู้น าในกลุ่มทางชุมชน อย่างเคร่งครัด 

๓.๗๒ ๑.๐๐ มาก 

๕. รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ นโยบายของผู้น าสตรีในกลุ่ม  ๓.๗๔ ๑.๑๐ มาก 
๖. ดูแลสถานที่ในชุมชนอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ท านุบ ารุง

อยู่เสมอ 
๓.๗๘ ๑.๐๑ มาก 

๗. ดูแลเอาใจใส่อารักขา คุ้มครอง ป้องกัน ให้การปฏิสันถาร ต่อ
อาคันตุกะผู้มาเยือน และผู้น าความรู้อันดีมาสั่งสอน 

๓.๕๗ ๐.๙๙ มาก 

ภาพรวม ๓.๔๐ ๐.๗๘ ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ด้านการเป็นผู้มี
บทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับปานากลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๔๐ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความคิดเห็นมากที่สุดคือท่านให้การดูแลสถานที่
ในชุมชนอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันดูแล และท านุบ ารุงอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๗๘ รองลงมาได้แก่ ท่านรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ นโยบายของผู้น าสตรีในกลุ่ม ว่ามี
ความเท่าเทียมกันกับเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๔ และน้อยที่สุดคือ ท่านและสมาชิกในกลุ่ม มี
การเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และอยู่รับฟังจนสิ้นสุดการประชุมเพ่ือวางแนวทางและ
มอบหมายหน้าที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๐ ตามล าดับ 
 
 



๘๖ 
 
ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการ ประยุ กต์หลั ก พุทธ
 ธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
 ระยอง จังหวัดระยอง ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 

(n = ๓๙๖) 
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

   S.D. 
การแปล

ผล 
๑. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือการชี้แจงของทางราชการ

เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ชุมชน และประชาชนจะได้รับอยู่เสมอ 
๓.๓๘ ๑.๐๘ ปานกลาง 

๒. พร้อมเพรียงเข้าประชุมรับฟังข่าวสารจากทางราชการในชุมชน
ของท่าน 

๓.๓๕ ๐.๙๗ ปานกลาง 

๓. รวมตัวเพื่อติดต่อกับทางราชการถึงปัญหาของชุมชนที่ต้องการ
การแก้ไข 

๓.๓๗ ๑.๐๔ ปานกลาง 

๔. ไม่มีอคติต่อผู้บริหารราชการในเขตชุมชน  ๓.๓๖ ๑.๐๑ ปานกลาง 
๕. ให้เกียรติสตรีที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารราชการในชุมชนต่างๆ  ๓.๖๑ ๐.๘๔ มาก 
๖. ประสานงานกับทางราชการเมื่อพบปัญหาในชุมชนที่ต้องการ

ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
๓.๓๒ ๐.๙๘ ปานกลาง 

๗. ติดต่อกับทางหน่วยงานราชการเพื่อให้การท านุบ ารุงศาสนาใน
ชุมชนของตน เพื่อความคงอยู่ของศาสนา 

๓.๔๔ ๑.๐๓ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๕ ๐.๘๕ ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการติดต่อกับทาง
ราชการตามหลักอปริหานิยธรรม โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๕ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความคิดเห็นมากที่สุดคือ การให้เกียรติสตรีที่ท าหน้าที่
เป็นผู้บริหารราชการในชุมชนต่างๆ ว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๖๑ รองลงมาได้แก่ ท่านติดต่อกับทางหน่วยงานราชการเพ่ือให้การท านุบ ารุงศาสนาในชุมชนของ
ตน เพ่ือความคงอยู่ของศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๔ และน้อยที่สุดคือ ท่านมีการประสานงานกับ
ทางราชการเมื่อพบปัญหาในชุมชนที่ต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๒ 
ตามล าดับ 
 
 
 
 



๘๗ 
 
ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการ ประยุ กต์หลั ก พุทธ
 ธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
 ระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 

(n = ๓๙๖) 
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

   S.D. 
การแปล

ผล 
๑. เข้าร่วมงานสัมมนา การถกปัญหาทางการเมือง กับกลุ่ม

เคลื่อนไหวทางการเมืองต่าง ๆ  
๓.๐๖ ๑.๑๒ ปานกลาง 

๒. สื่อข่าวสารทางการเมืองที่เป็นประโยชน์ปราศจากอคติ ๓.๒๕ ๑.๑๒ ปานกลาง 
๓. ไม่เสนอข่าวที่สร้างความแตกแยกและก่อให้เกิดการวิพากษ์ 

วิจารณ์บทบัญญัติที่ได้บัญญัติไว้ดีแล้ว 
๓.๔๓ ๑.๐๗ ปานากลาง 

๔. ความถูกต้องในการสื่อข่าวสารทางการเมือง แม้ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
เรื่อง จะเป็นผู้น า หรือผู้มีอิทธิพล 

๓.๔๘ ๑.๐๓ ปานกลาง 

๕. เคารพถึงความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศสภาพ และไม่น าเสนอ
ข่าวสารทางการเมือง ที่จะน าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันใน
สังคมได ้

๓.๕๒ ๑.๐๗ มาก 

๖. สื่อข่าวสารทางการเมือง เรื่องสถานที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ 
ความเสียหายของสถานที่สาธารณประโยชน์ การขึ้นทะเบียน
สถานที่อันควรแก่การอนุรักษ์ เป็นต้น 

๓.๓๔ ๑.๐๙ ปานกลาง 

๗. ส่งข่าวผู้กระท าความดีให้มีก าลังใจในการท าความดีในโอกาสหน้า
สืบต่อไป และสื่อข่าวผู้ประพฤติไม่ชอบในวงราชการ ไม่ให้มี
โอกาสในการกระท าความผิดต่อไปในอนาคต 

๓.๓๕ ๑.๐๓ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๕ ๐.๘๕ ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว
ทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๓๕ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความคิดเห็นมากที่สุดคือ ท่านให้ความเคารพถึง
ความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศสภาพ และไม่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง ที่จะน าไปสู่การทะเลาะ
เบาะแว้งกันในสังคมได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๒ รองลงมาได้แก่ ท่านให้ความส าคัญต่อความถูกต้องใน
การสื่อข่าวสารทางการเมือง แม้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง จะเป็นผู้น า หรือผู้มีอิทธิพล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๔๘ และน้อยที่สุดคือ ท่านเข้าร่วมงานสัมมนา การถกปัญหาทางการเมือง กับกลุ่มเคลื่อนไหวทาง
การเมืองต่าง ๆ เพื่อรับทราบข่าวสารทางการเมืองที่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๐๖ ตามล าดับ 
 



๘๘ 
 
๔.๓  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร โดยแสดงการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การทดสอบค่าที (t–test) ค่าเอฟ 
(F-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ในด้านการเลือกตั้งตามหลัก 
อปริหานิยธรรม ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านการติดต่อกับทางราชการ
ตามหลักอปริหานิยธรรม และด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม แตกต่างกัน 
ตามสมมติฐานที่ ๑ – ๕ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๗ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมี
 ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 จ าแนกตามเพศ   

(n = ๓๙๖) 

ค่าความแปรปรวน 

เพศ 

t Sig. 
หญิง 

(๒๓๐) 
ชาย 

(๑๖๖) 
   S.D.    S.D. 

๑. ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหา 
นิยธรรม 

๓.๘๗ ๐.๖๐ ๓.๘๑ ๐.๖๓ ๐.๙๗ ๐.๔๕ 

๒. ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลัก
อปริหานิยธรรม 

๓.๕๗ ๐.๘๙ ๓.๖๙ ๐.๘๗ -๑.๓๙ ๐.๙๐ 

๓. ด้านการติดต่อกับทางราชการตาม
หลักอปริหานิยธรรม 

๓.๓๖ ๐.๗๗ ๓.๔๖ ๐.๗๙ -๑.๒๘ ๐.๖๖ 

๔. ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

๓.๓๗ ๐.๘๙ ๓.๓๑ ๐.๗๙ ๐.๗๓ ๐.๑๔ 

ภาพรวม 
๓.๕๔ ๐.๖๗ ๓.๕๗ ๐.๗๐ -๐.๓๗ 

๐.๒
๒ 

 
 



๘๙ 
 
 จากตารางที่ ๔.๗ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จ าแนก
ตามเพศ ด้วยวิธีการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๔ และ เพศชาย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๗ พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน ในทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ตารางท่ี ๔.๘ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมี
 ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 จ าแนกตามอายุ  

(n = ๓๙๖) 

ค่าความแปรปรวน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการเลือกตั้งตาม
หลักอปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๖๒ ๓ ๐.๕๔ ๑.๔๖ ๐.๒๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๔๕.๐๗ ๓๙๒ ๐.๓๗ 

  
รวม ๑๔๖.๖๘ ๓๙๕ 

   
๒. ด้านเป็นผู้มีบทบาทใน
ชุมชนตามหลักอปริหา 
นิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๘๔ ๓ ๐.๙๕ ๑.๒๒ ๐.๓๐ 
ภายในกลุ่ม ๓๐๓.๗๐ ๓๙๒ ๐.๗๗ 

  
รวม ๓๐๖.๕๔ ๓๙๕ 

   
๓. ด้านการติดต่อกับทาง
ราชการตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๗๐ ๓ ๐.๙๐ ๑.๔๙ ๐.๒๒ 
ภายในกลุ่ม ๒๓๖.๖๙ ๓๙๒ ๐.๖๐ 

  
รวม ๒๓๙.๓๙ ๓๙๕ 

   
๔. ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว
ทางการเมืองตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๘๘ ๓ ๐.๒๙ ๐.๔๐ ๐.๗๕ 
ภายในกลุ่ม ๒๘๔.๗๐ ๓๙๒ ๐.๗๓ 

  
รวม ๒๘๕.๕๘ ๓๙๕ 

   

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๖ ๓ ๐.๓๕ ๐.๗๖ ๐.๕๒ 
ภายในกลุ่ม ๑๘๒.๔๔ ๓๙๒ ๐.๔๗   

รวม ๑๘๓.๔๙ ๓๙๕    
 
 จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อการประยุกต์
หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง จ าแนกตามอายุ ด้วยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน 
ในทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 



๙๐ 
 
ตารางท่ี ๔.๙ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมี
 ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา   

(n = ๓๙๖) 

ค่าความแปรปรวน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการเลือกตั้งตาม
หลักอปริหานิยธรรม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๔.๙๐ ๓.๐๐ ๑.๖๓ ๔.๕๑** ๐.๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๔๑.๗๙ ๓๙๒.๐๐ ๐.๓๖ 
  

รวม ๑๔๖.๖๘ ๓๙๕.๐๐ 
   

๒. ด้านเป็นผู้มีบทบาทใน
ชุมชนตามหลักอปริหานิย
ธรรม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๔.๖๙ ๓.๐๐ ๑.๕๖ ๒.๐๓ ๐.๑๑ 

ภายในกลุ่ม ๓๐๑.๘๕ ๓๙๒.๐๐ ๐.๗๗ 
  

รวม ๓๐๖.๕๔ ๓๙๕.๐๐ 
   

๓. ด้านการติดต่อกับทาง
ราชการตามหลักอปริ
หานิยธรรม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๒.๑๔ ๓.๐๐ ๐.๗๑ ๑.๑๘ ๐.๓๒ 

ภายในกลุ่ม ๒๓๗.๒๕ ๓๙๒.๐๐ ๐.๖๑ 
  

รวม ๒๓๙.๓๙ ๓๙๕.๐๐ 
   

๔. ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว
ทางการเมืองตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๑๒.๖๕ ๓.๐๐ ๔.๒๒ ๖.๐๖** ๐.๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๒๗๒.๙๓ ๓๙๒.๐๐ ๐.๗๐ 
  

รวม ๒๘๕.๕๘ ๓๙๕.๐๐ 
   

ภาพรวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๕.๔๒ ๓.๐๐ ๑.๘๑ ๓.๙๘** ๐.๐๑ 

ภายในกลุ่ม ๑๗๘.๐๗ ๓๙๒.๐๐ ๐.๔๕ 
  

รวม ๑๘๓.๔๙ ๓๙๕.๐๐ 
   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑  
 จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อการประยุกต์
หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) พบว่าโดยภาพรวม มี
ค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าระดับ ๐.๐๕ อยู่ที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วนั้น พบว่า ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม และด้านการเป็น
ผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม มีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า ระดับ ๐.๐๑ จึงต้อง



๙๑ 
 
ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD) ในด้านดังกล่าวต่อไป ส่วนในด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิย
ธรรม และด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม มีค่านัยส าคัญทางสถิติมากกว่า
ระดับ ๐.๐๕ จึงไม่ต้องท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD) โดยภาพรวม , ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม และด้านการเป็น
ผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตามระดับการศึกษา รายละเอียดตามตาราง ที่ 
๔.๑๐-๔.๑๒ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
 Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
 จังหวัดระยอง โดยภาพรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 (n = ๓๙๖) 

ระดับการศึกษา X   

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา 
(ปวช.-ปวส.) 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
๓.๕๐ ๓.๕๙ ๓.๕๐ ๔.๐๖ 

ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา 

๓.๕๐ - -๐.๐๙ ๐.๐๐ -๐.๕๖* 

อนุปริญญา 
(ปวช.-ปวส.) 

๓.๕๙ - - ๐.๐๙ -๐.๔๗* 

ปริญญาตรี ๓.๕๐ - - - -๐.๕๖* 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔.๐๖ - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
 
 จากตารางที่ ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยองจังหวัดระยอง โดยภาพรวม จ าแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา , อนุปริญญา 
(ปวช.-ปวส.) และ ปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง น้อยกว่าประชาชนที่มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 



๙๒ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
 Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
 จังหวัดระยอง ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตามระดับ
 การศึกษา 

(n = ๓๙๖) 

ระดับการศึกษา X   

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา 
(ปวช.-ปวส.) 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
๓.๘๐ ๓.๘๕ ๓.๘๑ ๔.๓๔ 

ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา 

๓.๘๐ - -๐.๐๕ -๐.๐๑ -๐.๕๔* 

อนุปริญญา 
(ปวช.-ปวส.) 

๓.๘๕ 
- - ๐.๐๔ -๐.๔๙* 

ปริญญาตรี ๓.๘๑ - - - -๐.๕๓* 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔.๓๔ - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
 
 จากตารางที่ ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเลือกตั้งตาม
หลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา , อนุปริญญา (ปวช.-ปวส.) และ ปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นน้อยกว่าประชาชนที่มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
 Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
 จังหวัดระยอง ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนก
 ตามระดับการศึกษา 

 (n = ๓๙๖) 

ระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา 
(ปวช.-ปวส.) 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
๓.๒๖ ๓.๔๒ ๓.๒๕ ๔.๑๐ 

ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา 

๓.๒๖ - -๐.๑๖ ๐.๐๑ -๐.๘๔* 

อนุปริญญา 
(ปวช.-ปวส.) 

๓.๔๒ - - ๐.๑๗ -๐.๖๘* 

ปริญญาตรี ๓.๒๕ - - - -๐.๘๕* 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔.๑๐ - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
 
 จากตารางที่ ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว
ทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา
ระดับ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา , อนุปริญญา (ปวช.-ปวส.) และ ปริญญาตรี มีระดับความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง น้อยกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๓ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมี
 ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 จ าแนกตามอาชีพ 

(n = ๓๙๖) 

ค่าความแปรปรวน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการเลือกตั้งตาม
หลักอปริหานิยธรรม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๑๒.๘๐ ๔.๐๐ ๓.๒๐ ๙.๓๕** ๐.๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๓๓.๘๘ ๓๙๑.๐๐ ๐.๓๔ 
  

รวม ๑๔๖.๖๘ ๓๙๕.๐๐ 
   

๒. ด้านเป็นผู้มีบทบาทใน
ชุมชนตามหลักอปริหา 
นิยธรรม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๒๔.๓๖ ๔.๐๐ ๖.๐๙ ๘.๔๔** ๐.๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๒๘๒.๑๘ ๓๙๑.๐๐ ๐.๗๒ 
  

รวม ๓๐๖.๕๔ ๓๙๕.๐๐ 
   

๓. ด้านการติดต่อกับทาง
ราชการตามหลักอปริ
หานิยธรรม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๑๐.๕๒ ๔.๐๐ ๒.๖๓ ๔.๔๙** ๐.๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๒๒๘.๘๗ ๓๙๑.๐๐ ๐.๕๙ 
  

รวม ๒๓๙.๓๙ ๓๙๕.๐๐ 
   

๔. ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว
ทางการเมืองตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๑๔.๔๐ ๔.๐๐ ๓.๖๐ ๕.๑๙** ๐.๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๒๗๑.๑๘ ๓๙๑.๐๐ ๐.๖๙ 
  

รวม ๒๘๕.๕๘ ๓๙๕.๐๐ 
   

ภาพรวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๑๔.๕๙ ๔.๐๐ ๓.๖๕ ๘.๔๕** ๐.๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๖๘.๙๐ ๓๙๑.๐๐ ๐.๔๓ 
  

รวม ๑๘๓.๔๙ ๓๙๕.๐๐ 
   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕   
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง จ าแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) พบว่าโดยภาพรวม มีค่า
นัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่าระดับ ๐.๐๕ อยู่ที่ระดับ ๐.๐๐ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านแล้วนั้น พบว่า ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม , ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน



๙๕ 
 
ตามหลักอปริหานิยธรรม , ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม และด้านการเป็น
ผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม มีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า ระดับ ๐.๐๕ ที่ระดับ 
๐.๐๐ จึงต้องท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) ในด้านดังกล่าวต่อไป 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD) โดยภาพรวม , ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม , ด้านเป็นผู้มีบทบาทใน
ชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม , ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม และด้าน
การเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตามอาชีพ รายละเอียดตามตาราง ที่ 
๔.๑๔-๔.๑๙ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
 Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
 จังหวัดระยอง โดยภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ 

 (n = ๓๙๖) 

อาชีพ    

อาชีพ 
ค้าขาย/

เกษตรกร/
ประมง 

รับจ้าง
ทั่วไป/ธุรกิจ

ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัท/

รัฐวิสาหกิจ 

รับ
ราชการ 

อ่ืนๆ 
(ระบ)ุ.... 

๓.๓๗ ๓.๕๑ ๓.๖๘ ๔.๐๗ ๓.๕๕ 

ค้าขาย/
เกษตรกร/
ประมง 

๓.๓๗ - -๐.๑๔ -๐.๓๐* -๐.๗๐* -๐.๑๘ 

รับจ้างทั่วไป/
ธุรกิจส่วนตัว 

๓.๕๑ - - -๐.๑๗ -๐.๕๖* -๐.๐๔ 

พนักงาน
บริษัท/
รัฐวิสาหกิจ 

๓.๖๘ - - - -๐.๓๙* ๐.๑๓ 

รับราชการ ๔.๐๗ - - - - ๐.๕๒* 
อ่ืนๆ (ระบุ).... ๓.๕๕ - - - - - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
 
 จากตารางที่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยองจังหวัดระยอง โดยภาพรวม จ าแนก



๙๖ 
 
ตามอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ ค้าขาย/เกษตรกร/ประมง มีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง น้อยกว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ และรับราชการ ส่วน
ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว และพนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ มีระดับความคิดเห็น
น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ ส่วนประชาชนที่มีอาชีพรับราชการมีระดับความคิดเห็น
มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพ อื่นๆ (ระบ)ุ.... อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
 Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
 จังหวัดระยอง โดยภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ 

 (n = ๓๙๖) 

อาชีพ X   

อาชีพ 
ค้าขาย/

เกษตรกร/
ประมง 

รับจ้าง
ทั่วไป/ธุรกิจ

ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัท/

รัฐวิสาหกิจ 

รับ
ราชการ 

อ่ืนๆ 
(ระบ)ุ.... 

๓.๓๗ ๓.๕๑ ๓.๖๘ ๔.๐๗ ๓.๕๕ 

ค้าขาย/
เกษตรกร/
ประมง 

๓.๓๗ - -๐.๑๔ -๐.๓๐* -๐.๗๐* -๐.๑๘ 

รับจ้างทั่วไป/
ธุรกิจส่วนตัว 

๓.๕๑ - - -๐.๑๗ -๐.๕๖* -๐.๐๔ 

พนักงาน
บริษัท/
รัฐวิสาหกิจ 

๓.๖๘ - - - -๐.๓๙* ๐.๑๓ 

รับราชการ ๔.๐๗ - - - - ๐.๕๒* 
อ่ืนๆ (ระบุ).... ๓.๕๕ - - - - - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
 จากตารางที่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยองจังหวัดระยอง โดยภาพรวม จ าแนก
ตามอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ ค้าขาย/เกษตรกร/ประมง มีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง น้อยกว่าประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ และรับราชการ ส่วน
ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว และพนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ มีระดับความคิดเห็น



๙๗ 
 
น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ ส่วนประชาชนที่มีอาชีพรับราชการมีระดับความคิดเห็น
มากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพ อื่นๆ (ระบ)ุ.... อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
 Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
 จังหวัดระยอง ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตามอาชีพ 

 (n = ๓๙๖) 

อาชีพ    

อาชีพ 
ค้าขาย/

เกษตรกร/
ประมง 

รับจ้าง
ทั่วไป/ธุรกิจ

ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัท/

รัฐวิสาหกิจ 

รับ
ราชการ 

อ่ืนๆ  
(ระบ)ุ.... 

๓.๖๔ ๓.๘๒ ๓.๙๗ ๔.๒๙ ๓.๘๗ 

ค้าขาย/
เกษตรกร/
ประมง 

๓.๖๔ - -๐.๑๘* -๐.๓๒* -๐.๖๔* -๐.๒๒* 

รับจ้างทั่วไป/
ธุรกิจส่วนตัว 

๓.๘๒ - - -๐.๑๔ -๐.๔๖* -๐.๐๔ 

พนักงาน
บริษัท/
รัฐวิสาหกิจ 

๓.๙๗ - - - -๐.๓๒* ๐.๑๐ 

รับราชการ ๔.๒๙ - - - - ๐.๔๒* 
อ่ืนๆ (ระบุ).... ๓.๘๗ - - - - - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
 
 จากตารางที่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยองจังหวัดระยอง ด้านการเลือกตั้งตาม
หลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ ค้าขาย/เกษตรกร/ประมง มี
ระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง น้อยกว่าประชาชนที่มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจ
ส่วนตัว พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ รับราชการ และอ่ืนๆ (ระบุ).... ส่วนประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว มีระดับความคิดเห็นน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ ส่วนประชาชนที่มี
อาชีพพนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ มีระดับความคิดเห็นน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ ส่วน



๙๘ 
 
ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีระดับความคิดเห็นมากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพ อ่ืนๆ (ระบุ).... 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
 Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
 จังหวัดระยอง ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตาม
 อาชีพ 

 (n = ๓๙๖) 

อาชีพ    

อาชีพ 
ค้าขาย/

เกษตรกร/
ประมง 

รับจ้าง
ทั่วไป/ธุรกิจ

ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัท/

รัฐวิสาหกิจ 

รับ
ราชการ 

อ่ืนๆ  
(ระบ)ุ.... 

๓.๔๑ ๓.๕๔ ๓.๘๐ ๔.๓๐ ๓.๕๕ 

ค้าขาย/
เกษตรกร/
ประมง 

๓.๔๑ - -๐.๑๘* -๐.๓๒* -๐.๖๔* -๐.๒๒* 

รับจ้างทั่วไป/
ธุรกิจส่วนตัว 

๓.๕๔ - - -๐.๑๔ -๐.๔๖* -๐.๐๔ 

พนักงาน
บริษัท/
รัฐวิสาหกิจ 

๓.๘๐ - - - -๐.๓๒* ๐.๑๐ 

รับราชการ ๔.๓๐ - - - - ๐.๔๒* 
อ่ืนๆ (ระบุ).... ๓.๕๕ - - - - - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
  
 จากตารางที่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยองจังหวัดระยอง ด้านเป็นผู้มีบทบาทใน
ชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ ค้าขาย/เกษตรกร/
ประมง มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง น้อยกว่าประชาชนที่มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป/
ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ รับราชการ และอ่ืนๆ (ระบุ).... ส่วนประชาชนที่มีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว มีระดับความคิดเห็นน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ ส่วน
ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ มีระดับความคิดเห็นน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับ



๙๙ 
 
ราชการ ส่วนประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีระดับความคิดเห็นมากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพ อ่ืนๆ 
(ระบ)ุ.... อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
 Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
 จังหวัดระยอง ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตาม
 อาชีพ 

 (n = ๓๙๖) 

อาชีพ    

อาชีพ 
ค้าขาย/

เกษตรกร/
ประมง 

รับจ้าง
ทั่วไป/ธุรกิจ

ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัท/

รัฐวิสาหกิจ 

รับ
ราชการ 

อ่ืนๆ 
(ระบ)ุ.... 

๓.๒๖ ๓.๓๗ ๓.๕๔ ๓.๘๒ ๓.๓๑ 

ค้าขาย/
เกษตรกร/

ประมง 
๓.๒๖ - -๐.๑๑ ๐.๒๘* -๐.๕๖* -๐.๐๕ 

รับจ้างทั่วไป/
ธุรกิจส่วนตัว 

๓.๓๗ - - -๐.๑๗ -๐.๔๕* ๐.๐๖ 

พนักงาน
บริษัท/

รัฐวิสาหกิจ 
๓.๕๔ - - - -๐.๒๘ ๐.๒๓ 

รับราชการ ๓.๘๒ - - - - ๐.๕๑* 
อ่ืนๆ (ระบุ).... ๓.๓๑ - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
 
 จากตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยองจังหวัดระยอง ด้านการติดต่อกับทาง
ราชการตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ ค้าขาย/เกษตรกร/
ประมง มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง น้อยกว่าประชาชนที่มีอาชีพ พนักงานบริษัท/
รัฐวิสาหกิจ และรับราชการ ส่วนประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว มีระดับความคิดเห็น
น้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ และประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ มีระดับ



๑๐๐ 
 
ความคิดเห็นน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ ส่วนประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีระดับ
ความคิดเห็นมากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพ อื่นๆ (ระบ)ุ....อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
 Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง 
 จังหวัดระยอง ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนก
 ตามอาชีพ 

 (n = ๓๙๖) 

อาชีพ    

อาชีพ 
ค้าขาย/

เกษตรกร/
ประมง 

รับจ้าง
ทั่วไป/ธุรกิจ

ส่วนตัว 

พนักงาน
บริษัท/

รัฐวิสาหกิจ 

รับ
ราชการ 

อ่ืนๆ 
(ระบ)ุ.... 

๓.๑๘ ๓.๒๙ ๓.๔๐ ๓.๘๘ ๓.๔๗ 
ค้าขาย/

เกษตรกร/
ประมง 

๓.๑๘ - -๐.๑๒ -๐.๒๒ -๐.๗๐* -๐.๒๙ 

รับจ้างทั่วไป/
ธุรกิจส่วนตัว 

๓.๒๙ - - -๐.๑๐ -๐.๕๘* -๐.๑๗ 

พนักงาน
บริษัท/

รัฐวิสาหกิจ 
๓.๔๐ - - - -๐.๔๘* -๐.๐๗ 

รับราชการ ๓.๘๘ - - - - ๐.๔๑* 
อ่ืนๆ (ระบุ).... ๓.๔๗ - - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
 
 จากตารางที่ ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยองจังหวัดระยอง ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว
ทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ ค้าขาย/
เกษตรกร/ประมง , รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว และพนักงานบริษัท มีระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง น้อยกว่าประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ ส่วนประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป/
ธุรกิจส่วนตัว มีระดับความคิดเห็นน้อยกว่า ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ ส่วนประชาชนที่มีอาชีพ 



๑๐๑ 
 
รับราชการ มีระดับความคิดเห็นมากกว่า ประชาชนที่มีอาชีพ อื่นๆ (ระบ)ุ.... อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๐ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมี
 ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน   

(n = ๓๙๖) 

ค่าความแปรปรวน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการเลือกตั้งตาม
หลักอปริหานิยธรรม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๐.๗๓ ๓ ๐.๒๔ ๐.๖๕ ๐.๕๘ 

ภายในกลุ่ม ๑๔๕.๙๕ ๓๙๒ ๐.๓๗ 
  

รวม ๑๔๖.๖๘ ๓๙๕ 
   

๒. ด้านเป็นผู้มีบทบาทใน
ชุมชนตามหลักอปริหานิย
ธรรม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๒.๕๖ ๓ ๐.๘๕ ๑.๑๐ ๐.๓๕ 

ภายในกลุ่ม ๓๐๓.๙๘ ๓๙๒ ๐.๗๘ 
  

รวม ๓๐๖.๕๔ ๓๙๕ 
   

๓. ด้านการติดต่อกับทาง
ราชการตามหลักอปริ
หานิยธรรม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๒.๕๐ ๓ ๐.๘๓ ๑.๓๘ ๐.๒๕ 

ภายในกลุ่ม ๒๓๖.๘๙ ๓๙๒ ๐.๖๐ 
  

รวม ๒๓๙.๓๙ ๓๙๕ 
   

๔. ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว
ทางการเมืองตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๔.๘๘ ๓ ๑.๖๓ ๒.๒๗ ๐.๐๘ 

ภายในกลุ่ม ๒๘๐.๗๐ ๓๙๒ ๐.๗๒ 
  

รวม ๒๘๕.๕๘ ๓๙๕ 
   

ภาพรวม 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๑.๔๐ ๓ ๐.๔๗ ๑.๐๑ ๐.๓๙ 

ภายในกลุ่ม ๑๘๒.๐๙ ๓๙๒ ๐.๔๖ 
  

รวม ๑๘๓.๔๙ ๓๙๕ 
   

 
 จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้วยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) พบว่าโดย
ภาพรวม มีค่านัยส าคัญทางสถิติมากกว่าระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็น



๑๐๒ 
 
รายด้านแล้วนั้น พบว่า ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม , ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตาม
หลักอปริหานิยธรรม , ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม และด้านการเป็น
ผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม มีค่านัยส าคัญทางสถิติมากกว่า ระดับ ๐.๐๕ จึงไม่
ต้องท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD)  
 
ตารางท่ี ๔.๒๑ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติ 
ฐาน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ค่า F ค่า t Sig. 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

ที่ ๑ เพศ การประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง  

- -๐.๓๗ ๐.๒๒ - √ 

ที่ ๒ อายุ การประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง  

๐.๗๖ - ๐.๕๒ - √ 

ที่ ๓ ระดับ
การศึกษา 

การประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง  

๓.๙๘* - ๐.๐๑ √ - 

ที่ ๔ อาชีพ การประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง  

๘.๔๕* - ๐.๐๐ √ - 

ที่ ๕ รายได้ต่อ
เดือน 

การประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 

๑.๐๑ - ๐.๓๙ - √ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ มีผลท าให้ความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 ปัจจัย ส่วนบุคคลด้าน อายุ มีผลท าให้ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 



๑๐๓ 
 
 ปัจจัย ส่วนบุคคลด้าน ระดับการศึกษา มีผลท าให้ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ปัจจัย ส่วนบุคคลด้าน อาชีพ มีผลท าให้ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๐ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ปัจจัย ส่วนบุคคลด้าน รายได้ต่อเดือน มีผลท าให้ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
๔.๔ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด (Open-Ended) ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดง 
ความถี่ มีดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๒ ปัญหา อุปสรรค การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
 เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเลือกตั้งตาม
 หลักอปริหานิยธรรม 
 

ข้อที่ ปัญหา อุปสรรค ความถี่ 
๑. ประชาชนมุ่งท างานหาเลี้ยงชีพ จึงมองว่าการเลือกตั้งไม่มีความจ าเป็น

เพราะเป็นเรื่องไกลตัว และเลือกพรรคเดิม ๆ ผู้สมัครหน้าเดิม ๆ ๒๒ 
๒. ประชาชนขาดความเข้าใจในด้านหลักอปริหานิยธรรม การเลือกตั้งจึงยังมี

เรื่องการทุจริตเกิดขึ้น ๒๐ 
๓. ระบบอุปถัมภ์ คนเคยมีบุญคุณกัน ฐานเสียงเดิม ยังท าให้เกิดการเลือกตั้ง

ตามพรรคพวกเดิม แต่ไม่ได้เลือกคนที่ตั้งใจท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ๑๔ 
๔. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไม่ค่อยลงมานั่งคุยกับประชาชนก่อนเลือกตั้งจริง มาแค่

ตอนหาเสียง รับฟังปัญหาแต่ไม่แก้ปัญหา ๘ 
๕. เวลาในการด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเลือกตั้งน้อยเกินไป  ๕ 
๖. ประชาชนยังขาดความซื่อสัตย์ ยังมีการรับเงินทองจากผู้ซื้อเสียงอยู่ ๓ 
๗. การเป็นผู้พิการท าให้ไม่มีโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมืองเท่าใด ควรให้

โอกาสผู้พิการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยไม่มีโซเชียลมีเดีย ก็ไม่รับทราบ
ข้อมูล ๑ 

 



๑๐๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๒ ปัญหา อุปสรรค การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
 เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเลือกตั้งตาม
 หลักอปริหานิยธรรม (ต่อ) 
 

ข้อที่ ปัญหา อุปสรรค ความถี่ 
๘. ไม่มีผู้แทนราษฎรที่เป็นคนพิการ เข้าไปท าหน้าที่แทนคนพิการ ผลักดัน

นโยบายเพื่อคนพิการอย่างแท้จริง คนพิการจึงยังเป็นชนชั้นสองอยู่เสมอ ๑ 
๙. ประชาชนรับรู้ข่าวสารการเลือกตั้งเพียงด้านเดียว และไม่เปิดใจรับฟังข้อ

ชี้แจงจากอีกฝากฝั่งการเมืองด้วยอคติทางการเมือง ๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ปัญหา อุปสรรคส่วนใหญ่คือประชาชนมุ่งท างานหาเลี้ยงชีพ 
จึงมองว่าการเลือกตั้งไม่มีความจ าเป็น เพราะเป็นเรื่องไกลตัว และเลือกพรรคเดิมๆ ผู้สมัครหน้าเดิมๆ 
จ านวน ๒๒ ครั้ง รองลงมาคือ ประชาชนขาดความเข้าใจในด้านหลักอปริหานิยธรรม การเลือกตั้งจึง
ยังมีเรื่องการทุจริตเกิดขึ้น จ านวน ๒๐ ครั้ง รองลงมาคือ ระบบอุปถัมภ์ คนเคยมีบุญคุณกัน ฐานเสียง
เดิม ยังท าให้เกิดการเลือกตั้งตามพรรคพวกเดิม แต่ไม่ได้เลือกคนที่ตั้งใจท าประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง จ านวน ๑๔ ครั้ง และน้อยที่สุดคือ การเป็นผู้พิการท าให้ไม่มีโอกาสในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองเท่าใด ควรให้โอกาสผู้พิการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วย หากไม่มีโซเชียลมีเดีย 
ก็ไม่รับทราบข้อมูล , ไม่มีผู้แทนราษฎรที่เป็นคนพิการ เข้าไปท าหน้าที่แทนคนพิการ ผลักดันนโยบาย
เพ่ือคนพิการอย่างแท้จริง คนพิการจึงยังเป็นชนชั้นสองอยู่เสมอ และ ประชาชนรับรู้ข่าวสารการ
เลือกตั้งเพียงด้านเดียว และไม่เปิดใจรับฟังข้อชี้แจงจากอีกฝากฝั่งการเมืองด้วยอคติทางการเมือง 
จ านวนข้อละ ๑ ครั้ง 
 
ตารางท่ี ๔.๒๓ ข้อเสนอแนะ แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ด้านการ
 เลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม 
 

ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑. ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงความจ าเป็น และความส าคัญของ

การเลือกตั้งว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวประชาชนและเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องมี
ส่วนร่วมทุกคน ๒๒ 

๒. ควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักอปริหานิยธรรมว่ามีความส าคัญและ
สอดคล้องเก่ียวข้องกับการเลือกตั้งอย่างไร และให้ประโยชน์ในการเลือกตั้ง
อย่างสุจริตได้อย่างไร ๒๐ 

๓. นักการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ต้องแสดงออกให้
ชัดเจนถึงนโยบาย และความต้องการความตั้งใจในการมาเป็นตัวแทนเพ่ือ
ประชาชนไม่ใช่เพื่อการกอบโกยผลประโยชน์ ๑๔ 



๑๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๓ ข้อเสนอแนะ แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ด้านการ
 เลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๔. ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมารับฟังปัญหากับประชาชน เพ่ือน าไปสร้างนโยบาย  

ทั้งระหว่างเลือกตั้ง และหลังได้รับต าแหน่งทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้ว 
และน าปัญหาต่าง ๆ ไปแก้ให้ส าเร็จ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ๘ 

๕. ควรมีระยะเวลาในการเตรียมการ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมมากยิ่งข้ึน
ให้เหมาะสม และให้โอกาสประชาสัมพันธ์อย่างเท่าเทียมในทุกผู้สมัคร และ
ควรมีเวทีในการดีเบต แสดงวิสัยทัศน์ให้ประชาชนรับฟังวิสัยทัศน์ ๓ 

๖. ควรสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ในการเลือกตั้งให้แก่ประชาชน อย่าเห็นแก่
ผลประโยชน์ระยะสั้น และท าให้เกิดผลกระทบต่อประเทศชาติในระยะยาว ๑ 

๗. ผู้ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล ต่างๆ ควรเสนอ
ข้อมูลให้ครบถ้วน แต่ประชาชนทุกคน รวมทั้งผู้พิการด้วย ๑ 

๘. ผลักดันให้ผู้พิการ ได้มีโอกาสเข้าไปร่างนโยบาย และท าประโยชน์แก่ผู้
พิการทั่วประเทศได้มีโอกาสในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่มากขึ้น ๑ 

๙. สร้างจิตส านึกในการรับรู้ข่าวสารการเลือกตั้ง หรือการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ด้วยการประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือไม่ให้การเมืองในประเทศ
เกิดความเสื่อม  ๑ 

 
 จากตารางที่  ๔.๒๓ พบว่า ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ เสนอว่าต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับ
ประชาชนถึงความจ าเป็น และความส าคัญของการเลือกตั้งว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวประชาชนและเป็นเรื่อง
ที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมทุกคน จ านวน ๒๒ ครั้ง รองลงมาคือ ควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลัก 
อปริหานิยธรรมว่ามีความส าคัญและสอดคล้องเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างไร และให้ประโยชน์ใน
การเลือกตั้งอย่างสุจริตได้อย่างไร จ านวน ๒๐ ครั้ง รองลงมาคือ นักการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และ
พรรคการเมือง ต้องแสดงออกให้ชัดเจนถึงนโยบาย และความต้องการความตั้งใจในการมาเป็นตัวแทน
เพ่ือประชาชนไม่ใช่เพ่ือการกอบโกยผลประโยชน์ จ านวน ๑๔ ครั้ง น้อยที่สุดคือ ควรสร้างจิตส านึก
ความซื่อสัตย์ในการเลือกตั้งให้แก่ประชาชน อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้น และท าให้เกิดผล
กระทบต่อประเทศชาติในระยะยาว , ผู้ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล ต่างๆ 
ควรเสนอข้อมูลให้ครบถ้วน แต่ประชาชนทุกคน รวมทั้งผู้พิการด้วย , ผลักดันให้ผู้พิการ ได้มีโอกาส
เข้าไปร่างนโยบาย และท าประโยชน์แก่ผู้พิการทั่วประเทศได้มีโอกาสในการพัฒนาชีวิตและความ
เป็นอยู่มากขึ้น และสร้างจิตส านึกในการรับรู้ข่าวสารการเลือกตั้ง หรือการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ด้วยการประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือไม่ให้การเมืองในประเทศเกิดความเสื่อม จ านวน ๑ ครั้ง 
 



๑๐๖ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๔ ปัญหา อุปสรรค การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
 เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านเป็นผู้มีบทบาท
 ในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม 
 

ข้อที่ ปัญหา อุปสรรค ความถี่ 
๑. การมีบทบาทในชุมชน การเข้าถึง การเข้าร่วม เป็นไปได้ล าบาก ๒๒ 
๒. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม และ

การประชุมเพราะมีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบ ๒๐ 
๓. การเข้าไปมีบทบาทในชุมชนต้องรอผู้น าชุมชน ส่วนการเข้าไปเป็นผู้น าเอง 

ท าได้ยากเพราะส่วนใหญ่มีอิทธิพลเดิมอยู่แล้วท าให้สามารถด ารงต าแหน่ง
เดิมได้อย่างยาวนาน ๑๔ 

๔. ปัญหาเรื่องการจัดการระบบ ทั้งเรื่องเอกสาร เรื่องการเรียกประชุม การ
เรียกรวมตัวเพื่อจัดกิจกรรมในชุมชน ท าได้ยากและไม่พร้อมเพรียงกัน ๘ 

๕. การเข้าไปมีบทบาทในชุมชน ส าหรับผู้พิการเป็นไปได้ยาก เนื่องด้วยการ
เดินทางล าบาก ไม่มีผู้พาไปเข้าร่วมกิจกรรม ๕ 

๖. ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการเข้าไปมีบทบาทในชุมชนไม่ใช่หน้าที่ของ
ตนเอง เมื่อเดือดร้อน หรือมีปัญหาเท่านั้น ถึงจะมาพบประธานชุมชน หรือ
ผู้น าในชุมชน ๔ 

๗. ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากคนส่วนใหญ่ มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ให้ความ
ร่วมมือหรือเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนนี้ ๓ 

๘. ประชาชนไม่ค่อยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการเข้าร่วม หรือการมีอยู่
ของกลุ่มต่าง ๆ มากนัก มีภาพจ าว่าการด าเนินการเป็นแบบเก่า คือ ล่าช้า 
และต้องเป็นตามความต้องการของผู้อาวุโส / มีอ านาจ เงินเป็นปัจจัยหลัก
ในทุกขั้นตอน พิธีรีตองเยอะ ๑ 

๙. ประชาชนยังไม่เข้าใจการเข้าไปมีบทบาทในชุมชน ว่ามีความส าคัญอย่างไร
กับท้ังตัวประชาชนเองหรือในชุมชน ๑ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า ปัญหา อุปสรรคส่วนใหญ่คือการมีบทบาทในชุมชน การเข้าถึง 
การเข้าร่วม เป็นไปได้ล าบาก จ านวน ๒๒ ครั้ง รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่ค่อย
สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม และการประชุมเพราะมีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบ จ านวน ๒๐ ครั้ง 
รองลงมาคือ การเข้าไปมีบทบาทในชุมชนต้องรอผู้น าชุมชน ส่วนการเข้าไปเป็นผู้ น าเอง ท าได้ยาก
เพราะส่วนใหญ่มีอิทธิพลเดิมอยู่แล้วท าให้สามารถด ารงต าแหน่งเดิมได้อย่างยาวนาน จ านวน ๑๔ ครั้ง 
และน้อยที่สุดคือ ประชาชนไม่ค่อยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการเข้าร่วม หรือการมีอยู่ของกลุ่ม
ต่าง ๆ มากนัก มีภาพจ าว่าการด าเนินการเป็นแบบเก่า คือ ล่าช้า และต้องเป็นตามความต้องการของ
ผู้อาวุโส / มีอ านาจ เงินเป็นปัจจัยหลักในทุกขั้นตอน พิธีรีตองเยอะ และประชาชนยังไม่เข้าใจการเข้า
ไปมีบทบาทในชุมชน ว่ามีความส าคัญอย่างไรกับทั้งตัวประชาชนเองหรือในชุมชน จ านวน ๑ ครั้ง 



๑๐๗ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๕ ข้อเสนอแนะ แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านเป็นผู้มี
 บทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม 
 

ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑. เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน Platform ต่าง ๆ ที่คนในชุมชนมีแนวโน้ม

จะเห็นมาก ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เห็นว่าการเข้าร่วมเป็นเรื่องง่าย มีการรับ
ฟังความคิดเห็นและพิจารณาตามเหตุผล ๒๒ 

๒. ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเวลาของคนส่วนใหญ่ในชุมชน หรือ
อาจะต้องจัดการประชุมเพ่ิมเติม หรือการตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าที่
รายงานการประชุมต่อให้แก่ประชาชนที่ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ 

๓. ควรออกกฎในการคัดเลือกผู้น าให้มีวาระต่อครั้งไม่เกิน ๒ ปี และไม่ควรเกิน 
๒ ครั้ง เพ่ือให้ผู้มีความรู้ความสามารถท่านอ่ืนเข้าร่วมเป็นผู้น าและด ารง
ต าแหน่งได้บ้าง ๑๔ 

๔. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรวางแผนให้รัดกุม มีความพร้อม และเหมาะสม
กับประชาชนส่วนใหญ่ ๘ 

๕. ให้ความส าคัญกับผู้พิการในชุมชน ให้ความอารักขา ช่วยดูแล ให้ความ
อุปการะ และดูแลให้เข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น 
ๆ ด้วย ๓ 

๖. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนว่าการเข้าไปมีบทบาทในชุมชน 
ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และมีความส าคัญกับทุกคน และใช้หลักอปริหานิยธรรม 
เพ่ือหมั่นประชุมกันเป็นนิจ และเลิกกิจกรรมพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้รับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ๑ 

๗. ควรสร้างจิตส านึกความร่วมแรงร่วมใจกันในสังคม มีความสามัคคี และยึด
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๑ 

๘. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วน เกี่ยวกับข่าวสารการเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ หรือการมีอยู่ของกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ตัวประชาชนเอง ๑ 

๙. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการเข้าไปมีบทบาทในชุมชน 
และเปลี่ยนภาพลักษณ์การเข้าไปมีบทบาทว่าไม่ใช่การไปสร้างอิทธิพล ๑ 

   
 จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ เสนอว่าเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์
ผ่าน Platform ต่าง ๆ ที่คนในชุมชนมีแนวโน้มจะเห็นมาก ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เห็นว่าการเข้าร่วม
เป็นเรื่องง่าย มีการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาตามเหตุผล จ านวน ๒๒ ครั้ง รองลงมาคือ ควรจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเวลาของคนส่วนใหญ่ในชุมชน หรืออาจะต้องจัดการประชุมเพ่ิมเติม 
หรือการตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าที่รายงานการประชุมต่อให้แก่ประชาชนที่ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม 



๑๐๘ 
 
จ านวน ๒๐ ครั้ง รองลงมาคือ ควรออกกฎในการคัดเลือกผู้น าให้มีวาระต่อครั้งไม่เกิน ๒ ปี และไม่ควร
เกิน ๒ ครั้ง เพ่ือให้ผู้มีความรู้ความสามารถท่านอ่ืนเข้าร่วมเป็นผู้น าและด ารงต าแหน่งได้บ้ าง จ านวน 
๑๔ ครั้ง น้อยที่สุดคือ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนว่าการเข้าไปมีบทบาทในชุมชน ไม่ใช่
เรื่องไกลตัว และมีความส าคัญกับทุกคน และใช้หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือหมั่นประชุมกันเป็นนิจ และ
เลิกกิจกรรมพร้อม ๆ กัน เพื่อให้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน , ควรสร้างจิตส านึกความร่วม
แรงร่วมใจกันในสังคม มีความสามัคคี และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน , ควรมี
การประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วน เกี่ยวกับข่าวสารการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือการมีอยู่ของกลุ่ม
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวประชาชนเอง , ควรสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของ
การเข้าไปมีบทบาทในชุมชน และเปลี่ยนภาพลักษณ์การเข้าไปมีบทบาทว่าไม่ใช่การไปสร้างอิทธิพล 
จ านวน ๑ ครั้ง 
 
ตารางท่ี ๔.๒๖ ปัญหา อุปสรรค การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
 เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการติดต่อกับ
 ทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 
 

ข้อที่ ปัญหา อุปสรรค ความถี่ 
๑. การติดต่อกับทางราชการ ยังมีปัญหาเรื่องความล่าช้า ประชาชนไม่เข้าใจถึง

หลักอปริหานิยธรรมว่ามีความส าคัญอย่างไรกับการไปติดต่อกับทางราชการ ๒๒ 
๒. การติดต่อปัญหาทางราชการ คนธรรมดาติดต่อยากต้องผ่านผู้น าชุมชน

เพียงอย่างเดียว คนทั่วไปเข้าไปไม่มีผลอะไรและล่าช้า ๒๐ 
๓. การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบปัญหามีน้อย ท าให้เกิดปัญหาในชุมชน ที่ยังไม่ได้

รับการแก้ไข ๑๔ 
๔. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาไปติดต่อกับทางราชการหากไม่ใช่เหตุ

จ าเป็นจริงๆ ท าให้ไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่ ๘ 
๕. ราชการไม่ค่อยรับทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้พิการบ้าง ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง 

เพ่ือจะได้ช่วยแก้ปัญหาไม่ให้คนพิการเป็นคนระดับล่างชั้น ๒ ต่อไป ๑ 
๖. ภาพจ า/ภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ/เจ้าหน้าที่ราชการ ที่ท าให้รู้สึก

ว่า การติดต่อกับราชการอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราโดยสิ้นเชิง ทั้ง
เรื่องเวลาในการด าเนินการ ระยะเวลาในการรอ ระบบอุปถัมภ์ การใช้เงิน
เพ่ืออ านวยความสะดวก ฯลฯ ๑ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า ปัญหา อุปสรรคส่วนใหญ่คือ การติดต่อกับทางราชการ ยังมี
ปัญหาเรื่องความล่าช้า ประชาชนไม่เข้าใจถึงหลักอปริหานิยธรรมว่ามีความส าคัญอย่างไรกับการไป
ติดต่อกับทางราชการ จ านวน ๒๒ ครั้ง รองลงมาคือ การติดต่อปัญหาทางราชการ คนธรรมดาติดต่อ
ยากต้องผ่านผู้น าชุมชนเพียงอย่างเดียว คนทั่วไปเข้าไปไม่มีผลอะไรและล่าช้า จ านวน ๒๐ ครั้ง 
รองลงมาคือ การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบปัญหามีน้อย ท าให้เกิดปัญหาในชุมชน ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 



๑๐๙ 
 
จ านวน ๑๔ ครั้ง และน้อยที่สุดคือ ราชการไม่ค่อยรับทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้พิการบ้าง ว่ามีปัญหา
อะไรบ้าง เพ่ือจะได้ช่วยแก้ปัญหาไม่ให้คนพิการเป็นคนระดับล่างชั้น ๒ ต่อไป และ ภาพจ า/
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ/เจ้าหน้าที่ราชการ ที่ท าให้รู้สึกว่า การติดต่อกับราชการอยู่
นอกเหนือการควบคุมของเราโดยสิ้นเชิง ทั้งเรื่องเวลาในการด าเนินการ ระยะเวลาในการรอ ระบบ
อุปถัมภ์ การใช้เงินเพ่ืออ านวยความสะดวก ฯลฯ จ านวน ๑ ครั้ง 
 
ตารางท่ี ๔.๒๗ ข้อเสนอแนะ แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ด้านการ
 ติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 
 

ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑. ปรับเปลี่ยนวิธีการติดต่อกับทางราชการ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจใน

เรื่องการติดต่อ รูปแบบการปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบที่
ครอบคลุม มีความรวดเร็ว ไม่เกิดความล่าช้า และเป็นข้าราชการที่เป็นที่พ่ึง
ให้กับประชาชนได้จริง ๒๒ 

๒. เพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงาน เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการ
รับทราบปัญหาของประชาชน  ๒๐ 

๓. ข้าราชการควรต้องลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบปัญหาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
รับทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชน เพ่ือวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ๑๔ 

๔. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ถึงขั้นตอน วิธีการ และช่องทางใน
การติดต่อกับทางราชการ เพื่อความสะดวก และประหยัดเวลา ๘ 

๕. ผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาปัญหาและลงพ้ืนที่พบผู้พิการในพ้ืนที่ ว่ามีปัญหา
อะไรบ้าง เพ่ือจะได้ช่วยแก้ปัญหาไม่ให้คนพิการ เกิดความไม่สะดวกในการ
ติดต่อกับทางราชการและยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่แก่ผู้พิการเหล่านั้น ๑ 

๖. ควรยกเลิกระบบอุปถัมภ์ การคอร์รัปชั่น วัฒนธรรมการใช้เงินเพ่ือ
ประหยัดเวลา สร้างความมั่นใจให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าระบบราชการ คือ
ระบบที่เข้าถึง และตรวจสอบได้ ๑ 

   
 จากตารางที่  ๔.๒๗ พบว่า ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ปรับเปลี่ยนวิธีการติดต่อกับทาง
ราชการ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในเรื่องการติดต่อ รูปแบบการปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น
รูปแบบที่ครอบคลุม มีความรวดเร็ว ไม่เกิดความล่าช้า และเป็นข้าราชการที่เป็นที่พ่ึงให้กับประชาชน
ได้จริง จ านวน ๒๒ ครั้ง รองลงมาคือ เพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงาน เพ่ือให้เกิดความ
หลากหลายในการรับทราบปัญหาของประชาชน จ านวน ๒๐ ครั้ง รองลงมาคือ ข้าราชการควรต้องลง
พ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบปัญหาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรับทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชน เพ่ือวางแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่อไป จ านวน ๑๔ ครั้ง น้อยที่สุดคือ ผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาปัญหาและลงพ้ืนที่พบผู้
พิการในพ้ืนที่ ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เพ่ือจะได้ช่วยแก้ปัญหาไม่ให้คนพิการ เกิดความไม่สะดวกในการ



๑๑๐ 
 
ติดต่อกับทางราชการและยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่แก่ผู้พิการเหล่านั้น และควรยกเลิกระบบ
อุปถัมภ์ การคอร์รัปชั่น วัฒนธรรมการใช้เงินเพ่ือประหยัดเวลา สร้างความมั่นใจให้ประชาชนเชื่อมั่น
ว่าระบบราชการ คือระบบที่เข้าถึง และตรวจสอบได้ จ านวน ๑ ครั้ง 
 
ตารางท่ี ๔.๒๘ ปัญหา อุปสรรค การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
 เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว
 ทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 
 

ข้อที่ ปัญหา อุปสรรค ความ
ถ่ี 

๑. การน าเสนอข่าวไม่มีการประยุกต์หลักธรรม ที่เหมาะสมมาประกอบ เช่น พรหม
วิหาร ๔ , อคติ ๔ , กาลามสูตร ๑๐, โยนิโสมนสิการ ฯลฯ ๒๒ 

๒. มีความเอนเอียง ไม่เป็นกลาง เล่นพรรคเล่นพวก ตามความชอบทางการเมือง ๒๐ 
๓. ขาดเครื่องมือที่จะส่งต่อข่าวสารให้กับประชาชน บางส านักขาดความเที่ยงธรรม 

และเท่ียงตรงในการเสนอข่าว เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหลัก ๑๔ 
๔. การน าเสนอข่าวจากสื่อไม่เป็นกลาง หากเราน าเสนอต่อ ก็เท่ากับสนับสนุนในข่าวที่

ไม่เป็นกลาง การเสพย์สื่อควรเป็นไปทั้งสองด้าน และพิจารณาอย่างดีก่อนท าการ
เสนอข่าวต่อ ๘ 

๕. ประชาชนขาดการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ข้อเท็จจริง และแหล่งข่าวของข้อมูลก่อ
เผยแผ่ข่าวสารนั้น ๆ แล้วเกิดการตื่นตามข่าวที่เผยแผ่ไป ๑ 

๖. ส่วนใหญ่การเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองจะเกิดขึ้นผ่าน Social media ที่เป็นศูนย์
รวมของคนหลากหลายความคิด/ความเป็นมา แม้กระทั่งการเผยแพร่ข่าวสารอย่าง
ที่เราคิดว่าเป็นกลางที่สุดแล้ว ก็ยังอาจถูกตีความโดยอคติบางอย่างได้ คือ เป็นไป
ไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้โดยไม่โดนโจมตี แต่การแสดงความ
คิดเห็นก็เป็นทางเดียวที่จะท าให้เกิดการพัฒนาทางการเมือง ๑ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า ปัญหา อุปสรรคส่วนใหญ่คือ การน าเสนอข่าวไม่มีการ
ประยุกต์หลักธรรม ที่เหมาะสมมาประกอบ เช่น พรหมวิหาร ๔ , อคติ ๔ , กาลามสูตร ๑๐, โยนิโส
มนสิการ ฯลฯ จ านวน ๒๒ ครั้ง รองลงมาคือ มีความเอนเอียง ไม่เป็นกลาง เล่นพรรคเล่นพวก ตาม
ความชอบทางการเมือง จ านวน ๒๐ ครั้ง รองลงมาคือ ขาดเครื่องมือที่จะส่งต่อข่าวสารให้กับ
ประชาชน บางส านักขาดความเที่ยงธรรม และเที่ยงตรงในการเสนอข่าว เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็นหลัก จ านวน ๑๔ ครั้ง และน้อยที่สุดคือ ประชาชนขาดการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ข้อเท็จจริง 
และแหล่งข่าวของข้อมูลก่อเผยแผ่ข่าวสารนั้น ๆ แล้วเกิดการตื่นตามข่าวที่เผยแผ่ไป และ ส่วนใหญ่
การเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองจะเกิดขึ้นผ่าน Social media ที่เป็นศูนย์รวมของคนหลากหลาย
ความคิด/ความเป็นมา แม้กระทั่งการเผยแพร่ข่าวสารอย่างที่เราคิดว่าเป็นกลางที่สุดแล้ว ก็ยังอาจถูก



๑๑๑ 
 
ตีความโดยอคติบางอย่างได้ คือ เป็นไปไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้โดยไม่โดนโจมตี 
แต่การแสดงความคิดเห็นก็เป็นทางเดียวที่จะท าให้เกิดการพัฒนาทางการเมือง จ านวน ๑ ครั้ง 
 
ตารางท่ี ๔.๒๙ ข้อเสนอแนะ แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ด้านการ
 ติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 
 

ข้อที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑. ควรสร้างสังคมที่คนคุ้นชินกับการวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่ใช้อารมณ์

ความชอบส่วนตัว และใช้ เหตุผล/ความรู้ ให้มากขึ้น ปลูกฝังการคิด 
วิเคราะห์ และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ควรเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียน 
ปลูกฝังในระดับเยาวชนขึ้นไป ๒๒ 

๒. การน าเสนอควรเสนออย่างเป็นกลาง ไม่ควรเอนเอียงไปในสิ่งที่ตนเองฝักใฝ่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ๒๐ 

๓. ควรปลูกจิตส านึกให้กับประชาชน และรณรงค์เรื่องการน าเสนอข่าวสาร
ทางการเมืองให้เที่ยงธรรม และเที่ยงตรง ให้เกียรติกับทุกฝ่าย ไม่เอนเอียง
ไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตามฐานะผู้เสนอข่าว ๑๔ 

๔. ควรวางตนให้เป็นกลาง เลือกเสนอข่าวที่เป็นกลาง และรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึน ๘ 

๕. หน่วยงานราชการ ชุมชน ควรอัพเดทข้อมูลที่เป็นกระแสหรือติดตาม
ข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ และให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารต่าง ๆ อย่างเป็น
กลาง ๑ 

๖. การท าตัวเป็นสื่อมวลชน สื่อสารข่าว ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตนเองเสนอไปด้วย ๑ 
  
 จากตารางที่  ๔.๒๙ พบว่า ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่คือ ควรสร้างสังคมที่คนคุ้นชินกับการ
วิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่ใช้อารมณ์ความชอบส่วนตัว และใช้เหตุผล/ความรู้ให้มากขึ้น ปลูกฝังการคิด 
วิเคราะห์ และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ควรเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียน ปลูกฝังในระดับเยาวชนขึ้นไป 
จ านวน ๒๒ ครั้ง รองลงมาการน าเสนอควรเสนออย่างเป็นกลาง ไม่ควรเอนเอียงไปในสิ่งที่ตนเองฝักใฝ่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จ านวน ๒๐ ครั้ง รองลงมาคือ ควรปลูกจิตส านึกให้กับประชาชน และรณรงค์เรื่อง
การน าเสนอข่าวสารทางการเมืองให้เที่ยงธรรม และเที่ยงตรง ให้เกียรติกับทุกฝ่าย ไม่เอนเอียงไปฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง ตามฐานะผู้เสนอข่าว จ านวน ๑๔ ครั้ง น้อยที่สุดคือ หน่วยงานราชการ ชุมชน ควร
อัพเดทข้อมูลที่เป็นกระแสหรือติดตามข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ และให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารต่าง ๆ 
อย่างเป็นกลาง และ การท าตัวเป็นสื่อมวลชน สื่อสารข่าว ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตนเองเสนอไปด้วย 
จ านวน ๑ ครั้ง 
 



๑๑๒ 
 
๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 ผู้ วิ จั ย ใช้ แบบสั มภาษณ์  ( Interview) ส าหรั บ เก็บข้ อมู ลจากผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคัญ 
(Key Informants) ตามลักษณะการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) จ านวน ๘ รูปหรือคน 
ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๕.๑ การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผลการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญผู้วิจัย
สามารถวิเคราะห์เชิงพรรณาออกมาได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ ประชาชนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในหลักธรรม แต่ในการมีส่วนร่วมด้านการเลือกตั้ง 
ประชาชนมีการให้ความร่วมมือตามร้องขอ เช่น การมาร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตั้งแต่รับ
หีบบรรจุ รับบัตร หรือการร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย
ระเบียบจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือการร่วมเดินรณรงค์ให้ออกมาใช้เสียงเลือกตั้ง เมื่อมี
การร้องขอส่วนใหญ่ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตามร้องขอ๑  
 ๑.๒ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือผู้สมัครโดยตรงส่วนใหญ่ก็จะต้องแบ่ง
ออกเป็น ๓ ระดับ คือ ผู้ที่มีความสนใจทางการเมือง ผู้ไม่สนใจทางการเมือง และผู้ที่เลือกตั้งตาม
หน้าที่ของตน ดังนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ก็จะแบ่งออกเป็นระดับชั้นตาม
ขั้นตอนดังกล่าวด้วย เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีความสนใจทางการเมือง ก็จะเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัคร พรรค
การเมืองอย่างเต็มตัว เช่น ผู้ที่ชื่นชอบ หัวคะแนน หรือผู้ที่มีหน้าที่ในพรรคการเมืองนั้น ๆ ส่วนผู้ที่ไม่
สนใจทางการเมือง ก็มองว่า การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเรื่องไม่มีความจ าเป็น ท ามาหากิน 
ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองจะดีกว่า และผู้ที่กลางๆ คือที่เลือกตั้งตามหน้าที่ของตน ไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้วยในการมีส่วนร่วมทางการเมือง๒  
 ๑.๓ ประชาชนในเขตเทศบาลระยอง จะมีฐานเสียงเดิมจากนักการเมืองอาชีพที่เข้าไป
คลุกคลี และประสานงานกับประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองอยู่เสมอๆ เช่น การเข้าไปอยู่ในทุกๆ 
วิถีการด ารงชีวิต การไปสอบถามปัญหา การเข้าไปพบประชาชนตามงานส าคัญต่าง ๆ เช่น งานท าบุญ
บ้าน งานบวช งานแต่งงาน งานศพ เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้เห็นว่า 
นักการเมือง หรือผู้แทนราษฎรที่เขาเลือกเข้าไปท างานไม่ได้อยู่ไกลตัวเขาจนเอ้ือมไม่ถึง และรับทราบ
ปัญหาจากประชาชนเหล่านั้นได้ เพื่อน าไปแก้ปัญหาในอนาคตต่อไป๓  

                                            
 ๑สัมภาษณ์ ปลัดเสรี บุญสุทธิ, รองปลัดเทศบาลนครระยอง, เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง, 
๑๓ ม.ค.๒๕๖๓. 
 ๒สัมภาษณ์ นายปิติฉัตร ธนนวนนท์, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง , ส านักงาน
คณะ กรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดระยอง, ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓. 
 ๓สัมภาษณ์ นายสาธิต ปิตุเตชะ, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, บ้านพักของคุณสาธิต  
ปิตุเตชะ, ๒ ก.พ.๒๕๖๓. 



๑๑๓ 
 
 ๑.๔ การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง และการด าเนินการ มีการจัดการตามระเบียบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างครบถ้วน เช่น การประชาสัมพันธ์ การติดป้ายผู้สมัครตามเขตเลือกตั้ง
ต่างๆ การให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนถึง
รูปแบบการเลือกตั้ง๔  
 ๑.๕ ข้อเสนอแนะในเรื่องการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม คือ ต้องให้ความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของการเลือกตั้ง ให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักอปริหานิยธรรม ว่ามีส่วนช่วย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร รวมถึง สร้างความเข้าใจในวิถี
ประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานของประชาชนทั่วไป ให้ทราบอย่างทั่วถึงทุกระดับชั้น เพราะบางระดับ ชั้นยัง
ไม่ค่อยทราบรายละเอียดการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตย ว่า สิทธิ ของเขาควรมีอย่างไร นักการเมือง
ที่ได้รับเลือกตั้งไปแล้ว ก็ต้องรู้หน้าที่ของตนเองเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนที่เลือกเข้าไปว่าได้
ไปท าประโยชน์แก้ปัญหาอะไรให้ได้เป็นรูปธรรม ให้ประชาชนเห็นภาพได้จริง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน เ พ่ือเป็นการหยั่งลึกเชิงจิตวิทยา เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจสู่ทุกระดับทั้ง
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ชุมชน โดยเริ่มจากระดับผู้น าหมู่บ้าน เพ่ือให้องค์ความรู้ว่า 
เมื่อประชาชนไปเลือกผู้แทนแล้วเขาได้ประโยชน์อะไร ให้เขาเข้าใจอย่างกระจ่าง และสร้างจิตส านึก
การตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ประชาชนจะได้เกิดความฮึกเหิมและมั่นใจว่า "สิทธิ" ใน
การเลือกตั้งของเขามีอ านาจมากกว่าที่เขาตระหนักอยู่ ณ ปัจจุบัน๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๓๐ สรุปผลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม  
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
เสรี บุญสุทธิ  
(สัมภาษณ์ ๑๓ ม.ค.๒๕๖๓) 

 การเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม ประชาชนยังไม่ค่อยมี
ความเข้าใจในหลักธรรมเหล่านี้ เมื่อมีการร้องขอส่วนใหญ่ประชาชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตามร้องขอ  

ปิติฉัตร ธนนวนนท์  
(สัมภาษณ์ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓) 

 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง หรือผู้สมัครโดยตรงส่วน
ใหญ่ก็จะต้องแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ผู้ที่มีความสนใจทางการเมือง 
ผู้ไม่สนใจทางการเมือง และผู้ที่เลือกตั้งตามหน้าที่ของตน 

สาธิต ปิตุเตชะ,  
(สัมภาษณ์ ๒ ก.พ. ๒๕๖๓) 

 ฐานเสียงเดิมจากนักการเมืองอาชีพที่เข้าไปคลุกคลีและ
ประสานงานกับประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองอยู่เสมอๆ  

 
  

                                            
 ๔สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง, 
๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓. 
 ๕สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร และ นายฉลาด สมพงษ์, เจ้าคณะอ าเภอเมืองระยอง และ อดีต
ข้าราชการ ต าแหน่ง รอง ผ.อ.เชี่ยวชาญสถานศึกษา, วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง), ๑ ก.พ. ๒๕๖๓. 



๑๑๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๓๐ สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม (ต่อ) 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
วรวิทย์ ศุภโชคชัย  
(สัมภาษณ์ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓) 

 มีการจัดการตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อย่างครบถ้วน  

พระครูโสภิตปัญญากร  
และ ฉลาด สมพงษ ์
(สัมภาษณ์ ๑ ก.พ. ๒๕๖๓) 

 ต้องให้ความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของการเลือกตั้ง ให้
ความรู้ความเข้าใจถึงหลักอปริหานิยธรรม  
 สร้างความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตยขั้น พ้ืนฐานของ
ประชาชนทั่วไป ให้ทราบอย่างทั่วถึงทุกระดับชั้น  

  นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งไปแล้วก็ต้องรู้หน้าที่ของตนเอง
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนที่เลือกเข้าไป 

 
 ๒) ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์เชิงพรรณาออกมาได้ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ตามหลักอปริหานิยธรรม คือการหมั่นประชุมเป็นนิจ การเลิกประชุมพร้อมกัน 
เพ่ือรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทางผู้น าชุมชนต้องการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครระยอง มีความหลากหลายทางอาชีพ และระดับอายุ ท าให้การมีบทบาทในชุมชน 
อาจจะไม่ครอบคลุมหรือทั่วถึง มีเพียงผู้ที่สมัครใจและมีความพร้อมเท่านั้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
บทบาทเหล่านี้ เพราะต้องมีความเสียสละ มีเวลา และต้องเป็นผู้มีใจรักในการท างานเหล่านี้จริงๆ ถึง
จะเข้ามาส่วนร่วมในด้านนี้๖  
  ๒.๒ บางชุมชนอุปสรรคเรื่อง เวลา การท างานเลี้ยงชีพ การไม่สนใจทางการเมือง ท า
ให้ประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เช่น การเรียกประชุมเพ่ือ
รับทราบข้อเสนอจากทางราชการ การท าประชาพิจารณ์การก่อสร้าง การท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ
ชุมชน หรืออ่ืนๆ ท าให้ต้องประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว หรือจัดท าเอกสารเพ่ือแจกตามบ้านต่างๆ ใน
ภายหลัง แต่ก็ยังถือว่าเป็นประชาชนแค่จ านวนน้อยกว่า ผู้ให้ความร่วมมือ เพราะส่วนใหญ่ผู้น าชุมชน
เข้าไปให้ความช่วยเหลือ คลุกคลี และรับทราบปัญหากับทางประชาชนอยู่เสมอๆ ท าให้ส่วนใหญ่เมื่อมี
การร้องขอก็มาร่วมประชุมกัน มาให้ความช่วยเหลือกัน ซึ่งการจะได้รับความร่วมมือนั้นผู้น าชุมชนต้อง
เข้มแข็งเสียก่อน ชุมชนจึงจะเข้มแข็งตามไปด้วย และเมื่อชุมชนเข้มแข็งขึ้นประชาชนก็จะให้ความ
ร่วมมือเอง๗ 
  ๒.๓ ในส่วนของค าแนะน าในการส่งเสริมด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริ
หานิยธรรม ต้องให้ความรู้ความเข้าใจ ว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนการมีบทบาทในชุมชนไม่ใช่

                                            
 ๖สัมภาษณ์ นายใจเกื้อ ธนาภรณ์, ประธานกรรมการชุมชนข้างอ าเภอ-ทางไผ่, ที่ท าการชุมชนข้าง
อ าเภอ-ทางไผ่ ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง, ๒๒ ม.ค.๒๕๖๓. 
 ๗สัมภาษณ์ นายบรรเลง บรรเริงเสนาะ, ประธานชุมชนหลังวัดป่าประดู่ , วัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง), ๑ ก.พ. ๒๕๖๓. 



๑๑๕ 
 
การสร้างอิทธิพล แต่เป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน เป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ทั้งเรื่องการท ากิจกรรมต่างๆ การรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวประชาชนและชุมชน หรือแม้กระทั่งการช่วยกันในชุมชน
เป็นหูเป็นตา เพ่ือป้องกันความผิดพลาด หรือปัญหาสังคมท่ีจะเกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆ เช่น อาชญากรรม 
ยาเสพย์ติด ปัญหาเยาวชน รวมถึงปัญหาอื่นๆ ก็ถือเป็นการมีส่วนร่วมในส่วนนี้เช่นเดียวกัน๘  
  ๒.๔ ข้อเสนอแนะหนึ่งคือ การประยุกต์หลักธรรมอ่ืนๆ ของพระพุทธเจ้า ให้ประชาชน
ทั้งที่เข้ามาสู่วัด และไม่ค่อยได้เข้าสู่วัด ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการอยู่ร่วมกัน เช่น หลักพรหม
วิหาร ที่ช่วยให้เห็นอกเห็นใจกัน หรืออยากเห็นผู้อ่ืนได้ดี มีความสุข ไม่มองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนก็ไม่
อยากท าในส่วนนั้นๆ ปล่อยให้คนที่มีหน้าที่ท าก็เพียงพอ หลักอปริหานิยธรรมที่ช่วยกันดูแลชุมชนให้
เข้มแข็ง ไม่เกิดความเสื่อมสลาย ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในชุมชนในสังคม ท าให้ชุมชนและสังคม
เข้มแข็งขึ้น หลักสังคหวัตถุ ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันในชุมชน 
ในสังคม ซึ่งเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน๙ 
   
ตารางท่ี ๔.๓๑  สรุปผลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลัก 
 อปริหานิยธรรม 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
ใจเกื้อ ธนาภรณ์ 
(สัมภาษณ์ ๒๒ ม.ค.๒๕๖๓) 

  ความหลากหลายทางอาชีพ และระดับอายุ ท าให้การมี
บทบาทในชุมชน อาจจะไม่ครอบคลุมหรือทั่วถึง มีเพียงผู้ที่สมัครใจ
และมีความพร้อมเท่านั้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทเหล่านี้ 

บรรเลง บรรเริงเสนาะ 
(สัมภาษณ์ ๑ ก.พ. ๒๕๖๓.) 

  ผู้น าชุมชนต้องเข้มแข็งเสียก่อน ชุมชนจึงจะเข้มแข็งตามไป
ด้วย และเมื่อชุมชนเข้มแข็งขึ้นประชาชนก็จะให้ความร่วมมือเอง 

วรวิทย์ ศุภโชคชัย  
(สัมภาษณ์ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓) 

  ให้ความรู้ความเข้าใจ ว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชน
สร้างความสามัคคีในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 

พระมหากุศล กุศลภทฺโท 
(สัมภาษณ์ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓) 

  ประยุกต์หลักธรรมอ่ืนๆ ของพระพุทธเจ้า ให้ประชาชนทั้ง
ที่เข้ามาสู่วัด และไม่ค่อยได้เข้าสู่วัด  

 
 ๓) ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์เชิงพรรณาออกมาได้ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ การติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรมของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อกับทางราชการเมื่อมีปัญหาหรือต้องการท าธุรกรรมส่วนบุคคล  ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมากระท าแทน โดยการติดต่อกับทาง

                                            
 ๘สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, เทศบาลนครระยอง, ๑๓ ม.ค.๒๕๖๓. 
 ๙สัมภาษณ์ พระมหากุศล กุศลภทฺโท, เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, วัดป่า
ประดู่ (พระอารามหลวง), ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓. 



๑๑๖ 
 
ราชการ เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ประชาชนอาจจะไม่ค่อย
เข้าใจเรื่องข้ันตอนท าให้ส่วนใหญ่จะมองว่า ขั้นตอนล าดับทางราชการมีความล่าช้า๑๐  
  ๓.๒ การติดต่อกับทางราชการในเรื่องนโยบายต่างๆ หรือการเรียกร้อง การร้องเรียน 
ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยท าด้วยตนเอง จะแจ้งผ่านทางผู้น าชุมชน ให้ช่วยด าเนินการให้ เนื่องด้วย
ต้องท าตามล าดับขั้น และเชื่อว่าการติดต่อด้วยตนเองจะไม่สะดวกเท่าให้ผู้น าชุมชนเป็นผู้ติดต่อ๑๑  
  ๓.๓ เมื่อรับนโยบาย หลักการ หรือกิจกรรมต่างๆ มาแล้วนั้น ผู้น าชุมชนมีหน้าที่ต้อง
กระจายข่าวสารเหล่านั้นสู่ประชาชนในชุมชนของตนให้ได้รับทราบข้อมูล หรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่
ประชาชนจะได้รับอย่างท่ัวถึง และไม่พลาดข่าวสารต่างๆ๑๒  
  ๓.๔ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนแล้ว ทางราชการก็จ าเป็นต้องอธิบาย
ขั้นตอนการด าเนินการอย่างโปร่งใส ชัดเจน และปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยให้ทันกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการมากยิ่งข้ึน๑๓  
  ๓.๕ ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการ เมื่อมีการขอความร่วมมือ เช่น การ
ส ารวจทะเบียนราษฎร การเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน การไม่เปิดโอกาสในการสร้างช่องทางทุจริต
คอรัปชั่น การรับทราบข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ทางประชาชนสามารถพึงมีพึงได้กับทางราชการ หรือ
การร่วมกันช าระภาษีให้ตรงเวลาและถูกต้อง เพื่อจะได้น าไปเพ่ือพัฒนาประเทศได้ในโอกาสต่อไป๑๔ 
  
ตารางท่ี ๔.๓๒  สรุปผลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลัก 
 อปริหานิยธรรม 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
เสรี บุญสุทธิ 
(สัมภาษณ์ ๑๓ ม.ค.๒๕๖๓) 

 การติดต่อกับทางราชการเมื่อมีปัญหาหรือต้องการท า
ธุรกรรมส่วนบุคคล การติดต่อกับทางราชการ เป็นไปตามกฎระเบียบ
ของทางราชการที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน กฎระเบียบและล าดับ
ขั้นตอนในการด าเนินการไม่สามารถข้ามขั้นตอนและล าดับได้ ไม่ได้
ล่าช้าที่ตัวข้าราชการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

                                            
 ๑๐สัมภาษณ์ ปลัดเสรี บุญสุทธิ, รองปลัดเทศบาลนครระยอง, เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง, 
๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓. 
 ๑๑สัมภาษณ์ นายบรรเลง บรรเริงเสนาะ, ประธานชุมชนหลังวัดป่าประดู่, วัดป่าประดู่ (พระอาราม
หลวง), ๑ ก.พ.๒๕๖๓. 
 ๑๒สัมภาษณ์ นายใจเกื้อ ธนาภรณ์, ประธานกรรมการชุมชนข้างอ าเภอ-ทางไผ่, ที่ท าการชุมชนข้าง
อ าเภอ-ทางไผ่ ต าบลท่าประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง, ๒๒ ม.ค.๒๕๖๓. 
 ๑๓สัมภาษณ์ นายสาธิต ปิตุเตชะ, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข,บ้านพักของคุณสาธิต 
ปิตุเตชะ, ๒ ก.พ.๒๕๖๓. 
 ๑๔สัมภาษณ์ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย, นายกเทศมนตรีนครระยอง, เทศบาลนครระยอง, ๑๓ ม.ค. 
๒๕๖๓. 



๑๑๗ 
 
ตารางท่ี ๔.๓๒  สรุปผลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลัก 
 อปริหานิยธรรม (ต่อ) 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
บรรเลง บรรเริงเสนาะ 
(สัมภาษณ์ ๑ ก.พ. ๒๕๖๓.) 

 การเรียกร้อง การร้องเรียน ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยท า
ด้วยตนเอง จะแจ้งผ่านทางผู้น าชุมชน ให้ช่วยด าเนินการให้ 
 หลังติดต่อกับทางราชการแล้วมักจะได้ผลตอบรับที่ดี หาก
เกิดความล่าช้าผู้น าชุมชนก็ต้องเข้าไปติดต่อติดตามว่าขั้นตอนไปถึง
ระดับใดแล้ว และติดขัดท่ีส่วนใด 

สาธิต ปิตุเตชะ 
(สัมภาษณ์ ๒ ก.พ. ๒๕๖๓) 

 ผู้น าชุมชนมีหน้าที่ต้องกระจายข่าวสารสู่ประชาชนในชุมชน
ของตนให้ได้รับทราบข้อมูล 

วรวิทย์ ศุภโชคชัย  
(สัมภาษณ์ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓) 

 ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการ เมื่อมีการขอ
ความร่วมมือไม่เปิดโอกาสในการสร้างช่องทางทุจริตคอรัปชั่น  

 
 ๔) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์เชิงพรรณาออกมาได้ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ในปัจจุบัน การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง มีได้หลากหลายช่องทาง ทางส านักงาน
คณะกรรมการเลือกตั้ง เองนั้นมีการออกกฎระเบียบในการเสนอข่าวสารทางการเมืองอยู่แล้วในช่วง
การเลือกตั้ง ว่าหากเป็นข่าวของทางผู้สมัครเลือกตั้ง หรือพรรคการเมือง ทางส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไม่สามารถท าได้ แต่สามารถท าได้แค่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ที่เกี่ยวกับข้อมูลในการ
เลือกตั้งเพียงเท่านั้น๑๕  
  ๔.๒ ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง เลือกรับรู้ข่าวสารจากฝั่งที่ตนสนับสนุน
เพียงเท่านั้น จึงมีโอกาสที่จะมีการสื่อข่าวทางการเมืองที่เป็นลักษณะโจมตีขั้วตรงข้ามทางการเมือง 
เสียเป็นส่วนมาก ซึ่งมีทั้งข่าวที่จริง และไม่จริง ท าให้บางครั้งเกิดความขัดแย้ งกันเกิดขึ้นได้ เพียงแต่
ความขัดแย้งส่วนใหญ่เกิดในสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียเท่านั้น ไม่ได้กระทบออกมาภายนอก 
หรือในสังคมปกติ เพราะการพบหน้ากันแม้จะมีความชอบทางการเมืองไม่เหมือนกันก็ไม่พบว่ามีการ
ทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรง๑๖  
  ๔.๓ ประชาชนอีกส่วนมองว่า การน าเสนอข่าวทางการเมือง ไม่ใช่เรื่องจ าเป็นส าหรับ
ตนเอง เพราะไม่ได้ส าคัญกับการด ารงชีวิตเท่าไหร่ ท าการค้าขาย ประกอบอาชีพเพ่ือด ารงชีวิตจะมี
ประโยชน์กว่า ท าให้ไม่ค่อยสนใจในเรื่องเหล่านี้ หรืออาจจะเกิดความเบื่อหน่ายเรื่องการต้องสนทนา

                                            
 ๑๕สัมภาษณ์ นายปิติฉัตร ธนนวนนท์, ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง , ส านักงาน
คณะ กรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดระยอง, ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓. 
 ๑๖สัมภาษณ์ พระมหากุศล กุศลภทฺโท, เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, วัดป่า
ประดู่ (พระอารามหลวง), ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓. 



๑๑๘ 
 
กับผู้อ่ืนในผู้ที่มีความชอบไม่เหมือนตน ท าให้ไม่ค่อยให้ความส าคัญเท่าใด เพียงแค่รับรู้ข่าวสารเพียง
นั้น แต่ไม่ได้ลงไปมีส่วนร่วมในด้านนี้เท่าท่ีควร๑๗  
  ๔.๔ ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง
ตามหลักอปริหานิยธรรม ควรต้องมีการใช้สติในการรับรู้ข่าวสาร หรือการน าเสนอข่าวต่อ เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาเกิดขึ้นในภายหลัง สามารถใช้หลักกาลามสูตร ของพระพุทธองค์ หลักไม่อคติ หลักโยนิโส
มนสิการ ให้พิจารณาอย่างแยบคายก่อน รับรู้ข่าวสารจากหลายๆ ด้าน ไม่ใช่เพียงด้านเดียวแล้วปักใจ
เชื่อในข่าวเหล่านั้น เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง เพราะในปัจจุบัน การสื่อสารค่อนข้าง
รวดเร็ว ท าให้ข่าวสารต่างๆ ไปได้รวดเร็วมากขึ้น ผู้ที่ใช้งานสื่อออนไลน์ก็มากตามขึ้นไปด้วย หากไม่ใช้
สติหรือหลักธรรมมาพิจารณาแล้วนั้น ย่อมเกิดผลเสียตามมาในภายหลังอย่างแน่นอน๑๘  
  ๔.๕ ต้องเสนอข่าวให้เป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะต้องตระหนักไว้
เสมอว่า เมื่อมีการเสนอข่าวใดๆ ไปนั้นจ าเป็นต้องรับผิดชอบในสิ่งที่จะตามมาด้วย ดังนั้นจึงต้องเสพย์
ข่าวอย่างมีสติก่อนเสมอ ไม่ควรเชื่อเฟคนิวส์ หรือข่าวปลอมทั้งหลาย ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบได้ เช่น 
ข่าวที่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคม ข่าวโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
แพร่กระจายของโรคติดต่อ ข่าวที่จะท าให้เกิดผลกระทบในวงกว้างและควบคุมได้ล าบากก็เช่นกัน 
ดังนั้นจึงต้องมีสติในการรับรู้ข่าวสารต่างๆ เหล่านั้น และไม่สนับสนุนโดยการน าเสนอข่าวนั้นต่อ ไม่
ต้องรีบแชร์ข่าวก่อนจะทราบความจริงนั่นเอง๑๙  
   
ตารางท่ี ๔.๓๓  สรุปผลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลัก
 อปริหานิยธรรม 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
ปิติฉัตร ธนนวนนท์  
(สัมภาษณ์ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓) 

 มีการออกกฎ ระเบียบในการเสนอข่าวสารทางการเมือง
อยู่แล้วในช่วงการเลือกตั้ง ท าได้แค่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ที่
เกี่ยวกับข้อมูลในการเลือกตั้งเพียงเท่านั้น 

พระมหากุศล กุศลภทฺโท 
(สัมภาษณ์ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓) 

 การสื่อข่าวทางการเมืองที่เป็นลักษณะโจมตีขั้วตรงข้าม
ทางการเมือง เสียเป็นส่วนมาก  

เสรี บุญสุทธิ 
(สัมภาษณ์ ๑๓ ม.ค.๒๕๖๓) 

 ประชาชนมองว่าการน าเสนอข่าวทางการเมือง ไม่ใช่เรื่อง
จ าเป็นส าหรับตนเอง เพราะไม่ได้ส าคัญกับการด ารงชีวิต 

 

                                            
 ๑๗สัมภาษณ์ ปลัดเสรี บุญสุทธิ, รองปลัดเทศบาลนครระยอง, เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง, 
๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓. 
 ๑๘สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร, เจ้าคณะอ าเภอเมืองระยอง, วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง), 
๑ ก.พ. ๒๕๖๓. 
 ๑๙สัมภาษณ์ นายสาธิต ปิตุเตชะ, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข,บ้านพักของคุณสาธิต 
ปิตุเตชะ, ๒ ก.พ.๒๕๖๓. 



๑๑๙ 
 
ตารางท่ี ๔.๓๓  สรุปผลการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลัก
 อปริหานิยธรรม (ต่อ) 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
พระครูโสภิตปัญญากร  
(สัมภาษณ์ ๑ ก.พ. ๒๕๖๓) 

  ต้องใช้สติในการรับรู้ข่าวสาร ใช้หลักกาลามสูตร 
หลักไม่อคติ หลักโยนิโสมนสิการ เป็นต้น  

สาธิต ปิตุเตชะ 
(สัมภาษณ์ ๒ ก.พ. ๒๕๖๓) 

  เสนอข่าวให้เป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเสพย์ข่าวอย่างมีสติก่อนเสมอ ไม่ควรเชื่อเฟคนิวส์ หรือข่าว
ปลอมทั้งหลาย ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบได้ 

 
  



๑๒๐ 
 
๔.๖ องค์ความรู้ 
 ๔.๖.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย (Body of knowledge) ที่ได้จากการศึกษา เรื่อง 
การประยุกต์หลักพุทธธรรม สู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งทั่วไป  ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ในลักษณะแผนภาพที่แสดงแนวการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งทั่วไป ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังแสดงใน แผนภาพที่ ๔.๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม 
- ดูแลสถานท่ีในชุมชนอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ท านุบ ารุงอยู่เสมอ 
- รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ นโยบายของผู้น าสตรีในกลุ่ม 
- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเวลาของคนส่วนใหญ่ในชุมชน หรืออาจจะต้องจัดการประชุมเพิ่มเติม 

- สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงความส าคัญของการเข้ามามีบทบาทในชุมชน 
- น าหลักธรรมของพระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในส่วนดังกล่าวเหล่านี้ 
 

๑. ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม 
- ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งสม่ าเสมอ 
- ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีที่ท่านมีรายชื่อไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง 
- ความเท่าเทียมกันในการแสดงออกทางด้านการเลือกตั้งของทั้งเพศชาย และเพศหญิง หรือเพศทางเลือกอื่นๆ 
- ต้องให้ความรู้ความเข้าใจถึงความส าคญัของการเลือกตั้ง ให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักอปริหานิยธรรม 
- สร้างความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของประชาชนท่ัวไป ให้ทราบอย่างทั่วถึงทุกระดับชั้น 

๓. ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 
- ให้เกียรติสตรีที่ท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารราชการในชุมชนต่างๆ  
- ติดต่อกับทางหน่วยงานราชการเพื่อให้การท านุบ ารุงศาสนาในชุมชนของตน เพื่อความคงอยู่ของศาสนา 
- ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือการชี้แจงของทางราชการอยู่เสมอ 
- เพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการรับทราบปัญหาของประชาชน 
- สร้างความรูค้วามเข้าใจกับประชาชนถึงวิธีการ ล าดับขั้นตอน ระเบยีบที่วางไว้ของทางราชการ  

๔. ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 
- เคารพถึงความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศสภาพ ไม่น าเสนอน าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกัน 
- ความถูกต้องในการสื่อข่าวสารทางการเมือง แม้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง จะเป็นผู้น า หรือผู้มีอิทธิพล 
- ควรสร้างสังคมที่คนคุ้นชินกับการวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่ใช้อารมณ์ความชอบส่วนตัว และใช้เหตุผล 
- การน าเสนอควรเสนออย่างเป็นกลาง ไม่ควรเอนเอียงไปในสิ่งท่ีตนเองฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
- จ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่น าเสนอไปเนื่องด้วยการน าเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริง หรือข่าวที่

กระทบกับสังคมส่วนรวม 

การประยุกต์หลักพุทธธรรม สู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งทั่วไป 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 



๑๒๑ 
 
 จากแผนภาพที่ ๔.๑ จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย เรื่อง การประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
สามารถสรุปได้ว่า 
 ๑) ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม มีข้อที่มีความโดดเด่นที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญมากที่สุดคือ ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสม่ าเสมอ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ที่ท่านมีรายชื่อไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง ให้ความเท่าเทียมกันในการแสดงออกทางด้านการเลือกตั้ง
ของทั้งเพศชาย และเพศหญิง หรือเพศทางเลือกอ่ืนๆ ข้อเสนอแนะต้องให้ความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของการเลือกตั้ง ให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักอปริหานิยธรรม และสร้างความเข้าใจในวิถี
ประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานของประชาชนทั่วไป ให้ทราบอย่างทั่วถึงทุกระดับชั้น 
 ๒) ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม มีข้อที่โดดเด่นที่สุดในด้านนี้
คือ ดูแลสถานที่ในชุมชนอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ท านุบ ารุงอยู่เสมอ ร่วมรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ นโยบายของทั้งผู้น าเพศชาย และกุลสตรีในกลุ่ม เมื่อต้องท าการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้อง
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาของคนส่วนใหญ่ในชุมชน หรืออาจจะต้องจัดการประชุมเพ่ิมเติม 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงความส าคัญของการเข้ามามีบทบาทในชุมชน และ
ประยุกต์น้อมน าหลักธรรมของพระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในส่วน
ดังกล่าวเหล่านี้ 
 ๓) ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม มีข้อที่โดดเด่นที่สุดคือ ให้
เกียรติกุลสตรีที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารราชการในชุมชนต่างๆ ติดต่อกับทางหน่วยงานราชการเพ่ือให้
การท านุบ ารุงศาสนาในชุมชนของตน เพ่ือความคงอยู่ของศาสนา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือ
การชี้แจงของทางราชการอยู่เสมอ เพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้เกิดความหลากหลายใน
การรับทราบปัญหาของประชาชน และสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงวิธีการ ล าดับขั้นตอน 
ระเบียบที่วางไว้ของทางราชการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับทางราชการ 
 ๔) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม มีข้อที่โดดเด่นที่สุด คือ 
เคารพถึงความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศสภาพ ไม่น าเสนอน าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกัน ความถูกต้อง
ในการสื่อข่าวสารทางการเมือง แม้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง จะเป็นผู้น า หรือผู้มีอิทธิพล ควรสร้างสังคมที่
คนคุ้นชินกับการวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่ใช้อารมณ์ความชอบส่วนตัว และใช้เหตุผล  การน าเสนอควร
เสนออย่างเป็นกลาง ไม่ควรเอนเอียงไปในสิ่งที่ตนเองฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และจ าเป็นต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งที่น าเสนอไปเนื่องด้วยการน าเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริง หรือข่าวที่กระทบกับสังคม
ส่วนรวม 
 ๔.๖.๒ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย (Body of knowledge) ที่ได้จากการสังเคราะห์ของ
ผู้วิจัย เรื่อง การประยุกต์หลักพุทธธรรม สู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้ง
ทั่วไป ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ในลักษณะแผนภาพที่แสดงแนว
ทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งทั่วไป ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ดังแสดงใน แผนภาพที่ ๔.๒ 



๑๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
 

 องค์ความรู้ที่ค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัย คือการประยุกต์หลักพุทธธรรมของ 
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือก ากับการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยสันติ มีสติไตร่ตรอง มีการ
วิเคราะห์ที่เฉียบแหลมแยบคาย ปราศจากอคติที่เกิดขึ้นจากอุดมการณ์ทางการเมืองหรือเหตุการณ์
ทางการเมืองต่างๆ มุ่งเน้นที่ประโยชน์ส่วนรวมไม่มุ่งเน้นการโจมตีและแตกแยก ก่อให้เกิดความ
สามัคคี ความยั่งยืนในสังคมและประเทศชาติ หากปราศจากหลักธรรมน าทางหรือก ากับดูแลแล้วการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองก็ปราศจากคุณธรรมด้วยนั่นเอง 

หลักพุทธธรรม 
"อปริหานิยธรรม" 

พร้อมเพรียงกันประชุม และ
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 

 

ไม่บัญญัติสิ่งท่ีมิได้บัญญัติไว้ และ
ไม่ล้มล้างสิ่งท่ีบัญญัติไว้แล้ว 

ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ 
ผู้อาวุโส 

หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 

การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ในการเลือกตั้งทั่วไป ของประชาชนในเขต

เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

ใหเ้กียรติและคุ้มครอง 
ต่อกุลสตรี 

ให้ความเคารพสถานที่อันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

ให้การปฏิสันถารแก่ผู้มาเยือน 
และผู้ให้ความรู้ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 1. ด้านการเลือกตั้ง 
 2. ด้านการมีบทบาทในชุมชน 
 3. ด้านการติดต่อกับทางราชการ 
 4. ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง 



 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง "การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง" มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาระดับการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ๒) เพ่ือเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางและข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์หลัก
พุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยแบ่งได้ ดังนี้  

 ๑) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ๔๓,๑๑๖ คน จ าแนกเป็น ชาย ๑๙,๑๗๙ 
และหญิง ๒๓,๙๓๗๑ ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ ต าบล คือ ต าบลปากน้ า ต าบลท่าประดู่ บางส่วนของ
ต าบลเชิงเนิน และบางส่วนของต าบลเนินพระ และใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจ านวน ๓๙๖ คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) ค่าเอฟ 
(F-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) และเมื่อพบว่ามี
ความแตกต่างจึงท าการการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด  (Least Significant 
Difference: LSD) 

 ๒) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informant) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับข้อมูลการวิจัย จ านวน 
๘ ท่าน ผลการวิจัยสามารถน ามาสรุป อภิปรายผลและมีข้อเสนอแนะ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
 ๕.๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ มีจ านวน ๒๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๘.๐๘ ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี จ านวน ๑๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๐ ส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาอยู่ที่ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จ านวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๐อาชีพส่วน

                                                 

 ๑เทศบาลนครระยอง,"ข้อมูลส านักทะเบียนเทศบาลนครระยอง ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒", 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.rayongcity.go.th/index.php/2016-07-22-06-13-38/2016-07-22-07-
07-50/2016-07-22-07-57-46, [๑๖ เมษายน ๒๕๖๒]. 



๑๒๔ 

 

ใหญ่คือ รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๒ นั่นเอง ส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๒ นั่นเอง 
 ๕.๑.๒ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้  
 ๑) ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม โดยภาพรวมแล้ว อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๔ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความคิดเห็นมากที่สุดคือ ท่าน
ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ รองลงมาได้แก่ ท่านได้
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่ีท่านมีรายชื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓ และน้อยที่สุด
คือ ท่านได้ช่วยให้ความรู้ขยายความด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ เลือกตั้งแก่ประชาชน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๖๒ ตามล าดับ 
 ๒) ด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม  โดยภาพรวมแล้ว อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๐ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความคิดเห็น
มากที่สุดคือท่านให้การดูแลสถานที่ในชุมชนอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันดูแล 
และท านุบ ารุงอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ รองลงมาได้แก่ ท่านรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
นโยบายของผู้น าสตรีในกลุ่ม ว่ามีความเท่าเทียมกันกับเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๔ และน้อยที่สุด
คือ ท่านและสมาชิกในกลุ่ม มีการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และอยู่รับฟังจนสิ้นสุดการ
ประชุมเพ่ือวางแนวทางและมอบหมายหน้าที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๐ ตามล าดับ 
 ๓) ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม  โดยภาพรวมแล้ว อยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๕ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความคิดเห็น
มากที่สุดคือ การให้ เกียรติสตรีที่ท าหน้าที่ เป็นผู้บริหารราชการในชุมชนต่างๆ ว่ามีความรู้
ความสามารถเทียบเท่ากับเพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๑ รองลงมาได้แก่ ท่านติดต่อกับทาง
หน่วยงานราชการเพ่ือให้การท านุบ ารุงศาสนาในชุมชนของตน เพ่ือความคงอยู่ของศาสนา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๔๔ และน้อยที่สุดคือ ท่านมีการประสานงานกับทางราชการเมื่อพบปัญหาในชุมชนที่
ต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๒ ตามล าดับ 
 ๔) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม โดยภาพรวมแล้ว อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๕ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความคิดเห็น
มากที่สุดคือ ท่านให้ความเคารพถึงความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศสภาพ และไม่น าเสนอข่าวสาร
ทางการเมือง ที่จะน าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันในสังคมได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๒ รองลงมาได้แก่ 
ท่านให้ความส าคัญต่อความถูกต้องในการสื่อข่าวสารทางการเมือง แม้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง จะเป็นผู้น า 
หรือผู้มีอิทธิพล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๘ และน้อยที่สุดคือ ท่านเข้าร่วมงานสัมมนา การถกปัญหาทาง
การเมือง กับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองต่าง ๆ เพ่ือรับทราบข่าวสารทางการเมืองที่น่าสนใจ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๐๖ ตามล าดับ 

 
 



๑๒๕ 

 

 ๕.๑.๓ การเปรียบเทียบ การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จ าแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล สรุปได้ดังนี้  

 ผลของการเปรียบเทียบการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน พบว่า 

 ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ มีผลท าให้ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ปัจจัย ส่วนบุคคลด้าน อายุ มีผลท าให้ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ปัจจัย ส่วนบุคคลด้าน ระดับการศึกษา มีผลท าให้ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ปัจจัย ส่วนบุคคลด้าน อาชีพ มีผลท าให้ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๐ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ปัจจัย ส่วนบุคคลด้าน รายได้ต่อเดือน มีผลท าให้ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
 ๕.๑.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเปรียบเทียบ การประยุกต์หลักพุทธ

ธรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง สรุปได้ดังนี้  

 ประชาชนตอบแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาเปรียบเทียบ การประยุกต์หลัก
พุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง โดยเรียงล าดับปัญหาดังต่อไปนี้  

 ปัญหา และอุปสรรคการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง มีดังนี้ 

 ๑) ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม 
 ปัญหา อุปสรรคส่วนใหญ่คือประชาชนมุ่งท างานหาเลี้ยงชีพ จึงมองว่าการเลือกตั้งไม่มี

ความจ าเป็น เพราะเป็นเรื่องไกลตัว และเลือกพรรคเดิมๆ ผู้สมัครหน้าเดิมๆ รองลงมาคือ ประชาชน
ขาดความเข้าใจในด้านหลักอปริหานิยธรรม การเลือกตั้งจึงยังมีเรื่องการทุจริตเกิดขึ้น  รองลงมาคือ 
ระบบอุปถัมภ์ คนเคยมีบุญคุณกัน ฐานเสียงเดิม ยังท าให้เกิดการเลือกตั้งตามพรรคพวกเดิม แต่ไม่ ได้
เลือกคนที่ตั้งใจท าประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง และน้อยที่สุดคือ การเป็นผู้พิการท าให้ไม่



๑๒๖ 

 

มีโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมืองเท่าใด ควรให้โอกาสผู้พิการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วย หาก
ไม่มีโซเชียลมีเดีย ก็ไม่รับทราบข้อมูล , ไม่มีผู้แทนราษฎรที่เป็นคนพิการ เข้าไปท าหน้าที่แทนคนพิการ 
ผลักดันนโยบายเพ่ือคนพิการอย่างแท้จริง คนพิการจึงยังเป็นชนชั้นสองอยู่เสมอ และ ประชาชนรับรู้
ข่าวสารการเลือกตั้งเพียงด้านเดียว และไม่เปิดใจรับฟังข้อชี้แจงจากอีกฝากฝั่งการเมืองด้วยอคติทาง
การเมือง 
 ๒) ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม 
 ปัญหา อุปสรรคส่วนใหญ่คือการมีบทบาทในชุมชน การเข้าถึง การเข้าร่วม เป็นไปได้
ล าบาก รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม และการ
ประชุมเพราะมีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบ รองลงมาคือ การเข้าไปมีบทบาทในชุมชนต้องรอผู้น า
ชุมชน ส่วนการเข้าไปเป็นผู้น าเอง ท าได้ยากเพราะส่วนใหญ่มีอิทธิพลเดิมอยู่แล้วท าให้สามารถด ารง
ต าแหน่งเดิมได้อย่างยาวนาน และน้อยที่สุดคือ ประชาชนไม่ค่อยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการ
เข้าร่วม หรือการมีอยู่ของกลุ่มต่าง ๆ มากนัก มีภาพจ าว่าการด าเนินการเป็นแบบเก่า คือ ล่าช้า และ
ต้องเป็นตามความต้องการของผู้อาวุโส / มีอ านาจ เงินเป็นปัจจัยหลักในทุกขั้นตอน พิธีรีตองเยอะ 
และประชาชนยังไม่เข้าใจการเข้าไปมีบทบาทในชุมชน ว่ามีความส าคัญอย่างไรกับทั้งตัวประชาชนเอง
หรือในชุมชน 
 ๓) ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 
 ปัญหา อุปสรรคส่วนใหญ่คือ การติดต่อกับทางราชการ ยังมีปัญหาเรื่องความล่าช้า 
ประชาชนไม่เข้าใจถึงหลักอปริหานิยธรรมว่ามีความส าคัญอย่างไรกับการไปติดต่อกับทางราชการ 
รองลงมาคือ การติดต่อปัญหาทางราชการ คนธรรมดาติดต่อยากต้องผ่านผู้น าชุมชนเพียงอย่างเดียว 
คนทั่วไปเข้าไปไม่มีผลอะไรและล่าช้า รองลงมาคือ การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบปัญหามีน้อย ท าให้เกิด
ปัญหาในชุมชน ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และน้อยที่สุดคือ ราชการไม่ค่อยรับทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้
พิการบ้าง ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เพ่ือจะได้ช่วยแก้ปัญหาไม่ให้คนพิการเป็นคนระดับล่างชั้น ๒ ต่อไป 
และ ภาพจ า/ภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ/เจ้าหน้าที่ราชการ ที่ท าให้รู้สึกว่า การติดต่อกับ
ราชการอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราโดยสิ้นเชิง ทั้งเรื่องเวลาในการด าเนินการ ระยะเวลาในการ
รอ ระบบอุปถัมภ์ การใช้เงินเพ่ืออ านวยความสะดวก ฯลฯ  
 ๔) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 

 ปัญหา อุปสรรคส่วนใหญ่คือ การน าเสนอข่าวไม่มีการประยุกต์หลักธรรม ที่เหมาะสมมา
ประกอบ เช่น พรหมวิหาร ๔ , อคติ ๔ , กาลามสูตร ๑๐, โยนิโสมนสิการ ฯลฯ รองลงมาคือ มีความ
เอนเอียง ไม่เป็นกลาง เล่นพรรคเล่นพวก ตามความชอบทางการเมือง รองลงมาคือ ขาดเครื่องมือที่
จะส่งต่อข่าวสารให้กับประชาชน บางส านักขาดความเที่ยงธรรม และเที่ยงตรงในการเสนอข่าว เอน
เอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหลัก และน้อยที่สุดคือ ประชาชนขาดการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ 
ข้อเท็จจริง และแหล่งข่าวของข้อมูลก่อเผยแผ่ข่าวสารนั้น ๆ แล้วเกิดการตื่นตามข่าวที่เผยแผ่ไป และ 
ส่วนใหญ่การเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองจะเกิดขึ้นผ่าน Social media ที่เป็นศูนย์รวมของคน
หลากหลายความคิด/ความเป็นมา แม้กระทั่งการเผยแพร่ข่าวสารอย่างที่เราคิดว่าเป็นกลางที่สุดแล้ว 
ก็ยังอาจถูกตีความโดยอคติบางอย่างได้ คือ เป็นไปไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้โดยไม่
โดนโจมตี แต่การแสดงความคิดเห็นก็เป็นทางเดียวที่จะท าให้เกิดการพัฒนาทางการเมือง  



๑๒๗ 

 

 ข้อเสนอแนะประยุกต์หลักพุทธธรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง มีดังนี้ 

 ๑) ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม 
 ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ เสนอว่าต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงความจ าเป็น 
และความส าคัญของการเลือกตั้งว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวประชาชนและเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วม
ทุกคน รองลงมาคือ ควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงหลักอปริหานิยธรรมว่ามีความส าคัญและสอดคล้อง
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างไร และให้ประโยชน์ในการเลือกตั้งอย่างสุจริตได้อย่างไร รองลงมาคือ 
นักการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ต้องแสดงออกให้ชัดเจนถึงนโยบาย และความ
ต้องการความตั้งใจในการมาเป็นตัวแทนเพ่ือประชาชนไม่ใช่เพ่ือการกอบโกยผลประโยชน์ น้อยที่สุด
คือ ควรสร้างจิตส านึกความซื่อสัตย์ในการเลือกตั้งให้แก่ประชาชน อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้น 
และท าให้เกิดผลกระทบต่อประเทศชาติในระยะยาว , ผู้ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ข้อมูล ต่างๆ ควรเสนอข้อมูลให้ครบถ้วน แต่ประชาชนทุกคน รวมทั้งผู้พิการด้วย , ผลักดัน
ให้ผู้พิการ ได้มีโอกาสเข้าไปร่างนโยบาย และท าประโยชน์แก่ผู้พิการทั่วประเทศได้มีโอกาสในการ
พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่มากขึ้น และสร้างจิตส านึกในการรับรู้ข่าวสารการเลือกตั้ง หรือการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ด้วยการประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือไม่ให้การเมืองในประเทศเกิดความเสื่อม 
 ๒) ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม 
 ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ เสนอว่าเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน Platform ต่าง ๆ ที่คนใน
ชุมชนมีแนวโน้มจะเห็นมาก ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เห็นว่าการเข้าร่วมเป็นเรื่องง่าย มีการรับฟังความ
คิดเห็นและพิจารณาตามเหตุผล รองลงมาคือ ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเวลาของคนส่วน
ใหญ่ในชุมชน หรืออาจะต้องจัดการประชุมเพ่ิมเติม หรือการตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าที่รายงานการ
ประชุมต่อให้แก่ประชาชนที่ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม รองลงมาคือ ควรออกกฎในการคัดเลือกผู้น าให้มี
วาระต่อครั้งไม่เกิน ๒ ปี และไม่ควรเกิน ๒ ครั้ง เพ่ือให้ผู้มีความรู้ความสามารถท่านอ่ืนเข้าร่วมเป็น
ผู้น าและด ารงต าแหน่งได้บ้าง น้อยที่สุดคือ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนว่าการเข้าไปมี
บทบาทในชุมชน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และมีความส าคัญกับทุกคน และใช้หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือหมั่น
ประชุมกันเป็นนิจ และเลิกกิจกรรมพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน , ควร
สร้างจิตส านึกความร่วมแรงร่วมใจกันในสังคม มีความสามัคคี และยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน , ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วน เกี่ยวกับข่าวสารการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ หรือการมีอยู่ของกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวประชาชนเอง , ควรสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงประโยชน์ของการเข้าไปมีบทบาทในชุมชน และเปลี่ยนภาพลักษณ์การเข้าไปมีบทบาทว่า
ไม่ใช่การไปสร้างอิทธิพล 
 ๓) ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 
 ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ ปรับเปลี่ยนวิธีการติดต่อกับทางราชการ ให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจในเรื่องการติดต่อ รูปแบบการปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบที่ครอบคลุม มีความ
รวดเร็ว ไม่เกิดความล่าช้า และเป็นข้าราชการที่เป็นที่พ่ึงให้กับประชาชนได้จริง รองลงมาคือ เพ่ิมช่อง
ทางการติดต่อประสานงาน เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการรับทราบปัญหาของประชาชน 
รองลงมาคือ ข้าราชการควรต้องลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบปัญหาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรับทราบปัญหาที่



๑๒๘ 

 

แท้จริงของประชาชน เพ่ือวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป น้อยที่สุดคือ ผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาปัญหา
และลงพ้ืนที่พบผู้พิการในพ้ืนที่ ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เพ่ือจะได้ช่วยแก้ปัญหาไม่ให้คนพิการ เกิดความ
ไม่สะดวกในการติดต่อกับทางราชการและยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่แก่ผู้พิการเหล่านั้น และควร
ยกเลิกระบบอุปถัมภ์ การคอร์รัปชั่น วัฒนธรรมการใช้เงินเพ่ือประหยัดเวลา สร้างความมั่นใจให้
ประชาชนเชื่อมั่นว่าระบบราชการ คือระบบที่เข้าถึง และตรวจสอบได้  
 ๔) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 

 ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่คือ ควรสร้างสังคมที่คนคุ้นชินกับการวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่ใช้
อารมณ์ความชอบส่วนตัว และใช้เหตุผล/ความรู้ให้มากขึ้น ปลูกฝังการคิด วิเคราะห์ และยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง ควรเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียน ปลูกฝังในระดับเยาวชนขึ้นไป รองลงมาการน าเสนอ
ควรเสนออย่างเป็นกลาง ไม่ควรเอนเอียงไปในสิ่งที่ตนเองฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รองลงมาคือ ควรปลูก
จิตส านึกให้กับประชาชน และรณรงค์เรื่องการน าเสนอข่าวสารทางการเมืองให้เที่ยงธรรม และ
เที่ยงตรง ให้เกียรติกับทุกฝ่าย ไม่เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตามฐานะผู้เสนอข่าว น้อยที่สุดคือ 
หน่วยงานราชการ ชุมชน ควรอัพเดทข้อมูลที่เป็นกระแสหรือติดตามข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ และให้
ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารต่าง ๆ อย่างเป็นกลาง และ การท าตัวเป็นสื่อมวลชน สื่อสารข่าว ต้อง
รับผิดชอบสิ่งที่ตนเองเสนอไปด้วย 
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย  

 จากการศึกษา "การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง" โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม และด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน
ตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 
และ ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับปานกลางทั้งสองด้าน
เมื่อพิจารณาผลการวิจัย รายด้านสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  

 ๕.๒.๑ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง 

 ๑) ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม จากผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าความคิดเห็นมากที่สุดคือ 
ท่านออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสม่ าเสมอ รองลงมาได้แก่ ท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ที่ท่านมีรายชื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบทางการเมืองและการรับรู้
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของประชาชนที่ไม่ต้องการเสียสิทธิจากการไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาส าราญ นนฺทพุทฺธิ (ทะสูนย์)๒ ได้ท าวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์” พบว่า การ
                                                 

 ๒พระมหาส าราญ นนทพุทธิ (ทะสูนย์), "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ ", วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๒๙ 

 

มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลร่องคา อ าเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ ด้านการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง มีระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการไปใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง มี
ระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ด้านการแสดงประชามติและประชาพิจารณ์ 

 ๒) ด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม  จากผลการศึกษาพบว่า 
การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่า
ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ท่านให้การดูแลสถานที่ในชุมชนอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ซึ่งทุกคนต้อง
ช่วยกันดูแล และท านุบ ารุงอยู่เสมอ รองลงมาได้แก่ ท่านรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ นโยบายของ
ผู้น าสตรีในกลุ่ม ว่ามีความเท่าเทียมกันกับเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มุกดา เตจ๊ะสา๓ ได้
วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนอง
ล่อง จังหวัดล าพูน" ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลวังผาง อ าเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
เน้น การเปิดโอกาสเป็นวิธีหนึ่งในการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นว่า
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีสามารถเกิดขึ้นได้จากการให้โอกาสของทุกภาคส่วนของ
ท้องถิ่นในการได้มีส่วนร่วม การท างานต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน ท าตาม
หน้าที่มีความรับผิดชอบไม่ให้เกิดการบกพร่อง เกิดความชอบธรรมด าเนินการอย่างพร้อมเพียงมีความ
สามัคคีในกลุ่มการท างาน ไม่แบ่งฝ่ายชาย หญิง เพ่ือประโยชน์ของสังคมชุมชน 

 ๓) ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม จากผลการศึกษาพบว่า การ
ประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่า
ความคิดเห็นมากที่สุดคือ การให้เกียรติสตรีที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารราชการในชุมชนต่างๆ ว่ามีความรู้
ความสามารถเทียบเท่ากับเพศชาย รองลงมาได้แก่ ท่านติดต่อกับทางหน่วยงานราชการเพ่ือให้การ
ท านุบ ารุงศาสนาในชุมชนของตน เพ่ือความคงอยู่ของศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดาบต ารวจบรรจบ แก้วหน่อ๔ ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่" ผลการวิจัยพบว่า ๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ
ต ารวจ โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ด้านการรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองและด้านการเข้าร่วมชุมชนทางการเมือง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ ๒. ผลการ

                                                 

 ๓มุกดา เตจ๊ะสา, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบลวังผาง อ าเภอเวียง
หนองล่อง จังหวัดล าพูน",วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 ๔บรรจบ แก้วหน่อ, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม"่, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๓๐ 

 

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ข้าราชการต ารวจที่มีระดับการศึกษาและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ส่วนข้าราชการต ารวจที่มีระดับชั้นยศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 
๓. ข้อเสนอแนะควรออกกฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง กรณีไม่ใช้สิทธิของตนเมื่อมีหน้าที่แล้วละ
เว้นในการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้โทษหนักกว่าที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รัฐบาลควร
สนับสนุนให้ข้าราชการต ารวจเข้าใจและมีกิจกรรมให้ข้าราชการต ารวจมีส่วนร่วมมากกว่าที่เป็นอยู่ใน
ขณะนี้ ประชาชนที่ร่วมชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามสิทธิเสรีภาพแล้ว ต้องอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

 ๔) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า จากผล
การศึกษาพบว่า การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า  ข้อที่มีค่าความคิดเห็นมากที่สุดคือ ท่านให้ความเคารพถึงความเท่าเทียมกันในเรื่ องเพศสภาพ 
และไม่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง ที่จะน าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันในสังคมได้ รองลงมาได้แก่ 
ท่านให้ความส าคัญต่อความถูกต้องในการสื่อข่าวสารทางการเมือง แม้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง จะเป็นผู้น า 
หรือผู้มีอิทธิพล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา กะตากูล๕ ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมการ
เลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่ที่ ๔ ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช" ผลการวิจัยพบว่า ๑) การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่น
ของประชาชน โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยพบว่า ด้านการใช้ สิทธิเลือกตั้งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมือง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับปานกลาง ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

 ๕.๒.๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ การประยุกต์หลักพุทธธรรม 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  

จ าแนกตามสมมติฐาน มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้ 
 ๑) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพื่อ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
แตกต่างกัน 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จ าแนก
ตามเพศ ด้วยวิธีการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๔ และ เพศชาย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๗ พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน ในทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

                                                 

 ๕จินตนา กะตากูล, "การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นขงประชาชนศึกษาเฉพาะกรณี หมู่
ที่ ๔ ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช", วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒). 



๑๓๑ 

 

ทัพกฤษฏิ์ สุวรรณวัฒน์๖ ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา" ผลการวิจัยพบว่า ๑. การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยก
ออกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการเลือกตั้ง ด้านการรับฟัง
ข่าวสารทางการเมือง ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ด้านพฤติกรรมการแสดงออกทาง
การเมือง มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการเดินขบวนหรือชุมนุมประท้วง มีค่าแปลผล
อยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ ๒. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีเพศ 
อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมทั้ง ๕ ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนนักศึกษาที่มีสาขาวิชาและอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยรวมทั้ง ๕ ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จินตนา กะตากูล๗ ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ศึกษา
เฉพาะกรณี หมู่ที่ ๔ ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช" ผลการวิจัยพบว่า ผล
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ที่  มีเพศต่างกันไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ที่มีระดับอายุต่างกันแตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ที่มีอาชีพต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๕ ที่มีระดับ
การศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .๐๐๑ 

 ๒) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
แตกต่างกัน 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จ าแนก
ตามอายุ ด้วยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน ในทุกด้านไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จินตนา จงฤกษ์งาม๘ ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง " ผลการวิจัยพบว่า ๑. 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านการเลือกตั้งท้องถิ่น ด้านการ

                                                 

 ๖ทัพกฤษฏิ์ สุวรรณวัฒน์, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา", สารนิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
 ๗จินตนา กะตากูล, "การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นขงประชาชนศึกษาเฉพาะกรณี หมู่
ที่ ๔ ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช", วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒). 
 ๘จินตนา จงฤกษ์งาม, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง", สารนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๑๓๒ 

 

เข้าร่วมประชุมของท้องถิ่น และด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมืองท้องถิ่น ตามล าดับ ๒. ประชาชนที่
มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น โดยรวมไม่ต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน และขัดแย้งกับงานวิจัยของ พระมหาส าราญ นนฺทพุทฺธิ (ทะสูนย์)๙ ได้วิจัย
เรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัด
กาฬสินธุ์" ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลร่องคา อ าเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศและอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลร่องคา 
อ าเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วน
ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 ๓) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง แตกต่างกัน 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จ าแนก
ตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) พบว่าโดยภาพรวม มีค่านัยส าคัญทางสถิติ
น้อยกว่าระดับ ๐.๐๕ อยู่ที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาวิษณุ วิสารโท (พานนนท์)๑๐ ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู " 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลต าบล
โนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๕ จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาพร สุมาลี๑๑ ได้วิจัยเรื่อง 
                                                 

 ๙พระมหาส าราญ นนทพุทธิ (ทะสูนย์), "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ ", วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 ๑๐พระมหาวิษณุ วิสารโท (พานนนท์), "การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักอปริ
หานิยธรรมของเทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ", วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 
 ๑๑ วิลาพร สุมาลี, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานโรงแรมพูลแมนไอศวรรย์พัทยา จังหวัด
ชลบุรี", สารนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๓๓ 

 

"การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานโรงแรมพูลแมนไอศวรรย์พัทยา จังหวัดชลบุรี " ผลการวิจัย
พบว่า ๑. พนักงานมีการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน ด้านการมีส่วนร่วมในพรรคการเมือง อยู่ในระดับน้อยที่สุด ด้านการสื่อสารทางการเมือง 
อยู่ในระดับน้อย ด้านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า
พนักงานที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมทั้ง ๓ ด้าน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนรายได้ต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน 

 ๔) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
แตกต่างกัน 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จ าแนก
ตามอาชีพ ด้วยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) พบว่าโดยภาพรวม มีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า
ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มุกดา เตจ๊ะสา๑๒ ได้วิจัยเรื่อง 
"การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัด
ล าพูน ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาล
ต าบล วังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความ 
แตกต่างตามการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
พบว่า ด้านอายุ วุฒิการศึกษาไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้าน อาชีพ และรายได้ 
แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จินตนา กะตากูล๑๓ ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่ที่ ๔ ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช" 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน โดยรวมทั้ง ๓ 
ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยพบว่า ด้านการใช้  
สิทธิเลือกตั้งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับ
ปานกลาง ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ๒. ผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ที่ มีเพศต่างกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ที่มีระดับอายุต่างกันแตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ที่
มีอาชีพต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๕ ที่มีระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .๐๐๑  

                                                 

 ๑๒มุกดา เตจ๊ะสา, "การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบลวังผาง อ าเภอเวียง
หนองล่อง จังหวัดล าพูน",วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 ๑๓จินตนา กะตากูล, "การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนศึกษาเฉพาะกรณี 
หมู่ที่ ๔ ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช", วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒). 



๑๓๔ 

 

 ๕) ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักพุทธ
ธรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง แตกต่างกัน 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อการประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือน ด้วยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) พบว่าโดยภาพรวม มีค่านัยส าคัญทางสถิติ
มากกว่าระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา จงฤกษ์งาม 
ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้
ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง" ผลการวิจัยพบว่า ๑. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่น โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการเลือกตั้งท้องถิ่น ด้านการเข้าร่วมประชุมของท้องถิ่น และด้านการ
ร่วมกิจกรรมทางการเมืองท้องถิ่น ตามล าดับ ๒. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น โดยรวมไม่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาส าราญ นนฺทพุทฺธิ (ทะสูนย์)๑๔ ได้วิจัยเรื่อง "การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์" ผลการวิจัย
พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลร่องคา 
อ าเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศและ
อาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลร่องคา อ าเภอร่องคา จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีอายุ การศึกษา 
และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ  

 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. มีนโยบายการออกกฎระเบียบในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้ประชาชนเห็นว่าถ้าไม่

ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจะเสียสิทธิ และถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย 
 ๒. ควรปรับปรุงกฎระเบียบ และล าดับขั้นตอนการติดต่อกับทางราชการ ให้มีความ

สะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับประชาชน และพร้อมเข้ามาติดต่อ 

                                                 

 ๑๔พระมหาส าราญ นนทพุทธิ (ทะสูนย์), "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ ", วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๓๕ 

 

 ๓. มีนโยบายสร้างการเรียนรู้ เชิงจิตวิทยาให้ประชาชนตระหนักถึงการสร้างสังคม
ประชาธิปไตยท่ีประกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๔. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต้องจัดท านโยบาย
บูรณาการร่วมกันในการให้ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการเลือกตั้งแก่ประชาชน เพ่ือ
สร้างการเรียนรู้เชิงจิตวิทยา ให้ประชาชนต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ใช่แค่ควรออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเท่านั้น 

 ๕. มหาเถระสมาคม ควรเปิดโอกาสให้พระสงฆ์สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ประชาชนในการสร้างวิถีประชาธิปไตย ตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย
พระสงฆ์จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการช่วยหาเสียงหรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ซึ่ง
จะก่อให้เกิดโลกติเตียนได้ในภายหลังและเกิดผลกระทบตามมาได้ 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของประชาชนในด้านสิทธิ หน้าที่รวมถึง
อ านาจของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 ๒. ออกกฎหมายเพ่ือลงโทษผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้รุนแรงมากขึ้น และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เช่น มีการเปรียบเทียบปรับในกรณีไม่มาลงคะแนน
เสียง และสนับสนุนค่าเดินทางให้แก่ประชาชนที่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 ๓. สร้างการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่ประกอบด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม ให้ประชาชนประจักษ์ทางด้านจิตวิทยาเพ่ือสร้างจิตส านึกอันดี 
 ๔. ก่อตั้งองค์กรอิสระที่รับเฉพาะเรื่องการซื้อสิทธิ ขายเสียง การกระท าไม่โปร่งใสในการ
เลือกตั้งโดยเฉพาะ เพื่อชงเรื่องต่อไปที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาคดีต่อไป 
 ๕. ร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตย ที่แท้จริง ที่มองว่าการเห็นต่างทางความคิดเป็นเรื่อง
ปกติในสังคมประชาธิปไตย และไม่จ้องท าลายท าร้ายกันเพียงเพราะความชื่นชอบทางการเมือง 
วิจารณ์อย่างสุจริต ปราศจากอคติ และคิดทุกครั้งก่อนจะพูดหรือวิจารณ์สิ่งใด 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป  
 การวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้  
 ๑. ควรท าการศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับจังหวัด หรือ

ในระดับประเทศ 
 ๒. การสื่อสารทางการเมืองของพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ 
 ๓. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ของประชาชนในเขต

เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 ๔. การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือขจัดความขัดแย้งทางการเมือง ของประชาชนในเขต

เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

 ๕. ความคิดเห็นต่อวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน ของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 



 
บรรณานุกรม 

 
๑. ภาษาไทย : 
 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ  ๒๕๐๐.
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
________.พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 

(๑) หนังสือ : 
 
ขัตติยา กรรณสูต. “สตรีกับการเมือง”. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
 ๒๕๓๕. 
จมื่นอมรดรุณารักษ์ แจ่ม สุนทรเวช เรียบเรียง. ดุสิตธานีเมืองประชาธิปไตยของพระบาทสมเด็จ
 พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพมหานคร: หอสมุดแห่งชาติ, ๒๕๑๓. 
จรูญ สุภาพ. หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗. 
จักษ์ พันธ์ชูเพชร. การเมืองการปกครองของไทย "จากยุคสุโขทัยสู่สมัยทักษิณ". พิมพ์ครั้งที่ ๕. 
 กรุงเทพมหานคร: พ้ันช์ กรุ๊ป Punch Group, ๒๕๔๙. 
จันทนา สุทธิจารี. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน . กรุงเทพมหานคร: 
 โรงพิมพ์ วี.เจ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔. 
จิรโชค บรรพต วีระสัย และคณะ. "รัฐศาสตร์ทั่วไป" .  กรุ ง เทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
 รามค าแหง, ๒๕๓๘. 
ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และ ปาริชาต สถาปิตานนท์. การประชุมอย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร: 
 อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๗. 
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. "ประวัติการเมืองไทย ๒๔๗๕-๒๕๐๐". มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
 มนุษยศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๔๙. 
ณรงค์ สินสวัสดิ์. จิตวิทยาการเมือง. กรุงเทพมหานคร: วัชรินทร์การพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๓๙.  
ทินพันธ์ นาคะตะ. "ประชาธิปไตย : ความหมายปัจจัยเอ้ืออํานวยและการสร้างจิตใจ". กรุงเทพ 
 มหานคร : ธรรมศาสตร์, ๒๕๑๗. 
ธานินทร์ กรัยวิเชียร. "ระบอบประชาธิปไตย". กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, ๒๕๑๘. 



๑๓๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
นรนิติ เศรษฐบุตร. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: 
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑. 
นันทรัตน์ จ าปาแดง. การเป็นลูกน้องท่ีดี. กรุงเทพมหานคร: วังอักษร, ๒๕๔๘. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
 พระปกเกล้า, ๒๕๔๘. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสหวิริยาสาสน, ๒๕๓๕. 
ประสาร ทองภักดี. "หลักการปกครอง หลักรัฐศาสตร์". กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจ
 บัณฑิตย์, ๒๕๒๕.  
พระเทพคุณาภรณ์ โสภณ โสภณจิตฺโต. อปริหานิยธรรม. กรุงเทพมหานคร: ห้างจ ากัดดวงกมล 
 ปริ้นติ้ง, ๒๕๕๐. 
พระเทพวิสุทธิญาณ อุบล นนฺทโก. อธิบายธรรมวิภาค. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: 
 โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
พระธรรมปริยัติโสภณ วรวิทย์. การคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร: มหาเถร
 สมาคม, ๒๕๔๘.  
พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต. กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนไปสู่ประชาธิปไตย . กรุงเทพ 
 มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
พระภาวนาวิริยคุณ เผด็จ ทตฺตชีโว. ความรู้ประมาณ ฐานรากของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพ 
 มหานคร: พีพีพริ้นติ้ง, ๒๕๔๘. 
พีระศักดิ์ พอจิต. "หลักประชาธิปไตย : ประชาธิปไตยกับสังคมไทย". วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ: สถาบัน
 รัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๘. 
รัตนะ บัวสนธิ์. การประเมินผลโครงการการวิจัยเชิงปริมาณ. กรุงเทพมหานคร: คอมแพคทพริ้นท์ 
 จ ากัด, ๒๕๔๐. 
วรทิพย์ มีมาก และชีวินทร์ ฉายาชวลิต. หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา 
 กษัตริย์ทรงเป็นประมุข. กรุงเทพมหานคร: ร าไทยเพรส, ๒๕๔๗. 
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. เอกสารการสอนชุดวิชา สถาบันและกระบวนการทางการเมือง. 
 หน่วยที่ ๖ วัฒนธรรมทางการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ ๔. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
 ธรรมาธิราช, ๒๕๔๗. 
วศิน อินทสระ. หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา . กรุงเทพมหานคร: ธรรมดาการ 
 พิมพ์, ๒๕๔๘. 
สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์. การเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๙. 
________. การเมือง : แนวความคิดและพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๑.  
สมศรี มงคลชัย. การบริการที่ดี. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วังอักษร, ๒๕๔๕. 
 
 



๑๓๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา. "พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน". กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตย 
 สถาน, ๒๕๕๖. 
สิทธิพันธ์ พุทธหุน. ทฤษฎีพัฒนาการเมือง. พิมพ์ครั้งที ่๗. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
 รามค าแหง, ๒๕๔๑. 
สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท จูนพับลิชชิ่งจ ากัด, 
 ๒๕๔๗. 
สุขุม นวลสกุล และ วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ์. "การเมืองและการปกครองไทย = Thai government and 
 politics". กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๔. 
สุจิต บุญบงการ. “การเมืองท้องถิ่นของ อบจ.กับ อบต.”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร:  สภา
 วิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๒. 
________. การพัฒนาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง และ
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.  
 สุรพล สุยะพรหม. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
 ๒๕๕๓. 
. 
(๒) วิทยานิพนธ์ : 
 
กิจฏิภันส์ ยศปัญญา. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนเมือง : ศึกษากรณีประชาชน
 ในหมู่บานสินธนา ๑ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสน 
 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
 ๒๕๔๗. 
กิตติ ศรีสมบัติ. "การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลต าบลสันผักหวาน 
 อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ". วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การบริหาร
 จัดการคณะสงฆ์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
จินตนา กะตากูล. "การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนศึกษาเฉพาะกรณี 
 หมู่ที่ ๔ ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ". วิทยานิพนธ์
 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒. 
จินตนา จงฤกษ์งาม. "การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
 ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ". สารนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร
 มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
 



๑๓๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการท างาน
 ของรัฐบาลและองค์กรอิสระ. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุน
 สนับสนุนการวิจัย สกว. และสถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๖.  
ทัพกฤษฏิ์ สุวรรณวัฒน์. "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
 มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา". สารนิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
 ๒๕๕๔. 
บรรจบ แก้วหน่อ. "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่ริม จังหวัด
 เชียงใหม่". สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง . 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
พระมหาวิษณุ วิสารโท พานนนท์. "การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักอปริ
 หานิยธรรมของเทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ". 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต
 วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.  
พระมหาสมศักดิ์ ปญฺญาปชฺโชโต นันทวงศ์. "ศึกษาวิเคราะห์การปกครองหลักอปริหานิยธรรมตามทาง
 รัฐศาสตร์". วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การ
 ปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 
พระมหาส าราญ นนทพุทธิ ทะสูนย์. "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ต าบล
 ร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ ". วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
 รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
 ๒๕๕๘. 
พระสุชาติ อาภสฺสโร ผึ่งผาย. "การปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรมของบุคลากรองค์การบริหาร
 ส่วนต าบล ในเขตอ าเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์". วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
 วิทยาลัย, ๒๕๖๒. 
พระอธิการปรีชา ติกฺขญาโณ มาทา. "ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของ
 เทศบาล ต าบลนาแก้ว อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง". วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
 มหาบัณฑิต การบริหารจัดการคณะสงฆ์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
 ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 
พัชรี พงษ์ศิริ. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการกรมการ
 จัดหางาน”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
 ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๑. 
ภูสิทธ์ ขันติกุล. "รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเพทมหานคร". 
 รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๓. 



๑๔๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

มุกดา เตจ๊ะสา. "การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบลวังผาง อ าเภอเวียง
 หนองล่อง จังหวัดล าพูน". วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสน
 ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงสร้างอ านาจการบริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษา
 กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๐.  
วัชรี ด่านกุล. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนอายุ ๑๘-๒๐ ปี : ศึกษา
 กรณี อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา". ภาคนิพนธ์พัฒนศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนา
 สังคม. บัณฑิตวิทยาลัย: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๑. 
วิลาพร สุมาลี. "การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานโรงแรมพูลแมนไอศวรรย์พัทยา จังหวัด
 ชลบุรี". สารนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง . 
 บัณฑิตวิทยาลัย: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
สมพิศ คล้ายวงษ์. “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ ๑๘-๒๐ ปี”. 
 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย: 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๓. 
อ าพร สุคนรัตนสุข. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน
 จังหวัดขอนแก่น”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
 ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๔. 
  
(๓) สื่อที่ได้ตีพิมพ์ : 
 
ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ . การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ : การปฏิวัติที่ถูกนิยามใหม่ The 
 changing of the ruling in ๑๙๓๒ : The new definition revolution. วารสาร
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๓๑ (๓), พฤษภาคม ๒๕๔๒. 
ราชกิจจานุเบกษา. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป . เล่ม 
 ๑๓๖ ตอนที่ ๘ ก. ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒. 
วัชรา ไชยสาร. “การมีส่วนร่วมในทางการเมืองกับการเมืองภาคประชาชน”. รัฐสภาสาร. ปีที่ ๓ ฉบับ
 ที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕.  
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 
 
เทศบาลนครระยอง,"ข้อมูลสํานักทะเบียนเทศบาลนครระยอง ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒", 
 [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.rayongcity.go.th/index.php/2016-07-22-06-
 13-38/2016-07-22-07-07-50/2016-07-22-07-57-46, [๑๖ เมษายน ๒๕๖๒]. 
ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: www.ratchakit 
 cha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF, [๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒]. 
สุรพล สุยะพรหม, "ความคิดทางการเมือง: ประชาธิปไตยตามแนวคิดพระธรรมปิฎก (ป.อ. 
 ปยุตฺโต), [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.mcu.ac.th/article/detail/14340, 
 [๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
 
Almond. Gabriel A. and Jr. B.G. Powell.  Comparative Political Today. Boston: Little 
 Brown and Company, 1976. 
Barber J. David. Citizen Politics. Chicago: Markham, 1972. 
Lester W. Milbrath. Political Participation. New York : University of buffalo Press, 
 1971. 
Lewis Copeland and Lawrence Lamm eds. The World's Great Speeches. 2nd ed.. 
 New York : Dover, 1985. 
Raymond Williams. Keywords. London : Fontana Books, 1983. 
Samuel Huntington and Joan Nelson. Participation and Political Study. Cambridge: 
 Cambridge University Press, 1982. 
Sidney Verba. Norman H Nie. and Jae-On Kim. Participation and Political Equality. 
 New York : Cambridge University Press, 1978. 
. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๔๔ 
 

  



๑๔๕ 
 

  



๑๔๖ 
 

 

 
 
 
 
  



๑๔๗ 
 

  



๑๔๘ 
 

 
 



๑๔๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
ผลการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 

 

ผลการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง 
การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพื่อส่งเสริมการมสี่วนรว่มทางการเมือง  

ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

 
 

ข้อ
ที่ 

การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขต

เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปผลและแปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC แปรผล 

๑) ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม 
๑. ท่านออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสม ่าเสมอ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. 
ท่านได้ช่วยให้ความรู้ขยายความด้านข้อมูลข่าวสาร
เกี ยวกับการ เลือกตั้งแก่ประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. ท่านได้รับรู้ข้อบัญญัติกฎหมายการเลือกตั้ง +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. 
ท่านให้ความเคารพผู้น่าชุมชน หรือผู้มีอ่านาจใน
ด้านการให้ข้อมูลกฎระเบียบและข้อบังคับในการ
เลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. 
ท่านให้ความเท่าเทียมกันในการแสดงออกทางด้าน
การเลือกตั้งของทั้งเพศชาย และเพศหญิง หรือเพศ
ทางเลือกอื นๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. 
ท่านได้รับทราบข้อมูลเกี ยวกับสถานที ที ท่านมี
รายชื อไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. 
ท่านให้เกียรติผู้มาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งใน
ชุมชนของท่าน โดยปฏิสันถารตามสมควร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒) ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม 
๑. ท่านได้รับทราบข้อมูลการก่อตั้งกลุ่มเพื อแก้ไข

ปัญหาสังคมหรือร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ ที มีอยู่แล้ว 
เพื อเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมสาธารณะ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. ท่านและสมาชิกในกลุ่ม มีการเข้าร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกัน และอยู่รับฟังจนสิ้นสุดการประชุม
เพื อวางแนวทางและมอบหมายหน้าที  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. 
ท่านได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และระเบียบของ
กลุ่มในชุมชน หรือกลุ่มอื นๆ ที บัญญัติไว้ดีแล้ว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. 
ท่านปฏิบัติตามค่าสั งของผู้บังคับบัญชา หรือผู้สั ง
การในกลุ่มต่างๆ  หรือผู้น่าในกลุ่มทางชุมชน อย่าง
เคร่งครัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๑๕๑ 

 

 
 
 
 

ข้อ
ที่ 

การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขต

เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปผลและแปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC แปรผล 

๕. 
ท่านรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ นโยบายของ
ผู้น่าสตรีในกลุ่ม ว่ามีความเท่าเทียมกันกับเพศชาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. 
ท่านให้การดูแลสถานที ในชุมชนอันเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ ซึ งทุกคนต้องช่วยกันดูแล และท่านุบ่ารุง
อยู่เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. 
ให้ความดูแลเอาใจใส่อารักขา คุ้มครอง ป้องกัน ให้
การปฏิสันถาร ต่ออาคันตุกะผู้มาเยือน และผู้น่า
ความรู้อันดีมาสั งสอน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓) ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 

๑. 
ท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือการ
ชี้แจงของทางราชการเกี ยวกับผลประโยชน์ที ชุมชน 
และประชาชนจะได้รับอยู่เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. 
ความพร้อมเพรียงในการเข้าประชุมรับฟังข่าวสาร
จากทางราชการในชุมชนของท่าน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. 
ท่านมีการรวมตัวเพื อติดต่อกับทางราชการถึง
ปัญหาของชุ มชนที ต้ อ งกา รกา รแก้ ไ ข  เ ช่ น
สาธารณูปโภค คมนาคม รัฐสวัสดิการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. 
ท่านไม่มีความคิดที เป็นอคติต่อผู้บริหารราชการใน
เขตชุมชน เหตุเพราะอุดมการณ์ทางการเมืองไม่
ตรงกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. 
การให้เกียรติสตรีที ท่าหน้าที เป็นผู้บริหารราชการใน
ชุมชนต่างๆ ว่ามีความรู้ความ สามารถเทียบเท่ากับ
เพศชาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. 
ท่านมีการประสานงานกับทางราชการเมื อพบ
ปัญหาในชุมชนที ต้องการได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๗. 
ท่านติดต่อกับทางหน่วยงานราชการเพื อให้การท่านุ
บ่ารุงศาสนาในชุมชนของตน เพื อความคงอยู่ของ
ศาสนา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๑๕๒ 

 

 

ข้อ
ที่ 

การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขต

เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปผลและแปรผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม IOC แปรผล 

๔) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 

๑. 
ท่านเข้าร่วมงานสัมมนา การถกปัญหาทาง
การเมือง กับกลุ่มเคลื อนไหวทางการเมืองต่าง ๆ 
เพื อรับทราบข่าวสารทางการเมืองที น่าสนใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๒. 

ท่านท่าหน้าที ส่ งข่าวสารทางการเมืองที เป็น
ประโยชน์ ปราศจากอคติ และพิจารณาถึงผลที จะ
ตามมาแล้วทุกครั้งก่อนส่งข่าวสารทางการเมือง
ของตนออกไป 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๓. 
ท่านไม่สื อข่าวที สร้างความแตกแยกและก่อให้เกิด
การวิพากษ์ วิจารณ์บทบัญญัติที ได้บัญญัติไว้ดีแล้ว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๔. 
ท่านให้ความส่าคัญต่อความถูกต้องในการสื อ
ข่าวสารทางการเมือง แม้ผู้ที เกี ยวข้องในเรื อง จะ
เป็นผู้น่า หรือผู้มีอิทธิพล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๕. 
ท่านให้ความเคารพถึงความเท่าเทียมกันในเรื อง
เพศสภาพ และไม่น่าเสนอข่าวสารทางการเมือง ที 
จะน่าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันในสังคมได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

๖. 

ท่านมีการสื อข่าวสารทางการเมือง ในเรื องสถานที 
อันเป็นสาธารณประโยชน์ ให้ได้รับการพิจารณา
จากผู้มีอ่านาจ เช่น ความเสียหายของสถานที 
สาธารณประโยชน์ การขึ้นทะเบียนสถานที อันควร
แก่การอนุรักษ์ เป็นต้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 

๗. 

ท่านมีการส่งข่าวผู้กระท่าความดีให้มีก่าลังใจใน
การท่าความดีในโอกาสหน้าสืบต่อไป และสื อข่าวผู้
ประพฤติไม่ชอบในวงราชการ ไม่ให้มีโอกาสในการ
กระท่าความผิดต่อไปในอนาคต 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๑๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ผลการหาค่า Reliability (Alpha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

ผลการหาค่า Reliability (Alpha) 
เร่ือง “การประยุกต์หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” 
โดย พระชาญชัย ติสฺสวํโส (ศรีแพทย์) 

 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.957 28 
 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale  
Variance if  

Item Deleted 

Corrected  
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
A01 117.50 158.052 .694 .955 
A02 117.67 160.644 .484 .957 
A03 117.60 158.869 .707 .955 
A04 117.73 153.168 .784 .955 
A05 117.77 156.047 .682 .956 
A06 117.73 158.202 .596 .956 
A07 117.73 156.823 .676 .956 
B01 117.63 160.447 .538 .957 
B02 117.73 159.099 .648 .956 
B03 117.73 159.995 .535 .957 
B04 117.60 157.903 .701 .955 
B05 117.67 157.954 .647 .956 



๑๕๕ 
 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale  
Variance if  

Item Deleted 

Corrected  
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
B06 117.63 157.689 .610 .956 
B07 117.53 158.395 .741 .955 
C01 117.77 158.668 .627 .956 
C02 117.63 160.792 .573 .956 
C03 117.77 156.323 .666 .956 
C04 117.67 159.333 .615 .956 
C05 117.63 157.757 .606 .956 
C06 117.77 157.082 .670 .956 
C07 117.93 155.651 .678 .956 
D01 117.90 153.128 .797 .954 
D02 117.97 157.206 .653 .956 
D03 117.83 154.971 .765 .955 
D04 117.73 157.099 .715 .955 
D05 117.63 153.895 .775 .955 
D06 117.63 161.551 .591 .956 
D07 117.67 160.023 .521 .957 

 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

  



๑๕๗ 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

 

 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง  การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขต
 เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
___________________________________________________________________________  

 

ค าชี้แจง      
   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประกอบการศึกษาวิจัยเรื่อง "การ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง" อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งยัง
สามารถใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
  "ข้อมูลที่ได้จะแปลผลการวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับและใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด" 
 

   แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน  คือ 
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนใน เขตเทศบาลนครระยอง 
  จังหวัดระยอง 

ตอนที่ ๓  แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) ให้ผู้ตอบ
 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคพรอม
 ทั้งข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริม
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
 ระยอง  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นอย่างดี            
จึงขออนุโมทนามา ณ โอกาส นี้ 
 

 พระชาญชัย ติสฺสวํโส (ศรีแพทย์) 
 นิสิตหลักสูตรปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
 บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พุทธศักราช ๒๕๖๒ 



๑๖๘ 

 

ตอนที่ ๑  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับเป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
  
๑. เพศ 

  หญิง  ชาย 
 

๒. อายุ 
  ๑๘-๓๐ ป  ๓๑-๔๐ ป 
  ๔๑-๕๐ ป  ๕๑-๖๑ ป ขึ้นไป 
 

๓. ระดับการศึกษา  
  ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  อนุปริญญา (ปวช.-ปวส.)  
  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  

 
๔. อาชีพ 

  ค้าขาย/เกษตรกร/ประมง  รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว 
  พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ  รับราชการ 
  อ่ืนๆ (ระบุ).................................. 
 
๕. รายได้ต่อเดือน 

  ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท  ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท  ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒- 



๑๖๙ 

 

ตอนที่ ๒ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 
ค าชี้แจง  ให้ทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องคําตอบที่ต้องการ  

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑) ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม 
๑. ท่านออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสม่ําเสมอ           
๒. ท่านไดช้่วยให้ความรู้ขยายความด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ 
เลือกตั้งแก่ประชาชน 

          

๓. ท่านไดร้ับรู้ข้อบัญญัติกฎหมายการเลือกตั้ง           
๔. ท่านให้ความเคารพผู้นําชุมชน หรือผู้มีอํานาจในด้านการให้
ข้อมูลกฎระเบียบและข้อบังคับในการเลือกตั้ง 

          

๕. ท่านให้ความเท่าเทียมกันในการแสดงออกทางด้านการเลือกตั้ง
ของทั้งเพศชาย และเพศหญิง หรือเพศทางเลือกอ่ืนๆ 

          

๖. ท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านมีรายชื่อไปใช้สิทธิ 
เลือกตั้ง 

     

๗. ท่านให้เกียรติผู้มาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งในชุมชนของ
ท่าน โดยปฏิสันถารตามสมควร 

     

๒) ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม 
๑. ท่านได้รับทราบข้อมูลการก่อตั้งกลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม หรือ
ร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว เพ่ือเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรม
สาธารณะ 

     

๒. ท่านและสมาชิกในกลุ่ม มีการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กัน และอยู่รับฟังจนสิ้นสุดการประชุมเพ่ือวางแนวทางและ
มอบหมายหน้าที ่

     

๓. ท่านได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และระเบียบของกลุ่มในชุมชน 
หรือกลุ่มอื่นๆ ที่บัญญัติไว้ดีแล้ว 

     

๔. ท่านปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือผู้สั่งการในกลุ่ม
ต่างๆ  หรือผู้นําในกลุ่มทางชุมชน อย่างเคร่งครัด 

     

๕. ท่านรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ นโยบายของผู้นําสตรีใน
กลุ่ม ว่ามีความเท่าเทียมกันกับเพศชาย 

     

๖. ท่านให้การดูแลสถานที่ในชุมชนอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ซึ่ง
ทุกคนต้องช่วยกันดูแล และทํานุบํารุงอยู่เสมอ 

     

-๓- 



๑๗๐ 

 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๗. ท่านให้ความดูแลเอาใจใส่อารักขา คุ้มครอง ป้องกัน ให้การ
ปฏิสันถาร ต่ออาคันตุกะผู้มาเยือน และผู้นําความรู้อันดีมาสั่งสอน 

     

๓) ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 
๑. ท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือการชี้แจงของทาง
ราชการเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ชุมชน และประชาชนจะได้รับอยู่
เสมอ 

     

๒. ความพร้อมเพรียงในการเข้าประชุมรับฟังข่าวสารจากทาง
ราชการในชุมชนของท่าน 

     

๓. ท่านมีการรวมตัวเพ่ือติดต่อกับทางราชการถึงปัญหาของชุมชน
ที่ต้องการการแก้ไข เช่น สาธารณูปโภค คมนาคม รัฐสวัสดิการ  

     

๔. ท่านไม่มีความคิดที่เป็นอคติต่อผู้บริหารราชการในเขตชุมชน 
เหตุเพราะอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ตรงกัน 

     

๕. การให้เกียรติสตรีที่ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารราชการในชุมชนต่างๆ 
ว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่ากับเพศชาย 

     

๖. ท่านมกีารประสานงานกับทางราชการเมื่อพบปัญหาในชุมชนที่
ต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

     

๗. ท่านติดต่อกับทางหน่วยงานราชการเพ่ือให้การทํานุบํารุง
ศาสนาในชุมชนของตน เพื่อความคงอยู่ของศาสนา 

     

๔) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 
๑. ท่านเข้าร่วมงานสัมมนา การถกปัญหาทางการเมือง กับกลุ่ม
เคลื่อนไหวทางการเมืองต่าง ๆ เพ่ือรับทราบข่าวสารทางการเมือง
ที่น่าสนใจ 

     

๒. ท่านทําหน้าที่ สื่อข่าวสารทางการเมืองที่ เป็นประโยชน์ 
ปราศจากอคติ และพิจารณาถึงผลที่จะตามมาแล้วทุกครั้งก่อนส่ง
ข่าวสารทางการเมืองของตนออกไป 

     

๓. ท่านไม่สื่อข่าวที่สร้างความแตกแยกและก่อให้เกิดการวิพากษ์ 
วิจารณ์บทบัญญัติที่ได้บัญญัติไว้ดีแล้ว 

     

๔. ท่านให้ความสําคัญต่อความถูกต้องในการสื่อข่าวสารทาง
การเมือง แม้ผู้ที่เก่ียวข้องในเรื่อง จะเป็นผู้นํา หรือผู้มีอิทธิพล 

     

๕. ท่านให้ความเคารพถึงความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศสภาพ และ
ไม่นําเสนอข่าวสารทางการเมือง ที่จะนําไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง
กันในสังคมได ้

     

-๔- 



๑๗๑ 

 

 

 
ตอนที่ ๓  แบบสอบถามปลายเปิด (Open) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค พรอมทั้งข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของ
 ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 

๑.  ด้านการเลือกตั้งตามหลักอปริหานิยธรรม 
 ๑.๑ ปัญหาและอุปสรรค        

           
           
            

 ๑.๒ ข้อเสนอแนะ         
           
           
            
 

๒.  ด้านเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม 
 ๒.๑ ปัญหาและอุปสรรค        

           
           
            

 ๒.๒ ข้อเสนอแนะ         
           
           
            

 
 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๖. ท่านมีการสื่อข่าวสารทางการเมือง ในเรื่องสถานที่อันเป็น
สาธารณประโยชน์ ให้ได้รับการพิจารณาจากผู้มีอํานาจ เช่น ความ
เสียหายของสถานที่สาธารณประโยชน์ การขึ้นทะเบียนสถานที่อัน
ควรแก่การอนุรักษ์ เป็นต้น 

     

๗. ท่านมกีารส่งข่าวผู้กระทําความดีให้มีกําลังใจในการทําความดี
ในโอกาสหน้าสืบต่อไป และสื่อข่าวผู้ประพฤติไม่ชอบในวงราชการ 
ไม่ให้มีโอกาสในการกระทําความผิดต่อไปในอนาคต 

     

-๕- 



๑๗๒ 

 

 

๓. ด้านการติดต่อกับทางราชการตามหลักอปริหานิยธรรม 
๓.๑ และอุปสรรค         
           
           
            

 ๓.๒ ข้อเสนอแนะ         
           
           
            
 

๔. ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 
๔.๑ และอุปสรรค         
           
           
            

 ๔.๒ ข้อเสนอแนะ         
           
           
            
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ขอเจริญพร 
_____________________________________________ 

-๖- 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง การประยุกต์หลักพุทธธรรม สู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
ในการเลือกตั้งท่ัวไป ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

  
 

 
ตอนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ถูกสัมภาษณ ์          

ต าแหน่ง            

ผู้สัมภาษณ ์     วันทีส่ัมภาษณ์    

สถานที ่           
เวลาที่ใช้สัมภาษณ์          

 
ตอนที่  ๒   ข้อค าถามสัมภาษณ์ 
 

๒.๑ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของประชาชน 
๒.๒ ปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป 
๒.๓ สิ่งที่เป็นผลกระทบหลักในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป 
๒.๔ ข้อเสนอแนะ ที่จะท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปประสบ
 ความส าเร็จในอนาคต 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์งานวิจัย 

  



๑๗๖ 
 

 
 

สัมภาษณ์พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าคณะอ าเภอเมืองระยอง (๑ ก.พ. ๒๕๖๓) 
 

 
 

สัมภาษณ์พระมหากุศล กุศลภทฺโท เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมืองระยอง  
(๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓) 

 
 
 



๑๗๗ 
 

 
 

สัมภาษณ์ สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (๒ ก.พ. ๒๕๖๓) 
 

 
 

สัมภาษณ์ ปิติฉัตร ธนนวนนท์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
จังหวัดระยอง (๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓) 

 



๑๗๘ 
 

 
 
สัมภาษณ์ วรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง (๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓) 

 
 

 

 
สัมภาษณ์ เสรี บุญสุทธิ, รองปลัดเทศบาลนครระยอง (๑๓ มกราคม ๒๕๖๓) 

 

 



๑๗๙ 
 

 

สัมภาษณ์ ใจเกื้อ ธนาภรณ์ ประธานชุมชนข้างอ าเภอทางไผ่ (๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓) 

 

สัมภาษณ์ บรรเลง บรรเริงเสนาะ  ประธานชุมชนหลังวัดป่าประดู่ (๑ ก.พ. ๒๕๖๓) 



๑๘๐ 

 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ : พระชาญชัย ติสฺสวํโส (ศรีแพทย์) 

เกิด : วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒  

ภูมิล ำเนำเดิม : กรมช่างอากาศอํารุง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

อุปสมบท :  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดตะเคียนทอง ตําบลแกลง  

  อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

สังกัด : วัดตะเคียนทอง ตําบลแกลง อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ประวัติกำรศึกษำ  : สําเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์  

  จากหน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) จังหวัดระยอง  

 : พ.ศ. ๒๕๖๑ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) รุ่นที่ ๑  

  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

  ราชวิทยาลัย 

ประวัติกำรท ำงำน : พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดตะเคียนทอง ๑๓๔ หมู่ ๖ ตําบลแกลง อําเภอเมืองระยอง  

  จังหวัดระยอง ๒๑๑๖๐  


