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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเม ืองการปกครองตามแนวแห ่ งธรรมาธ ิป ไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จ ั งหว ัดระยอง   
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย 
ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค
การมีสว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง 

 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
คือแบบสอบถาม ซึ่งค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับระดับค่า Reliability (Alpha) ๐.๙๓๖ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 
๓๙๖ คน โดยใช้สูตรคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จากจำนวนประชากรตั้งแต่
อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๔๓,๑๑๖ คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ใหข้อมูลสำคัญ 
จำนวน ๑๒ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ใช ไดแ้ก คาความถี่ คา่รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทำการทดสอบสมมติฐานทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบค่าเอฟ  (F-test) ด้วยการวิเคราะห์ความ 
แปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA)  และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคูด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญ
น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)  ในส่วนของข้อคำถามปลายเปิดที่แสดงปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยทำการจัดกลุ่มตามประเด็นที่กำหนด ไว้ในแบบสอบถามปลายเปิด จากนั้นจะทำการ
วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทำการจัดกลุ่มข้อมูล (Data Grouping) 
สาระสำคัญของประเด็นการสัมภาษณ์ จากนั ้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลเช ิงเนื ้อหา (Content Analysis 
Technique) 
 
ผลการวิจัยพบวา   
 ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีสวนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๙)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมาก  
( = ๔.๐๗ ) และด้านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๗ ) 
รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม  ( = ๓.๙๒ ) อยู่ในระดับมาก 
และด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปรหานิยธรรม ( = ๓.๘๙) อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ  
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  ๒. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยการจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส  ต่างกัน ประชาชนมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ สวนประชาชนที่มี อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้   

 ๓. ปัญหาอุปสรรค ในการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง พบว่า ผู้เข้าร่วมในการประชุมนำเสนอความ
คิดเห็นมีจำนวนน้อย และไม่กล้าแสดงออกในความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาของการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้น  
ส่วนมากไม่ค่อยที่จะมีเวลาเข้าร่วมประชุมเพราะติดภารกิจ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองและประชาชนไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง ประชาชนจึงไม่ตระหนัก และไม่ให้
ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของการพัฒนาการเมืองการปกครอง นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ประชาชนมองว่า
ไม่ใช่เรื่องของตนเอง โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานข้าราชการในการตัดสินใจ  ประชาชน
มองว่าไม่ใช่เรื ่องที ่สำคัญในการที ่จะติดตามและประเมินผล เพราะประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรับ
ผลประโยชน์ของรัฐ  

 สำหรับข้อเสนอแนะ พบว่า การบริหารงานของเทศบาลนครระยอง เมื่อมีการประชุมควรรับฟัง
ความคิดเห็น และรับฟังเสียงส่วนมากของประชาชน เพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาการเมืองการปกครองไปใน
ทิศทางที่ดี หากประชาชนได้ร่วมตัดสินใจในเรื่องการพัฒนาการเมืองการปกครองมาก ๆ ก็จะเป็นผลดี  การให้
ประชาชนได้มีส ่วนร่วมติดตามและประเมินผลในการทำงานของผู ้นำ เพื ่อประโยชน์ของประชาชน 
และประเทศชาติให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง และควรนำเสนอให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ได้รับรู้ในผลประโยชน์
ที่ทุกคนจะได้รับว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้มองเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน และการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานในโครงการต่าง ๆ เพื่อเสนอปัญหาและการสำรวจปัญหาของคนใน
พื้นที่ที่ประชาชนต้องการเพื่อเสนอทางออกร่วมกันและเสนอต่อเทศบาลนครระยอง ในการจัดสรรงบประมาณ
ลงไปแก้ไขปัญหาเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น ควรรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายของประชาชนเพื่อเป็นแนวทางแก้ไข
ต่อไป  
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Abstract  
 

 Objectives of this research were 1 .  To study the level of Public Participation in 
Dhammathipateyya Political Development in Rayong Municipality, Rayong Province,  
2. To compare the Public Participation in Dhammathipateyya Political Development in Rayong 
Municipality, Rayong Province, 3 .  To study the problems, obstacles and suggestion for Public 
Participation in Dhammathipateyya Political Development in Rayong Municipality, Rayong 
Province.    
 Methodology was mixed methods : The quantitative research by using the survey 
method collected data with questionnaires that had reliability Alpha at 0.936 from 396 samples 
derived from populations of 43,116 people, 18 years of ages and older, using Taro Yamane’s 
formula. The qualitative research collected data from 12 key informants. Data from the 
quantitative research were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.),  
T-Test, and F-test, one-way ANOVA. and compared the differences of paired variables with and 
Least Significant Different : LSD. The open-ended questionnaires indicating problems, obstacles 
and suggestions were grouped into set categories and analyzed with frequency. Data from in-
depth-interviewing were also grouped into categories and analyzed data by content analysis 
technique. 
 
Findings of this research were as following:  
 
 1. Public Participation In Dhammathipateyya Political Development In Rayong 
Municipality, Rayong Province, by overall, was at high level (�̅�=3.99), Each aspect considered 
was found that the  opinions expression according Apparihaniyadhamma was at high level 
(�̅�=4.07). Participation in benefit sharing according to Apparihaniyadhamma was at high level 
(�̅�=4.07)   Participation in monitoring and evaluation according to Apparihaniyadhamma 
(�̅�=3.92) and the participation in decision making according to Apparihaniyadhamma (�̅�=3.89) 
respectively. 
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 2. The results of opinion comparison of Public Participation In Dhammathipateyya 
Political Development In Rayong Municipality, Rayong Province, classified by personal factors 
found that were found that the people with different gender, age, level of education and 
marriage status, did not have had different participation in Dhammathipateyya Political 
development in Rayong municipality, Rayong province, rejecting the set research hypothesis. 
The people who had different career and income per month, had different opinions on the 
Dhammathipateyya political development in Rayong municipality, Rayong province, accepting 
the set research hypothesis,  
 3. Problems, obstacles of Dhammathipateyya Political development in Rayong 
municipality, Rayong province were found that few people participated in meetings and dared 
not express their opinions on occurring political problems. Most people did not have time to 
participate in the meetings because of their personal engagement. Most people did not have 
knowledge in participation in political activities and they were not members of political parties. 
So they did not beware and not give the importance of the participation in political 
development. Besides, people thought that political activities were not their duties. So they 
let it be the duties of the executives, of government officers, to make decisions for them. 
People did not see the importance of following up the leaders’ performance because people 
did not get access to the real benefits from the government. 
 Suggestions were found that Rayong municipality, Rayong province, should listen to 
the people’s opinions for more political development in good direction. If people participated 
in decision making in political development, it would yield good results. It would open more 
opportunities for people to follow up their political leaders’ performance for the benefits of 
people and of the nation. People in each communities should be informed widely the benefits 
they would receive collectively. People should have opportunities to participate in projects 
management so that they could explore and see any propose budget allocations to Rayong 
Municipality to be used in problems solving. The Rayong Municipality should listen to people’s 
various opinions and use as guidelines for further local problems solving. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
   สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีเพราะอาศัยความเมตตาอนุเคราะห์ของอาจารย์ที่ ปรึกษา 
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช รองศาสตราจารย์ ดร.ประณต นันทิยะกุล ที่ได้เสียสละเวลา
อันมคี่าเพ่ือชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน และตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ  
จนสำเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้ง และขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้     
 ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบป้องกันสาร
นิพนธ์ทุกท่านที่เมตตา ชี้แนะแก้ไขเนื้อหาที่บกพร่องให้สมบูรณ์ ถูกต้อง     
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอนมัสการพระครูโสภิตปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง และขอขอบคุณ
นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง, ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
,  นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์    ผู ้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดระยอง  
และประธานชุมชนทั้ง ๘ ชุมชน บุคลากร และประชาชนในเขตชุมชนนครระยองทุกท่าน  ที่ให้โอกาสผู้วิจัยได้
ศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตรวจสอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณ 
ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร,  รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์,  ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต, 
อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ, ที่ช่วยเหลือในการตรวจรูปแบบและประสานงานต่าง ๆ รวมถึงคณะพระอาจารย์ 
และคณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และคำแนะนำในด้านต่าง ๆ แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตทุกท่าน สำหรับ
น้ำใจและไมตรีที ่มีให้แก่กันด้วยดีเสมอมา ตลอดระยะเวลาที ่ผ ่านมาเป็นกำลังใจให้แก่กันเป็นอย่างดี  
และขออนุโมทนาขอบคุณ คุณอรุณ  ปัญญาจีรพงษ์ ได้ให้การอุปถัมภ์ค่าพิมพ์สารนิพนธ์ในครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้ด้วย   
  คุณงามความดีและประโยชน์ที่เกิดจากการทำสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมอุทิศเป็นเครื่อง
สักการะบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา ปู ่ย่า ตายาย ครูอาจารย์ และขออนุโมทนา ขอบคุณ  
ผู้มีอุปการคุณท่ีให้การสนับสนุน และให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าทุกท่านด้วยดีเสมอมา   
 
 
 
  

                                                                               พระนิคม  จนฺทธมฺโม (สุขเจริญ) 
                                                                                           ๕  กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 



ฉ 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                                       หน้า  
                                                                   
บทคัดย่อภาษาไทย  ก                                                                                
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ                          ค 
กิตติกรรมประกาศ                จ 
สารบัญ   ฉ                                                                                                   
สารบัญตาราง           ฌ                                                                                                            
สารบัญแผนภาพ             ฑ 
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ        ฒ 
 
บทที่ ๑  บทนำ                                                                           ๑                                                                                                         
       ๑.๑  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา                         ๑                                                    
         ๑.๒  คำถามการวิจัย                                                                           ๕                                                                                                                      
        ๑.๓  วัตถุประสงค์ของการวิจัย                         ๕                               
         ๑.๔  ขอบเขตของการวิจัย                                                              ๕                                                                               
         ๑.๕  สมมติฐานการวิจัย                                                                   ๖                                                                                     
         ๑.๖  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย                                                      ๗ 
         ๑.๗  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย                                                           ๘ 
 
บทที่ ๒  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                                                     ๙        
       ๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน          ๙        
        ๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง                                              ๓๖ 
        ๒.๓  แนวคิดเก่ียวกับธรรมาธิปไตย                                                            ๕๒ 
        ๒.๔  แนวคิดท่ีเกี่ยวกับอปริหานิยธรรม                                                    ๕๗ 
        ๒.๕  ข้อมูลบริบทเรื่องทีว่ิจัย                 ๖๘                                    
         ๒.๖  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                                     ๖๙                                                                   
        ๒.๗  กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                       ๘๕ 
 
บทที่ ๓  วิธีดำเนินการวิจัย                                                                     ๘๖                                                                                       
         ๓.๑  รูปแบบการวิจัย                                                                       ๘๖ 
         ๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                           ๘๖                                                                      
         ๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย                                                                 ๘๙                                                                      
         ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                ๙๑ 
 ๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                  ๙๒ 



ช 
 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
เรื่อง                                                                                         หน้า 
                                                     
บทที่ ๔ ผลการวิจัย                                                                                    ๙๖ 
         ๔.๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม         ๙๖   
 ๔.๒  ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
               การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
               จังหวัดระยอง     ๙๘                               
 ๔.๓  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ๑๐๓  
 ๔.๔  ผลการวิเคราะห์ข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
               การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
               ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง             ๑๑๖                           
 ๔.๕  สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
               ในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย  
               ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   ๑๒๔                               
 ๔.๖  ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
               การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
               จังหวัดระยอง โดยใช้วิธีผสาน               ๑๔๘                                                     
 ๔.๗  องค์ความรู้  ๑๕๐  
               ๔.๗.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย   ๑๕๐ 
               ๔.๗.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย  ๑๕๓ 
 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   ๑๕๗                                       
        ๕.๑  สรุปผลการวิจัย    ๑๕๗  
         ๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย   ๑๖๑ 
        ๕.๓  ข้อเสนอแนะ  ๑๖๗  
                    ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๑๖๗                                    
                    ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  ๑๖๗                                    
                    ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป  ๒๖๘                  
 
บรรณานุกรม  ๑๖๙ 
 
 
 



ซ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 เรื่อง                                                                                               หน้า 
 
ภาคผนวก                                                                                               ๑๗๙ 
      ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๑๘๐ 
      ภาคผนวก ข ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ  ๑๘๖ 
    ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ  
                         แบบสอบถาม    ๑๙๒ 
    ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Try out)  ๑๙๔ 
    ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  ๑๙๗ 
    ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย   ๑๙๙ 
    ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก   ๒๐๗ 
    ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย  ๒๒๐ 
    ภาคผนวก ฌ ประมวลภาพการสัมภาษณ์   ๒๒๖ 
 
ประวัติผู้วิจัย  ๒๓๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฌ 
 

 

สารบัญตาราง 
 
 ตารางท่ี                                                                                                      หนา  
 
 ๒.๑  แสดง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน    ๑๑ 
 ๒.๒  แสดง ความหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน   ๑๗ 
 ๒.๓  แสดง ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน   ๒๑ 
 ๒.๔  แสดง ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชน   ๒๕ 
 ๒.๕  แสดง รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน   ๒๘ 
 ๒.๖  แสดง ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน   ๓๓ 
 ๒.๗  แสดง ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน   ๓๖ 
 ๒.๘  แสดง แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาการเมือง   ๓๗ 
 ๒.๙  แสดง ความหมายของการพัฒนาทางการเมือง   ๔๒ 
 ๒.๑๐  แสดง ลักษณะและองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง   ๔๗ 
 ๒.๑๑  แสดง ปัจจัยที่มีอิทธิพลและจุดวิกฤติหรือปัญหาสำคัญในการพัฒนาทางการเมือง          ๕๑ 
 ๒.๑๒  แสดง ความหมายของคำว่า “ธรรมาธิปไตย”       ๕๔ 
 ๒.๑๓  แสดง หลักความสำคัญของธรรมาธิปไตย     ๕๖ 
 ๒.๑๔  แสดง ความเป็นมาของหลักธรรมที่เก่ียวกับอปริหานิยธรรม ๗     ๕๙ 
 ๒.๑๕  แสดง ความหมายของหลักอปริหานิยธรรม ๗          ๖๐ 
 ๒.๑๖  แสดง องค์ประกอบของหลักอปริหานิยธรรม ๗            ๖๗ 
 ๒.๑๗  แสดง งานวิจัยที่เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน     ๗๓ 
 ๒.๑๘  แสดง งานวิจัยที่เก่ียวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗     ๘๑ 
 ๓.๑  แสดง จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขต 
   เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จำนวน ๔ ตำบล        ๘๘  
 ๔.๑  จำนวน และค่าร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง       ๙๖ 
 ๔.๒  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการมีส่วนร่วมของ 
  ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย  
  ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยรวม       ๙๘ 
 ๔.๓  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขต 
  เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วม 
  แสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม         ๙๙ 
 ๔.๔  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขต 
  เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ  
  ตามหลักอปริหานิยธรรม       ๑๐๐ 
 



ญ 
 

 

 
 ๔.๕  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขต 
  เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมติดตาม 
  และประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม       ๑๐๑ 
 ๔.๖  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขต 
  เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  
  ตามหลักอปริหานิยธรรม     ๑๐๒ 
 ๔.๗  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
              การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
              จังหวัดระยอง ตามการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน จำแนกตามเพศของผู้ตอบ 
              แบบสอบถาม   ๑๐๓  
 ๔.๘  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
             การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
             จังหวัดระยอง ตามการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน จำแนกตามอายุของผู้ตอบ 
             แบบสอบถาม   ๑๐๔ 
 ๔.๙  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด  
        (Least Significant Difference - LSD) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  
             จำแนกตามอายุ    ๑๐๕ 
 ๔.๑๐  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
               พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาล 
               นครระยอง จังหวัดระยอง ตามการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน จำแนกตามระดับ 
               การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม   ๑๐๖ 
 ๔.๑๑  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
               พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาล 
               นครระยอง จังหวัดระยองตามการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน จำแนกตามอาชีพ 
               ของผู้ตอบแบบสอบถาม   ๑๐๗ 
 ๔.๑๒  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยสำคัญน้อย 
               ที่สุด (Least Significant Difference - LSD) จำแนกตามอาชีพโดยภาพรวม     ๑๐๘ 
 ๔.๑๓  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยสำคัญน้อย 
               ที่สดุ (Least Significant Difference - LSD) จำแนกตามอาชีพ  
   ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม      ๑๐๙ 
 

สารบัญตาราง (ต  ) 
 
 ตารางท่ี                                                                                                     หนา  
 



ฎ 
 

 

 
 ๔.๑๔  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยสำคัญน้อย 
               ที่สุด (Least Significant Difference - LSD) จำแนกตามอาชีพ  
   ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม     ๑๑๐ 
 ๔.๑๕  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยสำคัญน้อย 
               ที่สุด (Least Significant Difference - LSD) จำแนกตามอาชีพ  
   ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม     ๑๑๑  
 ๔.๑๖  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
               การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
               จังหวัดระยอง ตามการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน จำแนกตามสถานภาพสมรส 
   ของผู้ตอบแบบสอบถาม     ๑๑๒ 
 ๔.๑๗  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
               การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
               จังหวัดระยอง ตามการมีส่วนร่วม ๔ ด้าน จำแนกตามที่มีรายได้ต่อเดือน 
   ของผู้ตอบแบบสอบถาม     ๑๑๓ 
 ๔.๑๘  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยสำคัญน้อย 
               ที่สุด (Least Significant Difference - LSD) จำแนกตามรายได้ต่อเดือน  
   โดยภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน     ๑๑๔ 
 ๔.๑๙  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยสำคัญน้อย 
               ที่สุด (Least Significant Difference - LSD) จำแนกตามรายได้ต่อเดือน  
   ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม     ๑๑๔ 
 ๔.๒๐  ผลสรุปสมมุติฐานการวิจัยโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
               ในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนคร 
               ระยอง จังหวัดระยอง โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   ๑๑๕ 
 ๔.๒๑  ปญหา และอุปสรรคเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
               การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  

         ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม    ๑๑๗ 
 ๔.๒๒  ขอเสนอแนะตอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  
               ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
   ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม     ๑๑๘ 
 ๔.๒๓  ปญหา และอุปสรรคเก่ียวกับอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
   การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
   จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม     ๑๑๙ 
 

สารบัญตาราง (ต  ) 
 
 ตารางท่ี                                                                                                     หนา  
 



ฏ 
 

 

 
 ๔.๒๔  ขอเสนอแนะตอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  
                ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
   ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม     ๑๒๐ 
 ๔.๒๕  ปญหา และอุปสรรคเก่ียวกับอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
   การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
   จังหวัดระยอง  ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล  
   ตามหลักอปริหานิยธรรม     ๑๒๑ 
 ๔.๒๖  ขอเสนอแนะตอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  
               ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
   ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม     ๑๒๒ 
 ๔.๒๗  ปญหา และอุปสรรคเก่ียวกับอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
               การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
               ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม    ๑๒๓ 
 ๔.๒๘  ขอเสนอแนะตอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
   การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
   ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม     ๑๒๔ 
 ๔.๒๙  แสดงสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
               การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย 
               ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ตามหลักอปริหานิยธรรม       ๑๒๕ 
 ๔.๓๐ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
               การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาล 
               นครระยอง จังหวัดระยอง ตามหลักอปริหานิยธรรม   
               ด้านการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์     ๑๒๗ 
 ๔.๓๑  แสดงความถี่ของความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
               การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาล 
               นครระยอง จังหวัดระยอง ตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านพร้อมเพรียงกัน 
               ประชุมเลิกประชุมและทำกิจกรรมร่วมกัน      ๑๓๐ 
  ๔.๓๒  แสดงความถี่ของความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
               การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตยในเขตเทศบาล 
               นครระยอง จังหวัดระยอง ตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านไม่บัญญัติ  
               หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ     ๑๓๒ 
 
 

สารบัญตาราง (ต  ) 
 
 ตารางท่ี                                                                                                     หนา  
 



ฐ 
 

 

 
 ๔.๓๓  แสดงความถี่ของความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
               การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาล 
               นครระยอง จังหวัดระยอง ตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านให้ความเคารพ 
               นับถือต่อผู้บังคับบัญชาหรือศรัทธาตอผู้นำ     ๑๓๕ 
 ๔.๓๔  แสดงความถี่ของความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
               การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาล 
               นครระยอง จังหวัดระยอง ตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านให้มีสวนร่วม 
               ทางการเมืองของสตรี หรือการให้เกียรติ และคุ้มครองสิทธิสตรี     ๑๓๗ 
 ๔.๓๕  แสดงความถี่ของความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
               การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาล 
               นครระยอง จังหวัดระยอง ตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านให้ความเคารพ 
               ต่อสถานที่ และให้การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น       ๑๓๙ 
 ๔.๓๖  แสดงความถี่ของความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
               การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาล 
               นครระยอง จังหวัดระยอง ตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านให้ความคุ้มครอง 
               ต่อผู้ทรงศีล หรือให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน  
               และอันชอบธรรมแก่ประชาชน     ๑๔๒ 
 ๔.๓๗  ด้านปัญหาและอุปสรรค ของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
               การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาล 
               นครระยอง จังหวัดระยอง ตามหลักอปริหานิยธรรม ซ่ึงจำแนกโดยภาพรวม     ๑๔๕ 
 ๔.๓๘  ด้านข้อเสนอแนะ ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
   การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
                จังหวัดระยอง ตามหลักอปริหานิยธรรม ซ่ึงจำแนกโดยภาพรวม     ๑๔๗ 
 ๕.๑    สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย      ๑๖๐  

สารบัญตาราง (ต  ) 
 
 ตารางท่ี                                                                                                     หนา  
 



ฑ 
 

 

สารบัญแผนภาพ 
 
แผนภาพที่                                                                                                     หนา  
 
 ๒.๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย         ๘๕ 
        ๔.๗.๑ องคความรูที่ได้รับจากการวิจัย      ๑๕๐ 
  ๔.๗.๒ องค์ความรู้ไดส้ังเคราะห์จากงานวิจัย     ๑๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฒ 
 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 
  
               อักษรย่อในสารนิพนธเล่มนี ้ ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พุทธศักราช  ๒๕๓๙  เป็นรูปแบบการอ้างอิง
จะขึ้นต้นด้วยอักษรย่อชื่อคัมภีร์แล้วตามด้วย เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น (๑) ที.ม. (ไทย)  
๑๐/๑๓๔-๑๓๕/๗๘. หมายถึง คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ ข้อที่ 
๑๓๔-๑๓๕  หน้าที่ ๗๘-๘๑.   (๒) ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๐/๘๗ – ๘๘. หมายถึง คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก ทีฆ
นิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๔๐  หน้าที่ ๘๗-๘๘.  (๓) ที.ม. (ไทย) ๒/๑๓๔-๑๓๖/๑๑๖-
๑๒๘.  หมายถึง คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑๐ ข้อที่ ๑๓๔-
๑๓๖  หน้าที่ ๑๑๖-๑๒๘.  (๔) องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๗๙/๑๖๕-๑๖๗. หมายถึง หมายถึง คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก 
อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที ๒๐ ข้อที่ ๔๗๙ หน้าที่ ๑๖๕-๑๖๗. เป็นต้น ทั้งนี้ โดยใช้ระบบคำ
ย่อ ดังต่อไปนี้ 
 

พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 

 เล่ม                คำย่อ                                  ชื่อคัมภีร์ 
                 

 ๑๐                 ที.ม.     (ไทย)  = สุตตันตปิฎก   ทีฆนิกาย          มหาวรรค         (ภาษาไทย) 
 ๒๐                 องฺ.ติก.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก    อังคุตตรนิกาย   ติกนิบาต          (ภาษาไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
                                                 

บทที่ ๑ 
 

บทนำ 
 
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 

    จากประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศได้มีมาโดย
ตลอด เริ่มต้นต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยการปกครองด้ังเดิมของ
ไทยเรียกว่า ระบบอุปถัมภ์ (Patrimonialism) ซ่ึงจะมีลักษณะพ่อปกครองลูกจน กระทั่ งถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๕  
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างรุนแรง แต่ถึงกระนั้นก็ต้องมีการประนีประนอมกับระบบ
ของเผด็จการตลอดเวลา ประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕๑ ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางการเมือง
การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการสะท้อนถึงอำนาจ
ประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศกัราช ๒๕๖๐๒ 
ยังได้กำหนดบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมทั้งการพัฒนาทางการเมืองการปกครองตามบริบทตาม
รัฐธรรมนูญ มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้มีการกำหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้ง
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอ่ืน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
 

             การพัฒนาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องพัฒนาโครงสร้างทางการเมืองการ
ปกครองให้เป็นประชาธิปไตย พัฒนาให้สังคมปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และจะต้องกำหนดโครงสร้าง
ทางการเมืองการปกครองให้เป็นไปตามปรัชญาและหลักการประชาธิปไตยอย่างครบถ้วน รวมทั้ง จะต้อง
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ทั้งนี้วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบแผน ทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองและองค์กรการเมือง ซ่ึงเป็นผลมาจากกระบวนการหล่อหลอม 
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่ถ่ายทอดสืบเนื่องกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการพัฒนาทางการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะต้องเริ่มต้นด้วยระบบการเมืองที่จะส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ระบบการเมืองจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
บทบาทหรือมีส่วนร่วมในการควบคุมกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญั ติ  
ระบบการเมืองดังกล่ าวจึงจะถือได้ว่าเป็น “ระบอบประชาธิปไตย” อย่างแท้ จริง พร้อมกันนี้ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  และเข้ามามีส่วนร่วม

 

 ๑ทวีศักด์ิ ต้ังปฐมวงศ์, การเปล่ียนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕: การปฏิวัติท่ีถูกนิยามใหม่ The Changing of the 
Ruling in 1932: The new definition revolution, วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีท่ี ๓๑ ฉบับท่ี ๓ (พฤศจิกายน 
๒๕๔๗): หน้า ๑๘-๒๐.  

 ๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐” หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ, (๖ เมษายน ๒๕๖๐). 
ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ ก. หน้า ๒๐.  
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ทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่ มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  
เพ่ือเป็นการช่วยให้รัฐบาลมีความรอบคอบในการบริหารประเทศ และให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการควบคุมการบริหารประเทศอีกทางหนึ่งด้วย๓  
 

            การพัฒนาการเมืองการปกครองเป็นความประสงค์ของชาติ โดยการกำหนดให้มีองค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ก่อตัวขึ้นมาแล้วให้ทำหน้าที่พัฒนาให้ความเจริญก้าวหน้าของประชาชาติและประชาชนเสมอ
มา ซ่ึงจะถูกกำหนดโดยรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ข้าราชการประจำทั้งในภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และแนวทางการ
พัฒนาเหล่านั้นก็ยังไม่เพียงพอ หรือถูกนำไปใช้อย่างขาดประสิทธิภาพ ที่จะกระตุ้นให้ประชาชนผู้อยู่ใน ส่วน
ท้องถิ่น ยังได้รับการฝึกฝนในบริบททางการเมืองทุกหน่วยงานและบุคคลตามศักยภาพของตน เพ่ือให้เป็นไป
ตามกรอบข้อบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงเปิดช่องให้ประชาชนทุกสถานะ ซ่ึงจะเป็นกลไกสำคัญด้านการเมืองการ
ปกครอง ทั้งนี้ เพราะเป็นอุดมการณ์หนึ่งในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้ม่ันคง จึงควรอย่างยิ่งที่จะต้อง
ทำการทบทวนกระบวนและแนวทางพัฒนาการเมืองการปกครองของประชาชนในเขตพ้ืนที่ตามชนบท เพ่ือให้
ได้แนวคิดและวิธีการกระตุ้นพลเมืองของชาติ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ตนพึงได้รับจากระบบการเมืองทั้ง
ระดับมหภาคและจุลภาค ซ่ึงจะได้เปลี่ ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตน เองให้ก้าวไปสู่ความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้ น  
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองการปกครองเป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการทางการ
เมืองกล่าวคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง เป็นเป้าหมายทีส่ำคัญของการพัฒนาระบบทาง
การเมืองการปกครองให้เป็นประชาธิปไตย ทั้งระดับชาติและระดับส่วนท้องถิ่นเป็น แบบประชาธิปไตย  
ซ่ึงจะเป็นตัวชี้วัดถึงระบบการปกครองทั้งระดับชาติและระดับส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทางการเมือง เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญประการหนึ่งของระบบประชาธิปไตย สังคมใดหรือประเทศใดจะ
มีความเป็นประชาธิปไตยสูงหรือต่ำ พิจารณาได้จากการมีส่วนทางการร่วมทางการเมืองของประชาชน  
สังคมหรือประเทศใดที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงย่อมจะมีระดับความเป็นประชาธิปไตยที่
สูง ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากสังคมหรือประเทศใดประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมการเมืองที่ ต่ำ แสดงว่าสังคม
หรือประเทศนั้นมีระดับความเป็นประชาธิปไตยทีต่่ำเช่นกัน๔ 
 

            การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือที่จะให้ได้รับความรู้ความเข้าใจการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญที่มีผล
ต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้การพัฒนาทางการเมืองจะสมบูรณ์ได้นั้นต้อง
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้งระบบ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประชากรให้มีเสถียรภาพ รวมทั้งจะต้อง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนให้มีบทบาทให้มากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้ระบุไว้ว่าให้รัฐจะต้องมีนโยบายในด้านการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยตรงของประชาชนเพ่ือให้เกิดพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วย  และได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นรูปแบบหนึ่งที่ถูกนำมาใช้มากขึ้นในปัจจุบัน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในการแสดงทัศนะ
ความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งจะ

 

 ๓เกรียงศักด์ิ ราชโคตร์, การเมืองการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร: ดวงแก้ว, ๒๕๕๒), หน้า ๖๐-๘๖-๘๗.  
 ๔วัชราภรณ์ โพธ์ิศรีดา, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ

ศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ”, ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๑. 
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ทำให้ปัญหาและความต้องการของประชาชนจะได้รับการตอบสนองด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

          ตัวแปรที่สำคัญอันจะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน นั่นคือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงจะต้องมีการเคารพสิทธิปัจเจกบุคคล การเคารพความเสมอภาคทางการเมืองและทาง
กฎหมายของปัจเจกบุคคล การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปของฝ่ายที่ครองอำนาจรัฐ  
มีความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นต่าง ๆ การศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ในฐานะเป็น
กระบวนการทางการ เมือง  (Political process) จึ งเก่ี ยวข้อ งกันและมีความสั มพัน ธ์โดยตรงเก่ีย วกับ
กร ะบวนกา รอบรมหล่อหลอมทางการ เมือง  (Political socialization) ซ่ึ งจ ะส่ งผล ต่อความเชื่ อ ถื อ 
และพฤติกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลในแต่ละสังคมด้วย วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนี้
จะเป็นเสมือนวิญญาณที่หล่อเลี้ยงระบบประชาธิปไตย ถ้า หากขาดส่วนที่เป็นจิตวิญญาณคือส่วนที่เป็ น
ประชาธิปไตย ก็จะไม่ช่วยให้มีการผลักดันให้มีการส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนอันเป็นตัว
แปรสำคัญที่สุดของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ต่อเนื่องให้ยั่งยืนได้๕ 
 

             ในส่วนของกระบวนการทางการเมืองนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองแท้จริงคือ การแสดงออกซ่ึง
กิจกรรมทางการเมือง ของบุคคลในสังคม กิจกรรมเหล่านี้ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับองค์กร
ทางการเมือง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลการแสดงออกซ่ึงกิจกรรมทางการเมืองเหล่านี้  
คือ เป็นกระบวนการทางการเมือง ซ่ึงจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ประชาชนต้องการ ในฐานะที่การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของบุคคล และองค์ประกอบทางการเมืองที่ครอบคลุมระบบปฏิ สัมพัน ธ์ ( Interaction 
system) ทางการเมืองทั้งหมดจะส่งเสริมให้เข้าใจถึงบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคล และองค์กร
ทางการเมืองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

          ที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการทางการเมือง กระบวนการ
ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงมีความสำคัญทั้งในแง่ที่ เป็น
สัญลักษณ์ สะท้อนถึงสิทธิเสรีภาพ สะท้อนถึงระบบประชาธิปไตย และสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในแง่มุมต่าง ๆ 
 

             ปัจจุบัน ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลงประชามติ ซ่ึงได้ชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง หรือรัฐธรรมนูญฉบับ
ปราบโกงของยุครัฐาธิปัตย์ Sovereign (คสช.) ซ่ึงมีบทบัญญัติที่จะให้รัฐบาลนี้มีเสถียรภาพ และมีความม่ันคง
ทางการเมือง ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทีใ่ช้เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ประเทศไทยได้รัฐบาลที่มาจากพรรคไทยรักไทย และบริหารประเทศครบวาระ ๔ ปี รัฐบาลมีเสถียรภาพ  
มีความม่ันคงทางการเมือง และได้รับเลือกจากประชาชนให้พรรคไทยรักไทยกลับเข้ามาบริหารประเทศอีกใน
สมัยที่สอง ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมที่เป็นการเลือกต้ังที่ไม่บริสุทธิ์ยุ ติธรรม รัฐบาลบริหาร
ประเทศมาปีเศษก็มีเสียงขับไล่นายกรัฐมนตรี ให้ลาออกจากตำแหน่ง เป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจยุบสภา
เม่ือวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ แ ม้ในขณะนี้ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ . ๒๕๔๐  
จะถูกแก้ไขและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ตาม  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการ พัฒนาเป็นไปได้น้อยมาก ดังนั้นเป้าหมายในการพัฒนาการ

 

 ๕ลิขิต ธีระเวคิน, การเมืองการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕) , 
หน้า ๑๕๕-๑๕๗. 



๔ 
 

เมืองไทย จึงควรที่จะพัฒนาให้ประชาชนได้มีความรู้และความเข้าใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย  
มีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง๖ 
 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตามที่ได้กล่าวมา ผู้ ศึกษาจึงมุ่งเป้าประสงค์ของการวิจัยเชิงพ้ืนที่ในเขต
เทศบาลนครระยอง จังหวักระยอง ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองเป็นสำคัญ เพราะว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองเป็นเป้าหมายที่
สำคัญของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดถึงระบอบการปกครองได้ 
นั่นก็คือประเทศใดที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองสูงย่อม
แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยที่สูง แต่ถ้าประเทศใดที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองที่ ต่ำ ย่อมแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยที่ต่ำไปด้วย และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองก็ต้องควบคู่ไปกับหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วย เพราะการไม่มีคุณธรรมประจำใจของนักการเมืองนักปกครองก็จะทำให้เกิดปัญหาผลกระทบกันทั้งระบบ
ทางสังคมก็จะตามมาได้ 
 

  ปัจจุบันองค์กรของเทศบาลนครระยองและชุมชน ยังมีปัญหาอุปสรรค ในการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล และการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ ของประชาชนในด้านทางพัฒนาการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่นของเทศบาล
นครระยอง การที่ประชาชนจะเข้าถึงการมีส่วนร่วมในทางพัฒนาการเมืองและปกครองเป็นไปได้น้อย และไม่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนกำลังเป็นกระแสที่ได้รับ
ความสนใจจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน๗ ที่ผ่านมาพบว่าอุปสรรคและปัญหาของ
การพัฒนาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนในเทศบาลนครระยอง ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร  
 

 เทศบาลนครระยองมีชุมชนถึง ๒๙ ชุมชน๘ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ทั้งทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว การเมืองการปกครอง จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัน
ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ แก่ประขาขนและชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง วัฒนธรรมประเพณี การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ด้านสิ่งแ วดล้อม และสภาพปัญหาในชุมชน 
จากด้านต่าง ๆ อีกมากมาย ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบในการดำรงชีวิตของคนในชุมชนที่อยู่ใน
เขตเทศบาลนครระยองทั้งสิ้น 
 

 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ดังกล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมุ่งเป้าประสงค์การวิจัย
เชิงพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง เป็นสำคัญว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองในเขตเทศบาลนครระยอง 
อยู่ในระดับใด เพ่ือจะได้ทราบความเป็นไปอย่างชัดเจน ถึงการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่หลาย ๆ ประเทศเพราะว่าการมีส่วน

 

 ๖จำรัส นวลนิ่ม , การศึกษากับการพัฒนาประเทศ: แนวคิดและวิธีปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์  
โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑๐. 

 ๗รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร,  ประชาธิปไตย: ความหมายปัจจัยเอ้ืออำนวยและการสร้างจิตใจ, (กรุงเทพมหานคร: 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๓.  
 ๘ข้อมูลจากสำนักทะเบียนองค์การปกครองของเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง , ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒,  
(อัดสำเนา). 



๕ 
 

ร่วมของประชาชนในการปกครองถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนาระบอบการเมืองการปกครอง ซ่ึ งจะ
เป็นตัวชี้วัดถึงระบอบการปกครองได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ระดับใดจะมีประสิทธิภาพหรือไม่
เพียงใดขึ้นอยู่กับองค์การบริหารเทศบาลนครระยอง ว่าจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ทั้งนี้
เพ่ือนำผลวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการปกครอง ในเขตเทศบาลนครระยองให้มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป    
 

    ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาวิจัย เก่ียวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือใหทราบ
ถึงระดับการมีสวนร่วมของประชาชน และปญหา อุปสรรคในการมีสวนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง ทั้งนี้เพ่ือตองการใหประชาชนมีอำนาจหรือเสริมสร้างอำนาจใหแกประชาชนในการร่วม
แสดความคิดเห็น การร่วมตัดสินใจด้วยตัวเอง เพ่ือในการพัฒนาการเมืองใหเกิดการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป 
 

๑.๒ คำถามการวิจัย 
 

              ๑.๒.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย 
ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เป็นอย่างไร 
              ๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง มีความแตกต่างกันหรือไม่ เป็นอย่างไร  
             ๑.๒.๓ ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
             ๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
             ๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 

              การศึกษาวิจัยในครั้งนี้   ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ได้กำหนด
ขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ 
 

              ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 

              ผูว้ิจัยกำหนดขอบเขตด้านเนื้อหาโดยมุ่งศึกษาการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง
การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ 
              ๑. ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
              ๒. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 



๖ 
 

              ๓. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 
              ๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
 

              ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
 

                ๑.๔.๒.๑ ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สถานภาพส่วนบุคคลของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ต่อเดือน 
 

                ๑.๔.๒.๒ ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตยตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง   มี ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ๒. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ  
๓. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล และ  ๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ปัจจัยที่ส่งผลในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ คือ ๑. หม่ันประชุมกัน
เนืองนิตย์  ๒. พร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุม และทำกิจกรรมร่วมกัน  ๓. ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบั ญญัติ
ต่าง ๆ ๔. ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ๕. ให้ความเคารพต่อเพศสตรี   ๖. ให้ความเคารพ
ต่อสถานที่  ๗. ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน๙ 
 

             ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 

               ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่มีอายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง จำนวน ๔๓,๑๑๖ คน๑๐ และกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๙๖ คน 
 

               ผู้ใหข้อมูลสำคัญ  ได้แก่ ผู้ วิจัยสัมภาษณ์ผูใ้หข้อมูลสำคัญ (Key informants) จำนวน ๑๒ รูป 
หรือคน 
 

               ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
 

                พ้ืนที่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เขตการปกครองของเทศบาลนครระยอง ซ่ึงประกอบไปด้วย ๔ 
ตำบล ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลท่าประดู่ทั้งตำบล บางส่วนของตำบลเชิงเนิน ตำบลปากน้ำทั้งตำบล และบางส่วน
ของตำบลเนินพระ จังหวัดระยอง 
 

               ๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 

                โดยใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลและทำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเวลา ๖ เดือน คือ ๕ กันยายน 
๒๕๖๒ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
 

๑.๕ สมมติฐานในการวิจัย 
 

             ๑.๕.๑ ประชาชนมี เพศ ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน 
             ๑.๕.๒ ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน 

 

 ๙ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔-๑๓๖/๑๑๖-๑๒๘.        
 ๑๐ข้อมูลจากสำนักทะเบียนเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ , (๑ มิถุนายน ๒๕๖๒) . 

(อัดสำเนา). 



๗ 
 

              ๑.๕.๓ ประชาชนทีมี่ ระดับการศึกษา ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน 
             ๑.๕.๔ ประชาชนทีมี่ อาชีพ ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน 
             ๑.๕.๕ ประชาชนทีมี่ สถานภาพสมรส ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน  
             ๑.๕.๖ ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน 
 

๑.๖ คำนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 

              ๑.๖.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้   
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ในเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ซ่ึงประกอบด้วย ๔ ประการคือ  
๑) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ๒) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ ๓) การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล    
๔) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
  ๑) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือการวางแผน  เป็นการระบุถึงปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา ซ่ึงประชาชนในพ้ืนที่ เป็นผู้ประสบปัญหาย่อมรู้ปัญหาของตนเองได้ดีที่สุด  
  ๒) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ เป็นการกำหนดทางเลือก การประเมินซ่ึงทางเลือก และการตัดสินใจ
เลือก ซ่ึงเปรียบได้กับการวางแผนเพ่ือนำทางที่เลือกมาสู่การปฏิบัติ 
  ๓) การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล เพ่ือค้นหาข้อดีและข้อบกพร่อง เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ  
  ๔) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ มี ได้หลายอย่าง เช่น  สังคมสงบสุข ปัญหาด้านสังคม  
และการเมืองจะลดลง การดำเนินชีวิตในสังคมจะปลอดภัย บุคคลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 

             ๑.๖.๒ การพัฒนาการทางการเมือง หมายถึง กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง 
สังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ โดยมีพ้ืนฐานสำคัญอยู่ที่วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนที่ต้อง
ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม รวมถึงการเพ่ิมบทบาทของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้เป็นแกนสำคัญของการขับเคลื่อนระบบหรือองค์กรทางการเมือง และกระบวนการที่ดำเนินการไป
นั้นสามารถตอบสนองประโยชน์ของส่วนรวมได้และมีความเป็นธรรมในการบริหารจัดการแล้วนั้น ย่อมเป็นการ
พัฒนาทางการเมืองที่สมบูรณ์แบบอย่าง แท้จริง 
 

             ๑.๖.๓ การปกครอง  หมายถึง เรื่องที่ เก่ียวกับการบริหารวางระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับสังคม  
เพ่ือสร้างความเสมอภาค เป็นธรรมแก่สังคม เพ่ือให้สังคมมีความสงบสุข หรือเพ่ือให้เกิดการบำบัดทุกข์บำรุงสุข 
การปกครองที่รัฐบาลกลางได้กระจายอำนาจให้ประชาชนในส่วนเทศบาลนครระยอง ตามอำนาจหน้าที่และ
ภายในอาณาเขตที่กฎหมายกำหนด หรือการปกครอง คือการใช้อำนาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหารและ
จัดการประเทศ การปกครองมีหลายรูปแบบ เช่น การปกครองแบบประชาธิปไตย และการปกครองแบบเผด็จ
การ นอกจากนี้การปกครองยังมีได้หลายระดับ เช่น การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภู มิภาค  
และการปกครองส่วนท้องถิ่น 



๘ 
 

             ๑.๖.๔ ธรรมาธิปไตย หมายถึง การยึดถือหลักการ หลักเหตุผล หลักความจริง ความถูกต้อง  
ความเป็นธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการต่าง ๆ คือจะทำอะไรก็ยึดถือธรรมเป็นหลัก ละเว้นการยึดถือ
ตนและกระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมไม่เป็นธรรม  
 

             ๑.๖.๕ หลักธรรมอปริหานิยธรรม หมายถึง เป็นหลักธรรมสำหรับใช้ในการปกครอง เพ่ือป้องกันมิ
ให้การบริหารหมู่คณะเสื่อมถอย แต่กลับเสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียว สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหาร
บ้านเมืองและพระภิกษุสงฆ์ ดังนี้  คืออปริหานิยธรรมสำหรับหมู่ชนและการบริหารบ้านเมือง เป็นหลักในการ
ปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วน
เดียว มี ๗ ประการคือ  ๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์  ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและทำกิจกรรม
ร่วมกัน ๓) ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ ๔) ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่   
๕) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่ ๗)  ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน  
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

              ๑.๗.๑  ได้ทราบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
              ๑.๗.๒  ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  โดยจำแนกตามปัจจัยสวนบุคคล  
              ๑.๗.๓  ได้ทราบปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
              ๑.๗.๔  ทำให้ทราบแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   
              ๑.๗.๕  สามารถนำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลและแนวทางในการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง   
 
 



 
 

บทท่ี ๒ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 

              ในการศึกษาวิจ ัยเร ื ่อง “การมีส ่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวความคิด
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาของงานวิจัย ดังนี้ 
                    ๒.๑  แนวคดิเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

                    ๒.๒  แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง  

                    ๒.๓  แนวคดิเกี่ยวกับธรรมาธิปไตย  
                    ๒.๔  หลักธรรมที่เก่ียวกับอปริหานิยธรรม ๗ 

                           ๒.๕  ข้อมูลบริบทเรื่องทีว่ิจัย 
                    ๒.๖  งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

                            ๒.๖.๑  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                            ๒.๖.๒  งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

                          ๒.๗  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  แนวคิดที่เกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ ่งใน 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ซึ่งประชาชนเป็น
เจ้าของอำนาจอธิปไตย ประชาชนจึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวผู้ปกครอง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมทางการเมืองและการบริหารหลายรูปแบบ แนวคิดเรื ่องการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดที ่สร้างขึ ้นมา
เพื่อที่จะให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในการที่จะกระทำ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาทางสังคมก็ได้ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยได้ค้นคว้ามาเป็น
แนวทางในศึกษาการวิจัย ดังนี้ 
 

              การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของทุกคนเป็นผู้ดำเนินการดูแลรักษาและคิดค้นหาวิธีการแนวทางในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
กิจกรรมนั้น ๆ และเป็นการพัฒนาแนวคิดขัดเกลาการกระทำภายในสังคมที่จะมีการสืบทอดซึ ่งแนวคิด  
ของการเรียนรู้ในการบริหารจัดการทางสังคมในด้านต่าง ๆ และการเชื่อมโยงที่ส่งผลถึงการจัดระบบของบริหาร
จัดการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือส่วนท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสำเร็จ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ แนวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ได้มีผู้ให้แนวคิดไว้
หลายทัศนะ ดังนี้   
 

 องค์กรหรือหน่วยงาน ได้ให้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า การมีส่วน
ร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง ตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดของปัญหา ได้แก่ การร่วมค้นหาปัญหาการวางแผนการตัดสินใจและการระดม



๑๐ 
 

ทรัพยากร และเทคโนโลยีต่าง ๆ การติดตามประเมินผลรวมทั้งการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นใน 
ทางการเมือง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ  
 ๑) การส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของประชาชน โดยประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มเอาไว้  
 ๒) การกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้างที่ประชาชนใน
ชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนได้รับผลประโยชน์ จากการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงกลไกการ
พัฒนาการเมืองการปกครอง โดยรัฐบาลเข้ามาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนให้มีบทบาทหลัก โดยการกระจาย
อำนาจในการวางแผนบริหารการจัดการ จากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาคเป็นการคืนอำนาจในการพัฒนา
การเมืองการปกครองให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตนเอง๑ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
นักวิชาการ  ที่ได้กล่าวไว้ว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นคำที่ไม่อาจกำหนดนิยามในความหมายเดียว 
ที่จะครอบคลุมได้ เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  
อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือแม้แต่ประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนั้น ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนควรมีลักษณะจํากัดเฉพาะ ในระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ  และการเมืองหนึ่ง ๆ เท่านั้น นอกจากนี้
ในกระบวนการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบมีส่วนร่วมนั้น จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจกำหนดความต้องการของตนเอง๒  พวกนักวิชาการ ยังได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ว่า การมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจว่าจะทำอะไรโดยใคร 
การเกี่ยวข้องนี้เป็นการนำแนวคิดของการเมืองการปกครอง ไปปฏิบัติ เพื่อจะได้รับผลประโยชน์ การติดตาม
และประเมินผลทางการเมือง ให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วย  
๔ แบบคือ แบบที่หนึ่ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจว่าอะไรควรหรือไม่ควร แบบที่สอง การมี
ส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาโดยลงมือปฏิบัติการตามที่ได้ตัดสินใจ แบบที่สามการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงาน และแบบที่สี่การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในการ
ดำเนินงานแตกต่างจากแนวคิดของนักคิดท่านอื่นที่ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมทางการเมืองกับรัฐบาล โดยรัฐบาลเป็นผู้คิดริเริ่มต้องการให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในขั ้นตอนต่าง ๆ ของการมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมแบบนี้ร ัฐบาลเป็นผู ้มีอำนาจ  
แต่ต้องการความชอบธรรมด้วยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมจึงถูกออกแบบ โดยรัฐบาล
ประชาชนมีฐานะเป็นเป้าหมายของการมีส่วนร่วมเท่านั้น และนอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปอีกว่า
วิธีการบริหารทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมของประชาชนจะเกี่ยวพันกับสัมพันธภาพแบบเผชิญหน้าหรือจะหัน
หน้าเข้าหากัน  และความสัมพันธ์แบบนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นนั้นคือการนำความรู้ความสามารถของ
หลาย ๆ คนผสมผสานกันและได้การตัดสินใจที่เด็ดขาดกว่าการตัดสินใจที่พวกเขาแต่ละคนที่ได้คิดไว้แล้ว  
การมีส่วนร่วมของประชาชนจะนำไปสู่การปรับปรุงของบุคคลแต่ละคนเพื่อตำแหน่งความรับผิดชอบที่สูงขึ้น 
โดยมีประเด็นที่แตกต่างกันคือ การมีส่วนร่วมไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นจากประชาชนเป็นผู้กำหนดการมีส่วน

 

 ๑สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเม ืองแห่งชาติ , การมีส ่วนร่วมของประชาชน ,

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ และทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘),  หน้า ๑๑๔. 
 ๒กรมอนามัย, โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานภารกิจ กรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล: http://psdg.anamai.moph.go.th/news/  [๑๗ กันยายน ๒๕๖๒].  



๑๑ 
 

ร่วมเท่านั้น แต่รัฐบาลก็สามารถเป็นผู้กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วย เช่น การประชาพิจารณ์ การ
ลงประชามติเป็นต้น๓  
 

              การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสำคัญในการสร้างประชาธิปไตยได้อย่างยั่งยืนและจะส่งเสริม
ธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริหารงานของรัฐบาล หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะช่วยให้มี
การตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารงานของรัฐบาล และทำให้ผู้บริหารงานของรัฐ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นการป้องกันนักการเมืองมากำหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ นอกจากนี้การ
มีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟัง อีกทั้งความต้องการ
หรือความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม 
 

              สรุปได้ว่า แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของประชาชน
ในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ซึ่งประชาชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมนั้นโดยใช้การตัดสินใจว่าจะทำอะไรเพื่อใคร ซึ่ง
รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มากยิ่งขึ ้น ซึ่งรัฐบาลจะเป็น
ผู้ออกแบบของการมีส่วนร่วมนั้นเองเพียงแต่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น ซึ่งการมีส่วนร่วมนี้ จะมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นว่าจะมีความสำคัญ และเป็น
ประโยชน์ในภาพรวมต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด  
 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สำนักงานคณะกรรมการกองทุน
หมู ่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
(๒๕๔๘,  หน้า ๑๑๔) 

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมมีความสำคัญต่อการพัฒนา
การเมือง 
๒. เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๓. คิดค้นหาวิธีการแนวทางในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
กิจกรรมนั้น ๆ 
๔. การส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของประชาชน 
๕. พัฒนาการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
 

กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข 
[ออนไลน์]  
[๑๗ กันยายน ๒๕๖๒]  

๑. กระบวนการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบมีส่วนร่วมนั้น 
๒. จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
กำหนดความต้องการของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 ๓Cohen and Uphoff, cited in Narayanasamy, N. , Participatory Rural Appraisal:  Principles, 
Methods And Application, (California: Sage Publications, 2009), p. 2. 



๑๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

โคเฮนและอัพฮอฟฟ์ Cohen and 
Uphoff (2009 : p 2  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ประกอบด้วย 
๑. การกระจายอำนาจ 
๒. มีความสามารถตัดสินใจ 
๓. การสร้างองค์กรของประชาชนเพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อ  
    ต่อรอง และปกป้องผลประโยชน์ 
๔. ผลประโยชน์ตอบแทนของการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
              ๒.๑.๑. ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่ามีผู้ให้  ความหมาย และแนวคิดของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีนักวิชาการได้พยายามอธิบายความหมายของ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” (People’s 
Participation) ไว้หลายท่าน ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงหรือจะอาจแตกต่างกันไปตามทัศนคติและภูมิหลัง  
ทางวิชาการ ดังนี้ 
 

              การมีส่วนร่วมเป็นลักษณะของการที่ประชาชนเข้ามามีกิจกรรมทั้งภาครัฐภาคเอกชน หน่วยงาน
รวมไปถึงองค์กรต่าง ๆ ซึ่งการมีส่วนร่วมนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่องค์กรจะต้องเข้าไปบริหาร จัดการการมีส่วนร่วม
นั้นเพื่อให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้รับรู้ถึงความที่จะต้องมีความ รับผิดชอบต่อองค์กรของตนเอง
และมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้นความหมายของการมีส่วนร่วมนั้นได้มีผู้ให้คว ามหมายเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า เป็นการแสดงถึงความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคล
หนึ่ง ในสถานการณ์ของกลุ่ม ซึ่งมีผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าว จะเป็นเหตุสร้างความเร้าใจให้กระทำการให้
บรรลุจุดมุ ่งหมายของกลุ ่มนั ้น กับทั ้งทำให้เกิดความมีส่วนร่วมรับผิดชอบกับกลุ ่มดังกล่าวนั ้นด้วย๔   
และที่สอดคล้องกับความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทัศนะอื่นที่ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม 
(Participation) มีความหมายต่าง ๆ กันมากมายซึ่งบางคนใช้คำนี้ราวกับว่าเป็นคำเดียวกันกับการให้ข้อมูล  
ต่อสาธารณชน (Public information  programs) กล่าว คือ เป็นการให้ข้อมูลไปถึงสาธารณชน บ่อยครั้งที่มี
การใช้คำนี้อธิบายถึงการประชาพิจารณ์ (Public hearings) ซึ่งเปิดโอกาสให้ความคิดเห็น ในเรื่องที่องค์การ
ประสงค์จะดำเนินการ คำนี้ยังใช้เพื่อแสดงถึงนัยการบรรลุในข้อตกลงร่วมกัน กับสาธารณชนที่จะได้รับ
ผลกระทบจากองค์การนั้น ไม่มีใครสามารถออกแบบโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ โดยไม่ทำให้เกิด
ความชัดเจน แต่ละประเภทสำหรับเป้าหมายของเราถือว่ามี ๔ ประเภทสำคัญ ดังนี้  คือ (๑) ให้ข้อมูลแก่
ประชาชน  (๒) รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (๓) มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๔) พัฒนาที่จะหาข้อตกลง
ร่วมกัน๕  ซึ่งจะสอดคล้องกับความหมายของการมีส่วนร่วมในทัศนะอื่นที่ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การคืนอำนาจ (Empowerment) ในการกำหนด การพัฒนาทางการเมืองให้แก่ประชาชน อย่างน้อย
ที่สุดประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการริเริ่มวางแผน และดำเนินการในกิจกรรมทางการเมืองที่จะเกี่ยวข้องกับ

 

 ๔นิร ันดร์ จงวุฒิเวศย์ , การมีส ่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา , (กรุงเทพมหานคร:  สำนักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗), หน้า ๑๘๓.  

 ๕วันชัย  วัฒนศัพท์ และ คณะ, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม, 
(ขอนแก่น: โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๑), หน้า ๕.            



๑๓ 
 

สภาพความเป็นอยู่และอนาคตของประชาชน๖  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม และการพิจารณาตัดสินใจ  การปฏิบัติและการรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ 
อันจะมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การที่สามารถให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
การเมืองการปกครองของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา และนำมาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสงบสุข
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมซึ่งจะเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยว่ามนุษย์นั้นสามารถจะ
พัฒนาได้ถ้ามีโอกาสแล้วได้รับการชี้นำและชี้แนะอย่างถูกต้อง๗  ตลอดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่  
ในการบริหารการพัฒนาทางการเมืองหรือการบริหารงานภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ย่อมมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับประชาชนและชุมชนอยู่เสมอ เห็นตัวอย่างได้จากเป้าหมายที่สำคัญ 
ประการหนึ่งของการบริหารภาครัฐ คือ การให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งการ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาทางการเมืองการปกครองด้วย รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๖๐) มีบทบัญญัติที ่แสดงถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชน๘ 
 

              มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะที ่เป็น
กระบวนการของการพัฒนา ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ได้แก่การวิจัย การวางแผน การตัดสินใจการ
ดำเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล ตลอดจนการ จัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Public participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครองและการบริหารซึ ่งเกี ่ยวกับการตัดสินใจในเรื ่องต่าง  ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และวิถีชีวิต โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนควบคุมโดยตรงจากประชาชน 
การมีส่วนร่วมได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ ดังนี้   
 

              การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายแขนงทั้งทางด้านจิตวิทยาสังคมซึ่งได้อธิบายถึงความหมาย
ของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมเป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องทางจิตใจ และอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์
กลุ่มการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมของสังคม ทางด้านการเมืองให้ทัศนะว่าการมีส่วนร่วมเป็นการ
กระจายอำนาจในการตัดสินใจ ให้แก่สมาชิกในสังคม สร้างความเท่าเทียมกันและเพิ่มพลังอำนาจให้แก่สมาชิก
ทุกคนทางด้านการ พัฒนายังให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนา
ได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการพัฒนาด้วยตัวเอง พร้อมทั้งมีส่วนรับผลประโยชน์   
และผลเสียที่เก่ียวข้องจากการพัฒนา๙                                           

 
๖สายทิพย์   สุคติพันธ์, ปัญหาผู้นำกับการกำหนดนโยบายแห่งชาติ เร่ืองการพัฒนากับการสาธารณสุขมูลฐานใน

ประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๔), หน้า ๙๒.           
๗ยุวัฒน์  วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร:  ไทยอนุเคราะห์ ไทยการพิมพ์, 

๒๕๔๖), หน้า  ๒๖.  
๘วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ ,  (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ออฟเซ็ทครีเอช่ัน จํากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๗๑ – ๗๔. 
๙เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, การวิจัยการมีส่วนร่วมทางส่งเสริมการเกษตร,  ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเพื่อการ

พัฒนาการส่งเสริมการเกษตรหน่วยท่ี ๙, (คณะรัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หน้า ๑๕๐.      



๑๔ 
 

 การมีส่วนร่วม คือการให้ประชาชนเข้า มาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดำเนิน
โครงการและร่วมรับผลประโยชน์จาก โครงการพัฒนานอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผล
โครงการนั้น๑๐   
 

              หลักการมีสวนร่วมของประชาชน  เป็นการพัฒนาชุมชน  โดยสมาชิกในชุมชนมีการร่วมมือระหว่าง
กัน   ด้วยขอเท็จจริงและความเชื่อที่วางานจะสำเร็จได้  ก็ด้วยความร่วมมือของสมาชิก เพื่อการนำไปสู่การ
ดำรงชีวิตในสังคมเดียวกัน ดังหลักการนี้  ๑)  มีสวนร่วมในการรับรูข่าวสาร ๒)  มีสวนร่วมในการคิดเห็น   
๓)  มีสวนร่วมในการตัดสินใจ  ๔)  มีสวนร่วมในการวางแผน และดำเนินการ  ๕)  มีสวนร่วมในการประเมินผล  
๖)  มีสวนร่วมในการรับผลประโยชน๑๑    
 

              การมีสวนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย  ทั้งนี้  เพราะหลัก
เบื้องต้นของการมีสวนร่วมของประชาชน คือ การตัดสินใจใดก็ตามจะส่งผลกระทบถึงบุคคลต่าง ๆ  บุคคลเหล
านั้นควรที่จะเป็นผู้มีสวนร่วมในการตัดสินใจนั้น  หมายความวา  หลักการนี้ตั้งอยู่บนความคิดที่วาบุคคลแต่ละ
คนยอมจะทราบดีวาตนตองการอะไร  เพราะฉะนั้นการที่เหตุการณใดก็ตามย่อมจะส่งผลกระทบถึงบุคคลหนึ่ง 
บุคคลนั้นยอมจะทราบว่าเขาตองการอะไรหรือไม่  ดังนั้น  เพื่อความยุติธรรมของบุคคลนั้นควรที่จะตองมีสทิธิ
ในการกำหนดใหเหตุการณนั้นเป็นไปอย่างที่เขาต้องการ  เพื่อใหผลที่ตามมาเป็นไปตามที่เขาตองการแนวคิดที่
เกี ่ยวกับการมีสวนร่วมของประชาชนในฐานะที ่เป็นสาระสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาองค กร  
ไม่วาจะเป็นทางการเมือง  ทางเศรษฐกิจ  ทางสังคมและวัฒนธรรมหรือในด้านอื่น ๆ  ไม่วาจะเป็นระดับชาติ 
ระดับทองถิ่นและระดับชุมชนก็ดี มิใชของใหม่ แต่เป็นเรื่องท่ีพยายามทำกันมาต้ังหลายทศวรรษแลว๑๒  
    
      การมีสวนร่วมของประชาชน หมายถึง มีความพร้อมและให้โอกาสที่ทั ้งฝ่ายทั้งรัฐบาลและฝ่าย
ประชาชนยอมรับผิดชอบและการกระกระทำกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน และยังได้ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในทัศนะที่แตกต่างกันของความหมายด้วยกันดังนี้ 
 

 ๑) การมีสวนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนหรือกลุ่มชน กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเป้าหมาย โดยรวมเพื่อที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับ
การยอมรับสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือการให้
ข้อมูลต่อสาธารณชน และให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่นำเสนอหรือนโยบายของรัฐ และการ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุก ๆ คนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น 
              ๒) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคลก็ดี กลุ่มคนหรือองค์กรประชาชนได้
อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการดำเนินโครงการ การแบ่งปันผลประโยชน์และการประเมินผลโครงการ
พัฒนาด้วยความสมัครใจโดยปราศจากข้อกำหนดที่มาจากบุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งที่อำนาจอิสระ ในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาให้กับ
สมาชิกด้วยความพึงพอใจและผู้เข้ามามีส่วนร่วม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการด้วย  

 

 ๑๐นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา,  แนวทางแนวการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท ,  พิมพ์ครั้งที่ ๒,  
(กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๘), หน้า ๑๙.      

 ๑๑ดวงจิต   แกวอุบล, การศึกษากับการพัฒนาชุมชน, (สงขลา: สถาบันราชภัฏสงขลา, ๒๕๔๒), หนา ๘ - ๙. 
 ๑๒ยุพาพร  รูปงาม, “การมีสวนร่วมของขาราชการสำนักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ”, ภาคนิพนธ

ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕), หนา ๕. 



๑๕ 
 

              ๓) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่กลุ่มประชาชนหรือกระบวนการของประชาชน  
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นผู้ที ่อยู่ในวงนอกของระบบข้าราชการได้เพิ่มความสามารถในการควบคุม
ทรัพยากรและสถาบันต่าง ๆ ตามสภาวะของสังคมท่ีเป็นอยู่๑๓ 
 

 การมีสวนร่วมของประชาชน หมายถึง การเข้าร่วมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มประชาชน 
ผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงการของส่วนท้องถิ่นหรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบการมีส่วนเข้าร่วมของโครงการจะเป็นเครื่องประกันว่าสิ่งที่ผู้มี
ส่วนได้เสียต้องการมากที่สุดนั้น จักได้รับการตอบสนองและทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าสิ่งที่ทำไปนั้น  
จะตรงกับความต้องการของประชาชนที่แท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่าผู้เข้ามีส่วนร่วมทุกคนจะได้รับประโยชน์
เสมอหน้ากัน๑๔ 
 

              การมีส่วนร่วมของประชาชน คือกระบวนการที่ความกังวลความต้องการของประชาชน ให้ได้รับ
การบูรณาการ ในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐบาล ผ่านกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีเป้าหมาย
โดยรวม เพื่อที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน นอกจากนี้การมีส่วนร่วม
ของประชาชนนั ้นยังหมายถึงการที ่ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น  
หรือหมายความว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจจะสามารถตัดสินใจใด ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อน เท่านั้น๑๕   
 

              การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทั่วไปในขั้นตอนของการวางแผนและตัดสินใจไม่ได้หมายความว่า 
จะเป็นการตัดสินใจ และการวางแผนได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังใช้การวางแผนและตัดสินใจควบคู่ไปกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติการ ด้วยการวางแผนและตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องของการรับผลประโยชน์ 
และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ในกิจการพัฒนานั้นด้วย จะเห็นว่าการวางแผนและการตัดสินใจนั้น
เกี ่ยวข้องกันเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติและก็เกี ่ยวข้องกับผลประโยชน์และการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลด้วยนอกจากนี้ก็จะมีผลสะท้อนกลับจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผลและการปฏิบัติการ
กลับไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย๑๖   
 

        ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า ต้องครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้  
              ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน นั้นครอบคลุมถึงการสร้างโอกาสที่เอ้ือและเปิดโอกาสให้สมาชิกทุก
คน และประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาการเมืองการปกครอง และทำให้ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาการเมืองการปกครองเท่าเทียมกัน  

 

 ๑๓วารุณี ชาคำรุณ, “การมีสวนร่วมของประชาชนในการจัดเวทีประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย”, วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและประเมินโครงการ
บัณฑิตวิทยาลัย, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๕๑), หน้า ๙.  

 ๑๔วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, การพัฒนาชนบทไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๓๑),  
หน้า ๑๐.  

 ๑๕James L. Creighton, A guide book for involving citizens in community, (Creighton : University, 
2005), p.7. 

 ๑๖John M. Cohen and Norman T, Uphoff, “Participation’s Place in Rural Development : Seeking 
Clarity Through Specificity”, Published in: World development, Amsterdam : Elsevier Science Vol. 8 (3), 
(1980): 223. 



๑๖ 
 

              ๒. การมีส่วนร่วมของประชาชน จะสะท้อนการเข้าไปเกี ่ยวข้องโดยความสมัครใจเป็น แบบ
ประชาธิปไตยในการตัดสินใจเพ่ือการกำหนดนโยบาย การวางแผน และดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองเป็นการแบ่งสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนา การพิจารณาในมิติดังกล่าวการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงเป็นการเชื่อมระหว่างส่วนที่ประชาชนลงทุนลงแรง เพ่ือการพัฒนากับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ลงทุนนั้น๑๗  
 

              ให้คำจำกัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือการที่
ประชาชนหรือกลุ่มชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการ การควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
มีจำกัดและการกระจายทรัพยากร และปัจจัยของการผลิตที่มีอยู่ในสังคมเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพในทาง
เศรษฐกิจและสังคมตามความจำเป็นอย่างมีคุณค่าในฐานะสมาชิกของสังคม ในการมีส่วนร่วมของประชาชนได้
มีพัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกในรูปการณ์ตัดสินใจในการกำหนดชีวิตของคนอย่างเป็นตัวของ
ตัวเอง๑๘   
 

              ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการคิดริเริ่มการพิจารณาตัดสินใจการร่วมปฏิบัติ และการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบมาถึง
ตัวประชาชนเอง และการที่จะสามารถทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและนำมาซึ่ง
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนแล้วจำเป็นที่จะต้องยอมรับปรัชญาที่ว่า มนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกัน กับ
ผู้อื่นอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรม
ของกลุ่ม ขณะเดียวกันจะต้องยอมรับด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและได้รับการชี้
ทางท่ีถูกต้อง๑๙  
 

              ให้ความหมายและหลักการสำคัญเรื่องนโยบายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาว่า หมายถึง
กระบวนการที่รัฐบาลส่งเสริม ชักนำและสร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งรูปแบบส่วนบุคคล กลุ่มชมรม สมาคม 
มูลนิธิและองค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย
เรื่องรวมกัน นิรันดร์ ปรัชญพฤทธิ์ ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึง การทำงานของ
ประชาชนร่วมกับกลุ่มเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือร่วมใจ โดยกระทำการดังกล่าวในห้วงเวลา
และลำดับเหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพ  องค์การสหประชาชาติ ให้ค่านิยามการมีส่วนร่วมว่า หม ายถึง 
กระบวนการที่กลุ่มประชาชนระดับต่าง ๆ เข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมหนึ่ง ๆ โดยความสมัครใจ
และด้วยความกระตือรือร้นในกระบวนการตัดสินใจกำหนดเป้าหมายของสังคมและกำหนดการใช้ทรัพยากร 
เพ่ือให้การบริหารกิจกรรมและโครงการนั้น ๆ บรรลุผลโดยแนวทางพ้ืนฐาน ๓ ประการ ของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา คือ  
               ๑) ร่วมการตัดสินใจในการพัฒนา  
             ๒) ร่วมสนับสนุนความพยายามในการบริหารการพัฒนา  

 

 ๑๗ปรัชญา เวสารัชช์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๘), หน้า ๓-๕. 

 ๑๘ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา,  (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์ , 
๒๕๒๗), หน้า ๕.  

 ๑๙เมธี จันท์จารุภรณ์ และ สุธิดา รัตนวาณิชย์พันธ์,  วิทยากรชุมชน: การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้
ระหว่างประชาชน, (นครสวรรค์: สุขุมและบุตร, ๒๕๔๑), หน้า ๕.  



๑๗ 
 

                ๓) ร่วมรับผลประโยชน์ของการพัฒนา จากการให้ความหมายของการมีส่วนร่วมที่กล่าวมาข้างต้น
อาจสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน หรือดำเนินการต่าง ๆ  
การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงหมายถึงการที่ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติง านหรือดำเนินการ
หรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับรัฐ๒๐   
 

              สรุปได้ว่า  ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือการเข้าไปมีส่วนร่วมทำกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ซ่ึงอาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ และยังเป็นวิธีการที่ผู้นำสามารถนำมาปรับ
ใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น  
การเข้าไปมีส่วนร่วมยังทำให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการบริหารงานขององค์กรดีขึ้น ส่งผลให้บุคคลเกิดความ
พอใจในการทำงาน เกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและภารกิจที่ตนเองมีส่วนร่วมมีแรงใจที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จใน
ชีวิตการทำงานลักษณะของการมีส่วนร่วม   
 

 และการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังหมายถึง การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจทำได้
หลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถทำได้อย่างง่าย ๆ แต่บางวิธีก็ต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับความต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนจึงต้องมีการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที ่ถูกต้อง  
แก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนาทักษะ  
และศักยภาพของข้าราชการทุกระดับควบคู่กันไปด้วย 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดง ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์  
(๒๕๔๗, หน้า ๑๘๓) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือเป็นการแสดงถึงความเกี่ยวข้อง
ทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่ง จะเป็นเหตุสร้างความเร้า
ใจให้กระทำการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  

วันชัย  วัฒนศัพท์ และ คณะ 
(๒๕๕๑, หน้า ๕)    

การมีส่วนร่วมของประชาชน ๑. การให้ข้อมูลแก่ประชาชน   
๒. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๓. มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา ๔. พัฒนาที่จะหาข้อตกลงร่วมกัน  

สายทิพย์ สุคติพันธ์ 
(๒๕๓๔, หน้า ๙๒)           

การคืนอำนาจ (Empowerment) ในการกำหนดการพัฒนาทาง
การเมืองให้แก่ประชาชน 

ยุวัฒน์  วุฒิเมธี  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๖) 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม  และการ
พิจารณาตัดสินใจ  การปฏิบัติและการรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือ
แก้ไขปัญหา และนำมาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่าง
สงบสุข  

วิรัช   วิรัชนิภาวรรณ  
(๒๕๕๐, หน้า ๗๑–๗๔) 

เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการ
พ ัฒนาทางการ เม ื อ งการปกครอง  ตามร ั ฐ ธ รรมน ูญแห่ ง 
ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๖๐)  

 
 
 

 
 ๒๑สุวดี ประสงค์ดี, การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,  (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๕๒), หน้า ๒๐-๒๕. 



๑๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ(๒๕๔๔ หน้า 
๑๕๐) 

การมีส่วนร่วมเป็นการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ ให้แก่สมาชิก
ในสังคม สร้างความเท่าเทียมกัน  

นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา  
(๒๕๓๘, หน้า ๑๙)       

การให ้ประชาชนเข ้ามาเก ี ่ยวข ้องในกระบวนการต ัดส ินใจ 
กระบวนการดำเนินโครงการและร่วมรับผลประโยชน์จาก โครงการ
พัฒนาการเมือง 

ดวงจิต   แกวอุบล 
(๒๕๔๒, หนา ๘–๙) 

หลักการมีสวนร่วมของประชาชน  ๑.  มีสวนร่วมในการรับรูข่าวสาร 
๒.  มีสวนร่วมในการคิดเห็น  ๓.  มีสวนร่วมในการตัดสินใจ  ๔.  มีส
วนร่วมในการวางแผน และดำเนินการ   
๕.  มีสวนร่วมในการประเมินผล  ๖.  มีสวนร่วมในการรับ 
     ผลประโยชน์ 

ยุพาพร  รูปงาม (๒๕๔๕, หนา ๕) การม ีส วนร ่วมของประชาชนในฐานะที ่ เป ็นสาระสำค ัญต่อ
ความสำเร็จของการพัฒนาองคกร  ไม่วาจะเป็นทางการเมือง  ทาง
เศรษฐกิจ  ทางสังคมและวัฒนธรรม 

วารุณี ชาคำรุณ 
(๒๕๕๑, หน้า ๙) 

การม ีส วนร ่วมของประชาชนในฐานะที ่ เป ็นสาระสำค ัญต่อ
ความสำเร็จของการพัฒนาองคกร  ไม่วาจะเป็นทางการเมือง  ทาง
เศรษฐกิจ  ทางสังคมและวัฒนธรรม 

วารุณี ชาคำรุณ 
(๒๕๕๑, หน้า ๙) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในทัศนะที่แตกต่างกัน ให้โอกาสที่ทั้ง
ฝ่ายทั้งรัฐบาลและฝ่ายประชาชนยอมรับผิดชอบและการกระกระทำ
กิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน  

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 
(๒๕๓๑, หน้า ๑๐) 

การมีสวนร่วมของประชาชน คือ ปัจเจกบุคคลก็ดี กลุ ่มคนหรือ
องค์กรประชาชนได้อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการดำเนิน
โครงการ การแบ่งปันผลประโยชน์ 

James L. Creighton 
(2005, p.7)  

การมีสวนร่วมของประชาชน คือการที่ประชาชนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นก่อนการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นก่อน ในกระบวนการตัดสินใจ
ของภาครัฐบาล  

John M. Cohen and Norman T, 
Uphoff, Vol. 8 (3), (1980), p. 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการวางแผนและตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องในเรื่องของการรับผลประโยชน์ และการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล ในกิจการพัฒนานั้น 

ปรัชญา เวสารัชช,์  
(๒๕๒๘, หน้า ๓-๕) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นครอบคลุมถึงการสร้างโอกาสที่เอ้ือ
และเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคน และประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรม
นำไปสู่การพัฒนาการเมืองการปกครอง และทำให้ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาการเมืองการปกครองเท่าเทียมกัน 

ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ 
(๒๕๒๗, หน้า ๕) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือการที่ประชาชนหรือกลุ่มชุมชน
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการ การควบคุมการใช้
งบประมาณอย่างมีจำกัดและการกระจายทรัพยากร  

 
 



๑๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เมธี จันท์จารุภรณ์ และ สุธิดา 
รัตนวาณิชย์พันธ์  
(๒๕๔๑, หน้า ๕) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มการพิจารณาตัดสินใจการร่วมปฏิบัติ 
และการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ 

สุวดี ประสงค์ดี 
(๒๕๕๒, หน้า ๒๐-๒๕)    

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา คือ  
    ๑. ร่วมการตัดสินใจในการพัฒนา  
    ๒. ร่วมสนับสนุนความพยายามในการบริหารการพัฒนา 
    ๓. ร่วมรับผลประโยชน์ของการพัฒนา 

 
 ๒.๑.๒ ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนถือว่ามีความสำคัญมากเพราะมาจากวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน
ในองค์การบริหารส่วนเทศบาลนครระยองนั้น ว่าเขามีความต้องการที่จะให้การบริหารงานเป็นในวิถีทางใดที่ให้
สอดคล้องกับการดำรงชีวิต เพ่ือให้ชีวิตมีความสุขกินดีอยู่ดีความสงบสุขในสังคมนั้น ๆ 
              การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจำเป็นสำหรับความสำเร็จของการบริหารของภาครัฐโดยเฉพาะ
การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรปกครองที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด   
               การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจำเป็นสำหรับความสำเร็จของการบริหารรัฐกิจจึงเป็นเรื่อง 
ที่ประชาชนต้องทำด้วยความสมัครใจและเลือกทำ ในสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าสำคัญต่อตนเอง ภาคราชการจึงให้
ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
 

               ๑. ความสำคัญต่อประชาชนที ่ม ีส ่วนร่วมสิ ่งที ่จะเกิดแก่ ประชาชนที ่เข ้ามามีส ่วนร่วมใน 
การบริหารงานของรัฐ ได้แก่  
                    ๑) ประชาชนได้เรียนรู้ เนื่องจากกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่
ผู้เข้าร่วมประชาชนจะได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ และเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ และวิชาการท่ีซับซ้อนขึ้น   
                    ๒) ประชาชนได้รับการพัฒนาจากการเรียนรู้ที่ประชาชนได้รับผลที่ตามมา คือประชาชนได้รับ
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วมจะช่วยให้คนที่มีส่วนร่วมมีความรู้สึกรับผิดชอบ มีมโนธรรมและมี
ความตระหนักในความสามารถของตนเอง ทำให้ประชาชนควบคุมชีวิตของตนเองได้  
                    ๓) ให้ความสำคัญกับคนศูนย์กลางของการพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ 
(โดยเฉพาะผู้หญิง เยาวชน และผู้ที่ไม่รู้หนังสือ) ในกระบวนการของการพัฒนา การเข้าร่วมของประชาชนจึง
เป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติที่นำผลสำเร็จมาสู่โครงการและแผนงานต่าง ๆ  
                    ๔) ปรับปรุงผลลัพธ์ทางสังคม เมื่อองค์กรภาครัฐยอมสละอำนาจความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจให้แก่กลุ่มประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น การตัดสินใจ
นโยบายก็จะเกิดจากการปรึกษาหารือกันอย่างแท้จริงจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ผลลัพธ์ทางสังคมก็จะเกิดการประนีประนอมและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในหลาย ๆ ด้าน  
 

              ๒.  ความสำคัญต่อการบริหารงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ
ไม่ใช่กระบวนการที่ไร้คุณค่า ทั้งยังเป็นสิ่งที่ผู้บริหารงานภาครัฐจะต้องทำให้เป็นจริง ความสำคัญของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานภาครัฐ มีดังนี้  



๒๐ 
 

                    ๑) งานสำเร็จมากและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ในสถานการณ์ที่ผู้มีส่วนได้เสียรับฟังเหตุผลของกัน
และกันจะทำให้งานที่ร่วมมือกันสำเร็จในเวลาที่กำหนดไว้ โดยทีไ่ม่มีการประท้วง การเผชิญหน้ากัน การขัดแย้ง
กันหรือการฟ้องร้องกัน นโยบายที่กำหนดก็เกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของทุก ๆ ฝ่าย ย่อมจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติดีขึ้น  
                    ๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชนและไวต่อความรู้สึกห่วงกังวลของประชาชน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำงานในโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนจะค่อย ๆ เพิ่มความรู้สึกที่ไวต่อความห่วงกังวล
ของสาธารณชนว่าประชาชนจะมองการปฏิบัติงานขององค์การของตนอย่างไร  
                    ๓) ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาจากล่างขึ้นบน การพัฒนาจากล่างขึ้นบน ผู้ได้ประโยชน์จะมี
ส่วนร่วมในองค์การในการกำหนดชนิดการพัฒนาที่ตนต้องการและอาจจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและดำเนิน
โครงการและติดตามผลของการพัฒนาในโครงการพัฒนาภาครัฐที่มักดำเนินงานจากบนลงล่างแล้วไม่ประสบ
ผลสำเร็จเพราะประชาชนจะไม่สนับสนุน 
                    ๔) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื ่อจัดการการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน รัฐบาลในแต่ละประเทศ  
ที่ตระหนักในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบของปัญหาที่เกิดในระดับท้องถิ่น
จะต้องมีการวางแผนแบบบูรณาการที่เป็นแผนยุทธศาสตร์เกิดจากการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น พร้อม ๆ กับการพิจารณาถึงนโยบายของชาติและความสามารถในการตอบสนองของ
ทรัพยากรและสิ ่งแวดล้อม   การมีส ่วนร่วมของประชาชนในการบริหารภาครัฐก่อให้เกิดประโยชน์  
ทั้งต่อประชาชนเอง และผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับภาครัฐ ภาคราชการจึงได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเมืองเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนี้เพราะการใช้อำนาจทางการเมืองล้วนมี
ผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวผู้นำทาง
การเมืองและตรวจสอบการใช้อำนาจของผู ้นำทางการเมืองให้เป็นไปตามความต้องกา รของประชาชน 
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นการแสดงออกของประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย
ตามระบอบประชาธิปไตย๒๑   
 

              การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public participation) จึงเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมืองและการบริหาร เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชน
และของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น 
ให้คำแนะนำปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนมีความสำคัญในการสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนและส่งเสริมธรรมาภิบาล ตลอดจนการ
บริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดจะช่วยให้มีการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหาร
และทำให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันนักการเมือง จากการกำหนด
นโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่า
เสียงของประชาชนจะมีคนรับฟัง อีกทั ้งความต้องการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับก าร
ตอบสนอง  การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาส
แสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมี การนำความ
คิดเห็น ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี  

 

 ๒๑ชินรัตน์ สมสืบ, รัฐศาสตร์กับการมีส่วนร่วม, (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗),  
หน้า ๒๕๔-๒๕๕.    



๒๑ 
 

ในสังคม ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่าย 
และการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติและทำให้ ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ อีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้าใน “กรณีที่ร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมและช่วยให้ทราบความห่วง
กังวลของประชาชนและค่านิยมของ สาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์
ของสาธารณชน๒๒   
 

              การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือ
ชุมชน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มควบคุมการใช้และการกระจาย
ทรัพยากรของชุมชน อันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่ง
ความสามารถของตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา นอกจากนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นการ
เปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนา โดยรัฐมาเป็นการ พัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลักโดยมีการกระจายอำนาจใน
การวางแผนจากส่วนกลางมาสู ่ส ่วนภูมิภาค ทั ้งนี ้เพื ่อให้ภูมิภาคเป็นเอกเทศ ให้มีอำนาจทางการเมือง  
การบริหาร มีอำนาจต่อรองในการจัดการทรัพยากร โดยให้อยู่มาตรฐานเดียวกันและประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได๒้๓  
 

              สรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานทางการเมืองหลายประการ 
โดยเฉพาะการทำให้ประชาชนยอมรับโครงการของรัฐและสามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กำหนดทั้งนี้ก็เนื ่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น ตรงกับความต้องการของประชาชน   
อีกทั้งยังช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการช่วยเหลือตนเองอัน เป็นการนำไปสู่การ
พ่ึงตนเองได้อย่างดียิ่ง  
 
ตารางท่ี ๒.๓ ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ชินรัตน์ สมสืบ 
(๒๕๔๗, หน้า ๒๕๔-๒๕๕)    

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจำเป็นสำหรับความสำเร็จของ
การบริหารของภาครัฐโดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ ของท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรปกครองที่ใกล้ชิดประชาชน
มากที่สุด    

ถวิลวดี บุรีกุล  
(๒๕๕๑, หน้า ๗-๘) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการนำความ
คิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจของรัฐ 

 
 
 
 

 

 ๒๒ถวิลวดี บุรีกุล, การมีส่วนร่วม: แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการ , (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๕๑), หน้า ๗-๘. 

 ๒๓ประลอง ครุฑน้อย, (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖), แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง , [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/461706, [๑๗ กันยายน ๒๕๖๒].  



๒๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ประลอง ครุฑน้อย [ออนไลน์] 
(๒๕๕๖) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานทาง
การเมืองหลายประการ โดยเฉพาะการทำให้ประชาชนยอมรับ
โครงการของรัฐและสามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด  

 
              ๒.๑.๓ ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

              จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ  จะพบได้ว่าลักษณะของการมีส่วนร่วมได้มีนักวิชาการหลายๆ ท่านได้
กล่าวไว้  ดังนี้  
 

              แบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น ๓ ลักษณะ คือ ๑) การมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจ และ
ปราศจากการสนับสนุนจากภายนอก เป็นการมีส่วนร่วมแบบอุดมคติ  ๒)  การมีส่วนร่วมโดยคนภายนอก พบ
มากในประเทศกำลังพัฒนาโดยรัฐมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการริเริ่มให้ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ๓) 
การมีส่วนร่วมโดยการบังคับ แบบนี้ไม่ต่างจากแบบที่ ๒ มากนักในแง่ผลลัพธ์ออกมาทันที๒๔ 
 

              ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้  ๓  ประการคือ ๑) การปรากฏตัว (Presence) 
หมายถึง การเข้าร่วมในโครงการที่องค์การสถาบันหรือหน่วยงานจัดให้ การมีส่วนร่วมจึงมีความหมายเพียงการ
ปรากฏตัวหรือเข้าร่วมในโครงการนั้น ๆ ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและองค์ประกอบทางสังคมอ่ืน ๆ 
๒) การเกี่ยวข้อง (Involvement) หมายถึง การมีส่วนร่วมในโครงการอย่างแข็งขันของผู้เข้าร่วมในกิจกรรม
หรือโครงการที่เหมาะสมกับตนและการนำไปใช้โดยเน้นที่ตัวผู้เข้าร่วมไม่เน้นสถาบันองค์การ ๓) การควบคุม 
(Control) หมายถึง การมีบุคคลหรือกลุ่ม ผู้เข้าร่วมเป็นผู้กำหนด หรือควบคุมกระบวนการศึกษาเอง เช่น 
ควบคุมองค์ประกอบ เนื้อหา เป้าหมาย ผลที่ต้องการ และควบคุมกระบวนการเรียนรู้ ว่าจะเรียนอย่างไร๒๕  
 

              ลักษณะพื้นฐานที่สำคัญของการมีส่วนร่วม คือ ๑) เป็นการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ความดีงาม
ให้แก่ทุกด้านของชีวิตของประชาชนและชุมชน  ( Inclusiveness) ๒) เป็นการมีส่วนร่วมเพื่อความเท่าเทียมกัน 
(Equity) ของปัจเจกชนและกลุ่มคนใน การมีส่วนให้ (Give) และมีส่วนได้รับประโยชน์ (Take) จากการกระจาย
ทรัพยากรสาธารณะ ๓) เป็นการมีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดความเป็นธรรม (Justice) แก่ปัจเจกชนและกลุ่มคนที่มี
สถานภาพแตกต่าง กันได้มีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของการแบ่งปันเกื้อกูลกันอุ้มชูกัน และเรียนรู้ร่วมกัน๒๖  
 

              ลักษณะของการมีส่วนร่วมมีประเด็นทีส่ำคัญ  ๑๐ ประการ  คือ                                                           
              ๑. ระยะเวลาและสถานที่ในการมีส่วนร่วมกับโครงการ ควรต้องให้ผู้มีส่วนได้ -เสียเข้ามามีส่วนร่วม
ให้ต่อเนื่องตามวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงการยุติ 

 

 ๒๔ปิยะนุช เงินคล้าย, “ภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน การศึกษาสำรวจปัจจัยและผลกระทบของนโยบาย
สาธารณสุขมูลฐานในเขต ๑ ของสาธารณสุข”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,  (คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๑. 

 ๒๕นำชัย ทนุผล,  หลักการและยุทธวิธีการพัฒนาชุมชน,  (เชียงใหม่: สำนักพิมพ์สถาบัน เทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ้, ๒๕๓๑), หน้า ๓๑. 

 ๒๖ชาติชาย ณ เชียงใหม่, การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สมดุล , (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
บริษัทธรรมดาเพรส จำกัด, ๒๕๔๕), หน้า ๕๙.  



๒๓ 
 

              ๒. การมีส่วนร่วมนั้น มีมิติทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดย (๑) ทางด้านปริมาณ ถ้ามีคนมามีส่วน
ร่วมมากก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันดีขึ้นมาก จากนั้นทำให้องค์กรทางสังคมก่อตัวขึ้น ส่วน (๒) ทางด้าน
คุณภาพ ควรให้มีส่วนร่วมมีมิติที่จะขัดขวางความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างบุคคล หรือความเป็นนาย-
บ่าวกัน ให้มีส่วนร่วมเสมอภาคกัน จึงจะถือว่ามีคุณภาพดี                                                                                                      
              ๓. จะให้การมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายปลายทาง (An end) หรือจะให้เป็นแนวทาง (A mean) คือจะ
ให้เพียงบุคคลต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องก็พอใจคิดว่าบรรลุวัตถุประสงค์บางสิ่งแล้ว หรือ จะพิจารณาว่าการมีส่วน
ร่วมเป็นแนวทางที่ต้องทำให้ดี โดยตอบให้ได้ว่า “หลังจากการมีส่วนร่วมแล้ว จะมีอะไรดีขึ้น อะไรควรเกิดขึ้น
อีกบ้าง” อันเป็นการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมที่เป็นวิธีการ หรือกระบวนการที่ต้องดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ  
ซ่ึงทำให้งานเกิดความสำเร็จดียิ่งขึ้น                                                                                            
              ๔. การมีส่วนร่วมนี้ ตามธรรมชาติอาจเกิดขึ้นไม่สมำ่เสมอหรือตลอดเวลาก็ได้ เช่น เวลาเกิดภัยพิบัติ
คนก็มาช่วยกัน เมื่อหมดภัยแล้วก็แยกกันกลับไปเช่นเดิม แต่ถ้าตั้งองค์กรประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหา
ในภัยพิบัติต่าง ๆ ในพ้ืนที่กว้างขวางขึ้นอาจต้องการตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมในเวลาที่ยาวนานขึ้น และอาจ
ใช้วิธีการมีจดหมายข่าวแจ้งเรื่องไปยังประชาชนทั่วไปก็ได้                                                                                                                    
              ๕. การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคมและทางการศึกษา ซึ่งหากเกิดขึ ้นได้คือให้มีก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปด้วย จะเป็นเสมือนการให้การศึกษาแก่สังคมไปในขณะเดียวกันแต่หลาย
โอกาสต้องให้เกิดความพร้อมในแต่ละเรื่องต้องใช้เวลารอคอยบ้างเช่นกัน                                                                                                          
              ๖. สถานการณ์การมีส่วนร่วมนั้น ต้องคำนึงว่าการมีส่วนร่วมที่แข็งขัน มิใช่เกิดข้ึนจากการออกคำสั่ง 
แต่จะต้องสร้างขึ้นเองจะให้มีผู้สั่งว่ามาร่วมกันให้เต็มที่แล้วคนก็มาร่วม คงไม่ค่อยเกิดขึ้นได้ การมีส่วนร่วมมัก
ต้องใช้ความพยายามให้เกิดความเป็นอันเหนึ่งอันเดียวกัน เกิดแนวคิด ประชาสังคม มีจิตส ำนึกสาธารณะ 
เคารพความหลากหลายทางความคิด เพราะทำให้มุมมองกว้างขึ ้น และเกิดความรอบคอบขึ้นจนเป็นวิถี
ชีวิตประจำวันของประชาชน                       
              ๗. มีคณะผู้บริหารการมีส่วนร่วมพิจารณา เพื่อวางแนวดำเนินการให้เหมาะสมว่าจะให้บุคคลใด 
กลุ่มใด เข้ามามีส่วนร่วมเมื่อใดและโดยวิธีใด โดยคณะผู้บริหารที่มีส่วนร่วมนี้ควรมีตั วแทนผู้ได้รับผลกระทบ 
ในจำนวนมากพอสมควรและให้มีความหลากหลายมากพอ                 
              ๘. การมีส่วนรับรู้สภาพปัญหาโดยมีส่วนร่วมจะทำให้คนในชุมชนได้รับสภาพที่เป็นจริงมากขึ้นการมี
ส ่วนร ่วมเพื ่อค ้นหาปัญหาทำให้เม ื ่อเห็นปัญหาแล้วจะทำความมุ ่งม ั ่นที ่จะคิดหาทางแก้ไขด ้วยกัน 
และร่วมแก้ปัญหานั้น ๆ ได้จะทำให้เป็นบทเรียนที่จะแก้ปัญหากันเองต่อไป 
              ๙. คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนส่วนใหญ่มิได้ใช้ชุมชนเป็นเพียงที่รวมคน คล้ายเอาก้อนหินมากอง
รวมกันเท่านั้น แต่คนในชุมชนหนึ่ง ๆ มักมีความผูกพันเอื้ออาทรกันมีค่านิยมร่วมกัน                                                                                                                
              ๑๐. ควรทำให้การมีส่วนร่วมมีลักษณะปนอารมณ์ขันประกอบไปบ้าง เพราะในสังคมไทยการมี
อารมณ์ขัน จะช่วยให้บรรยากาศการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้ดี ดังนั้นในการประชุมถ้าใช้อารมณ์ขัน ดนตรี เกมส์ 
กีฬา เข้าร่วมด้วยจะสร้างการมีส่วนร่วมให้เพ่ิมข้ึนได้๒๗  
 

              สรุปได้ว่า  ลักษณะของการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมในโครงการที่องค์การ สถาบันหรือ
หน่วยงานจัดให้การมีส่วนร่วมจึงมีความหมายเพียงการปรากฏตัวหรือเข้าร่วมในโครงการนั้น ๆ ซึ่งจะมากหรือ
น้อยข้ึนอยู่กับแรงจูงใจและองค์ประกอบทางสังคมอ่ืน ๆ เป็นการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่ทุก

 

 ๒๗นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา, การมีส่วนร่วมหลักการพื ้นฐานเทคนิคและกรณีตัวอย่าง , พิมพ์ครั ้งที ่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕-๑๗.     



๒๔ 
 

ด้านของชีวิตของประชาชน  และชุมชนเป็นการมีส่วนร่วมเพื่อความเท่าเทียมกันของปัจเจกชนและกลุ่มคนใน
การมีส่วนให้และมีส่วนได้รับประโยชน์จากการกระจายทรัพยากรสาธารณะ มี ๒ ลักษณะ ไว้ดังนี้   
 

              ๑. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันคิดค้นปัญหาการวางแผนการตัดสินใจ การระดมทรัพยากร
และเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลรวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เ กิดขึ้นจาก
โครงการโดยโครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
              ๒. การมีส่วนทางการเมืองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
                    ๑) การส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือชุมชนเพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชน 
อันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน 
และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
                    ๒) การเปลี ่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก  
โดยการกระจายอำนาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็นเอกเทศ  
ให้มีอำนาจทางการเมือง การบริหารมีอำนาจต่อรองในการจัดการทรัพยากรโดยอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน  
และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการคืนอำนาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชนเพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตนเอง๒๘ 
 

              การมีส่วนร่วมของประชาชน ยังหมายถึง สถานการณ์ที่คนส่วนหนึ่งมารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ
ด้วยการมีสำนึกร่วมกัน มีอัตลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นและความห่วงใยความ
สนใจและการทำต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน กดดัน เรียกร้องและตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจให้ทำงานด้วยความ
โปร่งใส่ และมีประสิทธิภาพ เพื่อการอยู่ดีกินดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน๒๙ อีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องในด้านจิตใจ
และอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมของกลุ่ม กิจกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่ อาศัยการมีส่วนร่วมเป็นตัวกระตุ้น
ให้ทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการบริหารงานเป็นทั้งเครื่องมือ และกระบวนการในกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์กรนั้น บุคคลจะต้องมีส่วน
เกี่ยวข้อง (Involvement) ในการดำเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร การที่บุคคลมีส่วนร่วม
เกี่ยวในกิจกรรมต่าง ๆ ย่อมทำให้บุคคลมีความผูกพันต่อกิจกรรมนั้นและมีความผูกพันต่อองค์กรในที่สุด  
จึงทำให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมทำให้การมีความเก่ียวข้องก่อให้เกิดความผูกพัน๓๐ 
 

              การมีส่วนร่วมอาจจะเริ่มต้นแบบง่ายๆ จากความหมายการพัฒนามาจากข้างล่างแทนวิธีการพัฒนา
จากพัฒนาจากนโยบายเบื้องต้นบน จุดเริ่มต้นที่ง่ายๆ ก่อนที่จะพิจารณาลงไปถึงตัวบุคคล ก็คือการกระจาย
อำนาจของการวางแผนจากส่วนกลางไปเป็นการวางแผนจากส่วนภูมิภาคซึ่งต้องอาศัยแนวความคิดของการ
พัฒนามาจากข้างล่างนั่นเอง๓๑ 

 

 ๒๘ปาริชาติ วลัยเถียร, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒), 
หน้า ๑๓๘. 

 ๒๙ชาติชาย ณ เชียงใหม่, การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ ่นที ่สุด , (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๔), หน้า ๑๔. 

 ๓๐สมศักดิ์ คงเที่ยง, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ๒๕๔๓), หน้า 
๒๙๘. 

 ๓๑อภิชัย พันธเสน, แนวคิดทฤษฎีและภาพรวมของการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง, 
๒๕๔๑), หน้า ๑๕๑. 



๒๕ 
 

              การมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะสำคัญของกระบวนการทางการเมืองการปกครองและ
กระบวนการในการจัดการต่อปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารงานของสังคมยุคใหม่ ที่เน้นปัจจัยใน  
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการเสนอข้อเรียกร้อง 
(Demand) และการสนับสนุน (Support)๓๒ หลักความมีส่วนร่วมประกอบด้วยความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ
ต่าง ๆ รวมถึงการประหยัดงบประมาณ ความพึงพอใจของผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องหรือผู ้ได ้ร ับผลกระทบ  
จำนวนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น หรือจำนวนข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงาน
เรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่วม๓๓  
              สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง พฤติกรรรมการร่วมกันของบุคคลในกิจกรรมต่าง 
ๆ ทั ้งทางตรงและทางอ้อม ในลักษณะการร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ร ่วมรับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร  
ร่วมตัดสินใจ เป็นการประสานงาน ประสานความรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมกันรับ
ผลประโยชน์ ซึ ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการทำงานของบุคคลร่วมกับกลุ่มเพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตน  
หรือกลุ่มได้ตั้งไว้ด้วยความสมัครใจมิได้ถูกบีบบังคับ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ แสดง ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปิยะนุช เงินคล้าย 
(๒๕๓๖, หน้า ๑) 

ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ  
๑. การมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจ  
๒. การมีส่วนร่วมโดยคนภายนอก  
๓. การมีส่วนร่วมโดยการบังคับ 

นำชัย ทนุผล  
(๒๕๓๑, หน้า ๓๑) 

ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ  
๑. การปรากฏตัว (Presence)  
๒. การเกี่ยวข้อง (Involvement)   
๓. การควบคุม (Control) 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
(๒๕๔๕, หน้า ๕๙)  

ลักษณะพ้ืนฐานที่สำคัญของการมีส่วนร่วม  
๑. เป็นการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสรรค์ความดีงาม  
๒. เป็นการมีส่วนร่วมเพ่ือความเท่าเทียมกัน (Equity) 
๓. เป็นการมีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดความเป็นธรรม (Justice)  

นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๕-๑๗)     

ลักษณะของการมีส่วนร่วม คือ  
๑. ระยะเวลาและสถานที่ในการมีส่วนร่วมกับโครงการ 
๒. การมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายปลายทาง (An end) 
๓. การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคมและทางการศึกษา 
๔. การมีส่วนรับรู้สภาพปัญหาโดยมีส่วนร่วมจะทำให้คนในชุมชนได้รับ
สภาพที่เป็นจริงมากข้ึน  

 
 

 ๓๒Easton David, The Political System : An Inquiry in the State of Political Science, (New York: 
Knopf, 1971), p. 202. 

 ๓๓สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , รายงานประจำปี ๒๕๔๑-๒๕๔๓, (กรุงเทพมหานคร:  
สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๓), หน้า ๒. 



๒๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ปาริชาติ วลัยเถียร  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๓๘) 

ลักษณะของการมีส่วนร่วม คือ 
๑. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนา 
๒. การส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ 
๓. การเปลี ่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยร ัฐมาเป ็นการพัฒนาที่
ประชาชนมีบทบาทหลัก 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๔) 

มีอัตลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นและความ
ห่วงใยความสนใจและการทำต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน กดดัน เรียกร้องและ
ตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจให้ทำงานด้วยความโปร่งใส่ และมี
ประสิทธิภาพ 

สมศักดิ์ คงเท่ียง  
(๒๕๔๓, หน้า ๒๙๘)  

กิจกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่ อาศัยการมีส่วนร่วมเป็นตัวกระตุ ้นให้
ทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมทำให้การมีความเกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดความผูกพัน 

อภิชัย พันธเสน  
(๒๕๔๑, หน้า ๑๕๑) 

การพัฒนามาจากข้างล่างแทนวิธีการพัฒนาจากพัฒนาจากนโยบาย
เบื้องต้นบน จุดเริ่มต้นที่ง่ายๆ ก่อนที่จะพิจารณาลงไปถึงตัวบุคคล 

Easton David (1971, p. 202) การมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะสำคัญของกระบวนการทาง
การเมืองการปกครองและกระบวนการในการจัดการต่อปัญหา 

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน  
(๒๕๔๓, หน้า ๒) 

หลักความมีส่วนร่วมประกอบด้วยความสัมฤทธิ์ผลของโครงการต่าง ๆ 
รวมถึงการประหยัดงบประมาณ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 
              ๒.๑.๔ รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งก็ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความสนใจเกี่ยว  
กับเรื่องนี้ และได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ในแง่มุมต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการให้คำจำกัด
ความหรือนิยามนั้น ๆ ดังต่อไปนี้  
 

 การมีส่วนร่วมในแง่ของรูปแบบของการมีส่วนร่วม โดยแบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ  คือ  
 ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ(decision- making) ซึ่งอาจจะเป็นการตัดสินใจตั้งแต่ในระยะ
เริ่มแรก การตัดสินใจในช่วงของกิจกรรมและการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรม  
 ๒) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (implementation) ซึ่งอาจเป็นไปในรูปแบบของการเข้าร่วมโดยการ
สนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมบริหาร การร่วมมือรวมทั้งการเข้าร่วมแรงร่วมใจ  
 ๓) การมีส่วนร่วมในการผลประโยชน์ (benefits) ซึ ่งอาจจะเป็นประโยชน์ทางวัตถุทางสังคม  
หรือโดยส่วนตัว 



๒๗ 
 

 ๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) ซึ่งนับว่าเป็นการควบคุมและตรวจสอบการ
ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป๓๔ 
 

 รูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ถือว่ารูปแบบที่แท้จริงนั้นจะต้องประกอบด้วยกระบวนการ ๔ ขั้นตอน
คือ  
 ๑. การวางแผนชุมชนนั้น ต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาจัดลำดับความสำคัญตั้งเป้าหมาย
กำหนดการใช้ทรัพยากร กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลและประการสำคัญ คือการตัดสินใจด้วย  
 ๒. การดำเนินกิจกรรมชุมชน ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและการบริหารการใช้ทรัพยากรมีความ
รับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงินและการบริหาร  
 ๓. การใช้ประโยชน์ชุมชน ต้องมีความสามารถในการนำกิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมระดับของการพึ่งตนเองและควบคุมทางสังคม  
 ๔. การได้รับผลประโยชน์ชุมชน ต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์ในพื้นฐานที่เท่ากันซึ่งอาจเป็น
ผลประโยชน์ส่วนตัวสังคมหรอืวัตถุก็ได้๓๕ 
 

             สรุปกรอบพื้นฐาน “การมีส่วนร่วม” ของ สุดาวรรณ์ มีบัว ไว้ดังนี้ 
              ๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ซึ่งเป็นการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรม
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 
                  ๒. การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ( Implementation) เป็นการเข้าร่วมโดยการสนับสนุน
ทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหารและการเข้าร่วมในการร่วมแรงร่วมใจกัน 
                   ๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) โดยอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุทางสังคม
หรือโดยส่วนตัว 
              ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบการดำเนิน
กิจกรรม รวมทั้งเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป๓๖ 
 

              สรุปจากความแตกต่างและความเหมือน ในรูปแบบที่นำเสนอข้างต้น สามารถที่จะจำแนกรูปแบบ
การมีส่วนร่วมออกได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
              ๑. รูปแบบที่ให้ความสำคัญเชิงเนื้อหา กล่าวคือ รูปแบบนี้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
กำหนดแผนเข้าร่วมในการกระทำ และรับผลประโยชน์ ตลอดจนเข้าร่วมในกระบวนการประเมินผลการกระทำ
ด้วย 
              ๒. รูปแบบที่ให้ความสำคัญกับการจัดรูปความสัมพันธ์ หรือรูปขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมอาจเกิด
จากความสมัครใจ หรืออาจเกิดจากการชักชวน หรือเกิดจากการถูกบังคับ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่ าวเป็นไปใน
รูปแบบมีตัวแทนหรือไม่มีตัวแทน 

 

 ๓๔จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษากรณี
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดเชิงเทรา” , ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘), หน้า ๒๘. 

 ๓๕ทิพย์วิภา เทศวิศาล, “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสำโรง” , 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๓), หน้า ๕๔. 

 ๓๖สุดาวรรณ์ มีบัว, “การมีส่วนร่วมของสมาชิกประชาคมตำบลในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใน

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๗), หน้า ๔๑. 



๒๘ 
 

              ๓. รูปแบบที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรม ในรูปแบบนี้จะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะแบบแข็ง
ขัน แบบไม่แข็งขัน หรือแบบเฉื่อยชาก็ได้ 
              ร ูปแบบของการมีส ่วนร่วมที ่ถ ือว ่าร ูปแบบที ่แท้จร ิงนั ้นจะต้องประกอบด้ วยกระบวนการ  
๔ ขั้นตอน คือ 

                   ๑. การวางแผนชุมชนนั้น ต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาจัดลำดับความสำคัญตั้งเป้าหมาย
กำหนดการใช้ทรัพยากรกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล และประการสำคัญ คือการตัดสินใจด้วย 

                   ๒. การดำเนินกิจกรรมชุมชน ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและการบริหารการใช้ทรัพยากรมีความ
รับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงินและการบริหาร 

                   ๓. การใช้ประโยชน์ช ุมชน ต้องมีความสามารถในการนำกิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
ซึ่งเป็นการเพ่ิมระดับของการพึ่งตนเองและควบคุมทางสังคม 

                  ๔. การได้รับผลประโยชน์ชุมชน ต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์ในพ้ืนฐานที่เท่ากัน ซึ่งอาจเป็น
ผลประโยชน์ส่วนตัวสังคมหรือวัตถุก็ได้๓๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดง รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์  
(๒๕๔๘, หน้า ๒๘) 

รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ(decision- making) 
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (implementation) 
๓. การมีส่วนร่วมในการผลประโยชน์ (benefits) 
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) 

ทิพย์วิภา เทศวิศาล  
(๒๕๔๓, หน้า ๕๔) 

รูปแบบของการมีส่วนร่วม 

๑. ต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา 

๒. ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและการบริหาร 

๓. ต้องมีความสามารถในการนำกิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๔. ต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์ในพื้นฐานที่เท่ากัน  

สุดาวรรณ์ มีบัว  
(๒๕๔๗, หน้า ๔๑) 

รูปแบบของการมีส่วนร่วม 

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) 

๒. การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม (Implementation) 

๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
ทิพย์วิภา เทศวิศาล 

(๒๕๔๓, หน้า ๒๒) 
รูปแบบของการมีส่วนร่วม 

๑. รูปแบบที่ให้ความสำคัญเชิงเนื้อหา 

๒. รูปแบบที่ให้ความสำคัญกับการจัดรูปความสัมพันธ์ 
๓. รูปแบบที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรม  

 
 
 

 

 ๓๗ทิพย์วิภา เทศวิศาล, “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสำโรง จังหวัด
นนทบุรี”, เคยอ้างแล้ว, หน้า ๒๒. 



๒๙ 
 

                 ๒.๑.๕ ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

             โดยทั่วไปแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอนต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนในการดำเนินการมากพอสมควรอย่างไรก็ตามข้อดีของการมีส่วนร่วมคือ
ก่อให้เกิดการผลิตนโยบายและบริการสาธารณะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสาธารณชนเป็น การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะให้สูงขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

                   ๑. เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช่วยให้เกิดความกระจ่าง
ในวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้น ๆ ได้อยู่เสมอสาธารณชน สามารถที่จะผลักดัน
ให้เกิดการทบทวนข้อสันนิษฐานที่ปิดบังอยู่ ซึ่งอาจจะปิดบังไม่ให้มองเห็นทางออกท่ีมีประสิทธิภาพที่สุด                                                                
              ๒. ลดค่าใช ้จ ่ายและการส ูญเส ียเวลา โดยทั ่วไปกระบวนการมีส ่วนร ่วมของประชาชน  
อย่างเต็มรูปแบบมักจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลา แต่ในทางปฏิบัติแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนมา
ต้ังแต่ต้น สามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของประชาชนได้ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอย่างสูงต่อการตัดสินใจโดยกลุ่มซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ตัดสินใจนั้น ๆ                                      
              ๓. การสร้างฉันทามติ โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้างข้อตกลงที ่มั ่นคง  
และยืนยาวและการยอมรับระหว่างกลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันคนละทาง ก่อนให้เกิดความ
เข้าใจระหว่างคู่กรณีลดความขัดแย้งทางการเมืองและก่อให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ                                                                                   
              ๔. ความสำเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำให้คนเรามี
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น ตลอดจนรู้สึกกระตือรือร้นในการท่ีจะช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ                                                                                   
              ๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่รุนแรง ความขัดแย้งในโครงการอาจ
นำไปสู่การเป็นปฏิปักษ์อันยากที่จะแก้ไขกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกดิโอกาสที่คู่กรณีจะแสดง
ความต้องการของกลุ่มเขา และความห่วงกลัวที่ปราศจากความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงที่อาจจะเป็นไปได้อย่างไรก็ดีการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไม่ใช่ยาวิเศษมันไม่อาจที่จะละหรือกำจัดความขัดแย้งในทุก ๆ กรณีได้๓๘ 
 

 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้                                                                                                 

              ๑. ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมทำให้แต่ละฝ่ายได้เรียนรู้ ซึ่งกันและ
กันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จนไปสู่การยอมรับความแตกต่างในรูปร่าง ความรู้นิสัย 
ค่านิยม ต่าง ๆ อันเป็นรากฐานสำคัญของประชาธิปไตย            
              ๒. ทำให้งานที่ยากบางอย่างสำเร็จขึ้นมาได้ งานหลายอย่างหากทำเพียงผู้เดียว หรือทำน้อยคนอาจ
ไม่สำเร็จ ต้องให้ผู้มาร่วมงานมากคนจึงจะสำเร็จ เช่น การสร้างบ้าน สร้างเจดีย์ สร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลก   
เช่น  ทัชมาฮัล กำแพงเมืองจีน หรืองานบางอย่างต้องการความร่วมมือโดยตลอด เช่น การลดปริมาณขยะ  
จึงต้องให้คนทั้งชุมชนเห็นด้วยและร่วมมือกันปฏิบัติ                                                                                                                
              ๓. ทำให้บุคคลคิดช่วยตนเอง เพราะถ้ารัฐเป็นฝ่ายทำให้ก็ระรอความช่วยเหลือหากมาร่วมกัน
พิจารณาอาจทำบางสิ่งได้เองและจะร่วมดูแลรักษาสิ่งนั้นมากขึ้น                            

 

 ๓๘นวลน้อย ตรีรัตน์และคณะ, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ , 
๒๕๔๓), หน้า ๓๘๐ - ๓๘๑.    



๓๐ 
 

              ๔. ทำให้ความช่วยเหลือนั้นตรงกับที่ต้องการ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในข้ันการระบุประเด็นปัญหา
และความต้องการ จึงไม่เกิดปัญหาที่สร้างไว้เพื่อใช้แล้วไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นที่อ่านหนังสือในหมู่บ้าน 
สะพานลอยให้คนข้ามซึ่งทำแล้วไม่มีผู้ใช้ก็เสียประโยชน์     
              ๕. จะทำให้ประหยัดทรัพยากรลงได้ เพราะการช่วยตรงกับความต้องการที่จะใช้จะทำ และยังอาจมี
แรงงานจากการมีส่วนร่วมมาช่วยได้ อาจมีบ้างถ้ามีส่วนร่วมจนวุ่นวาย ไม่มีการจัดการที่ดี ก็อาจสิ้นเปลือง
ทรัพยากรมากกว่าที่ควรหรืออาจเกิดความเสียหายก็ได้                    
              ๖. ทำให้รู ้สึกเป็นเจ้าของ การมาร่วมคิดร่วมทำ ทำให้รู ้สึกเป็นเจ้าของ ก็มักร่วมกันดูแลรักษา
ซ่อมแซม และมีความภูมิใจในสิ่งที่ตนร่วมกันทำขึ้นมา สิ่งของที่บุคคลได้ร่วมกันมาจึงอยู่คงทน                                                                                           
              ๗. เพิ ่มทางเลือกที ่ด ีเพื ่อการตัดสินใจ การได้ร ับรู ้ในโครงการอย่างละเอียดท ำให้ช่วยกัน  
เว้นหาทางเลือก (ทางออก) หลายทางที่สมบูรณและเหมาะสมที่สุด ทำให้เกิดผลเสียหายน้อยลงหรือเกิดผลดี
มากว่าการไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม 

              ๘. เกิดการสร้างฉันทามติ (Consensus building) หรือการเห็นพ้องต้องกันขึ้นมาได้โดยในประเทศ
ตะวันตกการมีส่วนร่วมของประชาชน มักทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี เกิดการสร้างข้อตกลงที่มั่นคงยืน
ยงได้                                                                
              ๙. ทำให้ชุมชนหรือสังคมเข้มแข็ง เพราะชุมชนที่เข้มแข็งควรต้องมีส่วนร่วมกันตัดสินใจ ร่วมดูแล
ปกครองพิทักษ์ผลประโยชน์ของชุมชนหรือสังคมนั้นเองโดยการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมเสมอ ๆ ทำให้ชุมชนรู้สึกว่าได้ควบคุมโชคชะตาของตนเอง แทนที่จะเป็นผู้ชำนาญที่อ่ืนที่ “เขาไม่รู้จัก” 
หรือไม่ไว้ใจมาควบคุม-สั่งการ                    
              ๑๐. ทำให้การดำเนินงานของชุมชนหรือสังคมนั้นโปร่งใส เพราะการมีส่วนร่วมเพ่ือกิจการสาธารณะ
อยู ่เสมอทำให้ผู ้ที ่จะทุจริตคดโกงก็หวั ่นเกรงกระทำได้ยากขึ ้น กลัวพลังการมีส่วนร่วมของประชาสังคม  
(Civil society) แม้นักการเมือง ข้าราชการระดับสูงที่ไม่ค่อยปฏิบัติงานก็กลัวการเสนอให้ออกจากตำแหน่ง                                                              
              ๑๑. ทำให้บุคคลที่อาจยอมรับยากยอมรับโครงการนั้นได้ โดยยอมรับว่าเมื่อมีโครงการแล้วตนอาจ
เสียประโยชน์ไปบ้างแต่เมื่อมีค่าชดเชยที่เหมาะสมและคนอ่ืน ๆ ยอมรับโครงการนั้น ก็เห็นแก่ประโยชน์ของคน
ส่วนใหญ่๓๙   
 

              สรุปได้ว่า   ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอนต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนในการดำเนินการมากพอสมควร อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการมีส่วนร่วม 
คือก่อให้เกิดการผลิตนโยบายและบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสาธารณชนเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะให้สูงขึ้น  
 
              ๒.๑.๖ หลักการของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

              นักวิชาการได้กล่าวถึง “หลักการของการมีส่วนร่วม” ไว้อย่างกว้างขวาง ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกเพ่ือ
นำมาประกอบการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 
 

              การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้รับบริการได้มีส่วนในการ
ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ร่วมตัดสินใจ ร่วมสนับสนุน รวมทั้งร่วมติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

 ๓๙นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา , การมีส่วนร่วมหลักการพื ้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง , พิมพ์ครั ้งที ่ ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร: สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๗ - ๒๘.   



๓๑ 
 

และแนวคิดของหลักการมีส่วนร่วมตามแบบธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล มีหลักย่อย ๆ ที่ต้องคำนึงถึงรวม  
๔ ประการ คือการรับฟังความคิดเห็น การให้ข้อมูล การร่วมตัดสินใจการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม๔๐ 
 

๑) การรับฟังความคิดเห็น 
 

              การรับฟังความคิดเห็น เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากขึ้น 
และประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ
ริเริ่มโครงการต่าง ๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ แล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง 
เป็นต้น ความสำคัญคือการรับฟังตั้งแต่เริ่มตระหนักถึงปัญหา๔๑ 
 

              ๒) การให้ข้อมูล 
 

              เป็นวิธีง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการทหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ นั่นคือการตัดสินใจแล้วมาแจ้งให้ทราบ จะเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน  
หรืออาจมีแต่ไม่มากนัก๔๒ 
 

              ในกระบวนการการให้ข้อมูลข่าวสารนี ้ ต้องให้ความสำคัญที่องค์ระกอบของการสื ่อสารเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของการให้ข้อมูลนั้น ๆ ตามที่ เสนาะ ติเยาว์ กล่าวไว้ว่า ส่วนประกอบที่สำคัญของการติดต่อสื่อสาร 
มี ๑๐ กระบวนการสำคัญๆ ดังนี้ 
              กระบวนการที่หนึ่ง สภาพของการสื่อสาร คือ สภาพแวดล้อมที่การสื่อสารนั้นเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้
การสื่อสารชัดเจนหรือไม่ชัดเจน หรือเป็นบรรยากาศที่การสื่อสารเกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยสภาพทางวัตถุ  
สภาพทางสังคม สภาพทางจิตวิทยา และสภาพทางเวลา สภาพทั้งสี่อาจควบคุมได้บางส่วนหรือควบคุมไม่ได้เลย 
              กระบวนการที่สอง แหล่งข่าว โดยทั่วไปแหล่งข่าวก็คือผู้ส่งข่าว ซึ่งต้องรับผิดชอบในการจัดเตรียม
ข่าวสาหรับส่งไปยังผู้รับ 
              กระบวนการที่สาม การเข้ารหัส ได้แก่ การทำข่าวสารให้อยู่ในรูปแบบเพื่อสามารถส่งให้ผู้รับได้  
อันเป็นความหมายที่ผู้ส่งข่าวตั้งใจจะให้เกิดข้ึนในตัวสาร 
              กระบวนการที่สี่ ข่าวสาร เป็นเครื ่องหมายหรือสัญลักษณ์ในรูปแบบต่าง  ๆ ที ่ใช้ส่งและรับใน
กระบวนการสื ่อสาร ข่าวสารอาจเป็นคำพูดหรือไม่ใช่คำพูดก็ได้ คำพูดได้แก่ภาษาเขียนหรือภาษาพูด  
ส่วนข่าวสารที่ไม่ใช่คำพูดได้แก่ภาษาอย่างอ่ืนนอกจากภาษาเขียนและภาษาพูด เช่น ท่าทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
              กระบวนการที่ห้า ช่องทางการสื่อสาร เป็นสื่อกลางที่ใช้นำข่าวสารจากผู้ส่งข่าวหรือแหล่งข่าวไปยัง
ไปผู้รับข่าว ช่องทางทำให้เกิดการได้ยิน การมองเห็น การลิ้มรส การสัมผัสแบะการได้กลิ่นผู้ส่งข่าวเป็นผู้เลือก
ทางการสื่อสารว่าจะใช้ช่องทางการสื่อสารเป็นทางการหรือช่องทางการสื่อสารไม่เป็นทางการ 

 

 ๔๐พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, “การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระธรรม
ปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๕. 

 ๔๑ชาติชาย มุกแสง, ธรรมาภิบาล, การเมืองแบบมีส่วนร่วมจองผู้บริโภค : ศึกษากรณีกลุ่มผู้บริโภคสี่แยก  
สวนป่า อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช, (นนทบุรี: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๔๘), หน้า ๗. 

 ๔๒ถวิลวดี บุรีกุล และ คณะ, วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า 
บริษัทพิมพ์ดีจำกัด, ๒๕๔๗), หน้า ๗๙. 



๓๒ 
 

              กระบวนการที่หก ผู ้รับข่าว ได้แก่ คนหรือสถาบันที ่ทำหน้าที ่ผ ู ้ร ับข่าวที ่ส ่งมาจากผู ้ส่งข่าว  
ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้กระบวนการส่งข่าวสมบูรณ์ ความรู้ทั ่วไป และทัศนคติของผู้รับข่าวก็ล้วนมีอิทธิพลต่อ
ข่าวสาร 
              กระบวนการที่เจ็ด การถอดรหัส ได้แก่ วิธีการเปลี่ยนแปลงข่าวสารให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ได้ 
หรือสัญลักษณ์ที่ได้รับให้เป็นข่าวสาร หรือเป็นกระบวนการในการแปลความหมายของข่าวสารนั้นให้ตรงกับ
ความหมายที่ผู้ส่งข่าวตั้งใจส่ง การสื่อสารนั้นจึงจะมีประสิทธิผล 
              กรบวนการที่แปด สิ่งรบกวน เป็นสิ่งที่เข้ามาสู่ระบบการสื ่อสารที่ทำให้ข่างสารถูกรบกวนจน
บิดเบือนผิดไปจากเดิม ปกติเกิดขึ้นระหว่างช่วงทางการสื่อสารระหว่างผู้ส่งข่าวกับผู้รับข่าว 
              กระบวนการที่เก้า ข้อมูลสะท้อนกลับ ได้แก่ การตอบสนองของผู้รับข่าวกลับไปยังแหล่งข่าว ข้อมูล
สะท้อนกลับแยกออกเป็นข้อมูลสะท้อนกลับในทางบวกและข้อมูลสะท้อนกลับในทางลบ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์
ต่อการสื่อสาร 
              กระบวนการที่สิบ ผลกระทบจากการสื่อสาร เป็นผลกระทบที่เกิดจากการสื่อสารที่มีต่อผู้ส่งข่าว 
ผู้รับข่าว และคนอื่นหรือสถานการณ์ทั่วไป๔๓ 
 

๓) การร่วมตัดสินใจ 
 

              การร่วมตัดสินใจ เป็นระดับขั้นการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นไป โดยเป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการ  
และไม่เป็นทางการเพื ่อประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็น ข้อสงสัยต่าง  ๆ เช่น การจัดประชุม  
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น แล้วจึงไปสู่การวางแผนและตัดสินใจ
ร่วมกัน กล่าวคือ เป็นการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกัน ใช้สำหรับการพิจารณา
ประเด็นที ่ม ีความยุ ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช ่น การใช้กลุ ่มที ่ปร ึกษาซึ ่งเป็นประชาชน  
และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
              การร่วมตัดสินใจเป็นหลักการของความมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่ประชาชนสามารถที่จะมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกันในการบริหารจัดการสังคม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม๔๔ 
  

             ๔) การพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

              การพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม คือ การพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ  
การประชาพิจารณ์ หรือการแสดงประชามติอ่ืน ๆ เป็นต้น 
              การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเสรีนี้รวมถึงการให้เสรีภาพแก่สื่อมวลชนและประชาชน 
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์คุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมคือการมี
รูปแบบการปกครองและการบริหารงานที่กระจายอำนาจ๔๕ 
 
 
 
 
 

 

 ๔๓เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖),  
หน้า ๒๗๐-๒๗๑. 

 ๔๔วนิดา แสงสารพันธ์, “การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล”, สารสารนักบริหาร, ๒๑ (กรกฎาคม-กันยายน 
๒๕๔๔): ๔๒. 

 ๔๕สมาน รังสิโยกฤษฏ์, การบริการราชการไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต , (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, 
๒๕๔๓), หน้า ๑๑-๑๒. 



๓๓ 
 

              กระบวนการมีส่วนร่วมนั้น มีความต่อเนื่องใน ๔ ขั้นตอน คือ 
              ขั้นตอนที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนประกอบด้วยการรับรู้ 
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนและร่วมวางแผนโครงการ 
              ขั้นตอนที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และดำเนินการเป็นเรื ่องที่
เกีย่วข้องกับการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ และการตัดสินใจ 
              ขั้นตอนที่ ๓ การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 
ร่วมกับเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์หรือผลของโครงการ หรือผลของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น 
              ขั้นตอนที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ประชาชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการคิดเกณฑ์
ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย ซึ่งผลของกระบวนการประเมินนี้จะกลายเป็นปัจจัยนำเข้าใน
กระบวนการมีส่วนร่วมข้ันที่ ๑ ซึ่งเป็นขั้นตอนการวางแผนต่อไป 
 

              สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้มีการร่วมรับรู้ข้อมูล ร่วมตัดสินใจร่วม
สนับสนุน และร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยหลักการของการมีส่วนร่วม มีหลักย่อย  ๆ ที่ต้อง
คำนึงถึงรวม ๔ ประการ ได้แก่ (๑) การรับฟังความคิดเห็น คือ การเชิญชวนให้มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้
ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น (๒) การให้ข้อมูล  คือการให้ข้อมูลเพ่ือ
ประโยชน์ในการตัดสินใจ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรสการ  และการทำหนังสือพิมพ์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการการใช้ข้อมูลข่าวสารนี้ต้องให้ความสำคัญที่องค์ประกอบ
ของสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์ของการให้ข้อมูลนั้น ๆ (๓) การร่วมตัดสินใจ เป็นการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมาก
ขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกัน ใช้สาหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้ งมาก  
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมกันเป็นสำคัญ (๔) การพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม  
คือ การสร้างความสามารถในการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องให้พัฒนาขึ้นไป เช่น การแจ้งความเห็น 
การไต่สวนสาธารณะการทำประชาพิจารณ์ หรือการทำประชามติ เป็นต้น 
 
ตารางท่ี ๒.๖ แสดง ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
นวลน้อย ตรีรัตน์และ คณะ
(๒๕๔๓, หน้า ๓๘๐–๓๘๑)    

การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ 
๑. เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ 
๒. ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา 
๓. การสร้างฉันทามติ โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔. ความสำเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ 
๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า  

นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๗–๒๘)   

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
๑. ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๒. ทำให้งานที่ยากบางอย่างสำเร็จขึ้นมาได้ 
๓. ทำให้บุคคลคิดช่วยตนเอง 
๔. ทำให้บุคคลที่อาจยอมรับยากยอมรับโครงการนั้นได้  

 
 
 
 



๓๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๖ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ  
ชยทตฺโต (๒๕๕๔, หน้า ๕)  

การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร การรับฟังความคิดเห็น 
การให้ข้อมูล การร่วมตัดสินใจการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม  
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่าง ๆ  

ชาติชาย มุกแสง  
(๒๕๔๘, หน้า ๗) 

เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ 
และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การ
แถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการทหนังสือพิมพ์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ  

ถวิลวดี บุรีกุล และ คณะ 
(๒๕๔๗, หน้า ๗๙)  

การให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้วางแผนโครงการ 
และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การ
แถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการทหนังสือพิมพ์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ 

เสนาะ ติเยาว์  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๗๐-๒๗๑) 

กระบวนการการให้ข ้อมูลข่าวสารองค์ประกอบที ่สำคัญของการ
ติดต่อสื่อสาร สภาพของการสื่อสาร แหล่งข่าว การเข้ารหัส ข่าวสาร 
ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับข่าว  

วนิดา แสงสารพันธ์  
(๒๕๔๔, หน้า ๔๒) 

การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟัง
ความคิดเห็น แล้วจึงไปสู่การวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน 

สมาน รังสิโยกฤษฏ์  
(๒๕๔๓, หน้า ๑๑-๑๒)  

การพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น 
การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ หรือการแสดงประชามติอ่ืน ๆ 

 
              ๒.๑.๗ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

              การมีส่วนร่วมถือเป็นหลักการสำคัญของประชาธิปไตย เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับได้
รับทราบและร่วมกระทำที่เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มได้รับประโยชน์ทั้งโดยทางตรง  และทางอ้อม ทฤษฎี
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งที่กำหนดความหมายและลักษณะประเภทของการมีส่วนร่วม ซึ่งทฤษฎีต่าง ๆ 
นั้น ได้รับการพัฒนาเรื่อยมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยนักทฤษฎีต่าง ๆ ก็เชื ่อในทฤษฎีของตนเอง  
บางครั้งอาจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย มีทั้งการยอมรับ และปฏิเสธไปบ้างตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง  ๆ 
ทฤษฎีการมีส่วนร่วมได้มีผู้ให้ไว้ดังนี้  มีนักวิชาการได้ให้ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหรื อภาวะผู้ตามไว้ว่า 
ทฤษฎีนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการส่วนใหญ่น้อยมาก เนื่องจากนักวิชาการคิดว่าหากองค์การมีภาวะผู้นำ
ที่ดี ก็จะพลอยมีภาวะผู้ตามดีไปด้วย เป็นการมองค้อนข้างแคบ เพราะนอกจากจะมองปรากฏการณ์เพียงด้าน
เดียว การที่นักวิชาการให้ความสำคัญแก่การมีส่วนร่วมหรือภาวะผู้ตามนั้น พอสรุปหาสาเหตุ หลายประการ
ด้วยกัน คือ  ประการแรก นักวิชาการบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าองค์การ มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด  
ที่จะต้องให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมคืออะไรกันแน่ ประการที่สอง หากผู้นำยอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว  
ผู้ตามเหล่านั้นได้แก่ใครบ้างผู้ตามทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ตามที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้นำเท่านั้น และประการ
สุดท้ายหากผู้นำยอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วม แล้วผู้ตามควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และลักษณะ
ของการเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นนั้น สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ำและผู้ตามอย่างไร  
บางทฤษฎีการมีส่วนร่วมอาจมีอยู่มากมายหลายทฤษฎีด้วยกันสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ ทฤษฎี



๓๕ 
 

ประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory democracy) และทฤษฎีความเป็นผู้แทน (Representative) 
ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory democracy) ตามแนวคิดทฤษฎีนี้การมีส่วนร่วมมี
วัตถุประสงค์ไม่เฉพาะแต่การเข้าพิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนผู้นำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย ทฤษฎีนี้ ยังมองการมีส่วนร่วมเป็นการให้การศึกษา  และการพัฒนาการกระทำ
ทางสังคม ความรับผิดชอบนั่นก็คือ การไม่ยอมให้มีส่วนร่วมนับว่าเป็นการคุกคามตามเสรีภาพของผู้ตาม๔๖ 
 

              การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนาร่วมคิด 
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคลแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้
วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน๔๗  
 

              ทฤษฎีเรื่องการมีส่วนร่วมเกิดจากความเชื่อที่ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญาตระหนักรู้และควบคุม
สิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงใด จึงควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อชีวิตของ
เขาเอง นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมยังช่วยลดปัญหาการแตกแยก เนื่องจากการเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ  จากภายนอก
เข้าไปในชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมไม่ได้หมายความแคบ ๆ แค่การมีส่วนช่วยสนับสนุนโครงการเท่านั้น แต่ยัง
รวมไปถึงขั้นตอนสำคัญ อย่างเช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วม ยังกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า การดำเนินงานร่วมกันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การพัฒนาที่กำหนดไว้ คือ   
 

              ๑. ร่วมทำการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมตลอดจนความ
ต้องการของชุมชน   
              ๒. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธ ีการพัฒนาเพื ่อแก้ไขปัญหาและลดปัญหาของชุมชน  
เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน   
              ๓. ร ่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหร ือกิจกรรม เพื ่อขจ ัดและแก้ไขป ัญหา         
และสนองความต้องการของชุมชน   
              ๔. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
              ๕. จํากัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
              ๖. ร่วมลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง และของหน่วยงาน   
              ๗. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้   
              ๘. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และบำรุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ทำไว้  โดยทั้งเอกชน
และรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ต่อไป๔๘    
 

              สรุปได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม คือ การที่คนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนเป็นผู้ดำเนินการดูแลรักษา  
และคิดค้นหาวิธีการแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมนั้น ๆ ทั้งกิจกรรมของ
ตน สังคม ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ และเป็นการพัฒนาแนวคิดขัดเกลา การกระทำภายในสังคมที่จะมีการ

 

 ๔๖ติน ปรัชญพฤทธิ์, ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วม ในเอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร ,  
พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หน้า ๖๒.  

 ๔๗ยุพาพร รูปงาม, “การมีส่วนร่วมของข้าราชการสำนักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ”, ภาคนิพนธ์
ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๖. 

 ๔๘ชูเกียรติ ลี้สุวรรณ, เอกสารประกอบการสอนวิชาการศึกษาและพัฒนาโครงการเพ่ือสิ่งแวดล้อม, ภาคเรียนที่ 
๑ (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑), หน้า ๔๓.  



๓๖ 
 

สืบทอดแนวคิด การเรียนรู้ในการบริหารจัดการ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และการมองคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเชื่อมโยง ที่ส่งผลถึงการจัดระบบของบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึ งการ
ให้ความสำคัญกับคนในชุมชน ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ โดยจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ในการแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการ
เกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมอย่างจริงจ ังด้วยการมีจ ิตส ำนึกและมีความตระหนักต่อ
คุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาโดยการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์  จากแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วน
ร่วม และผลการศึกษาของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักในการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 
ตารางท่ี ๒.๗ แสดง ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ติน ปรัชญพฤทธิ์  
(๒๕๓๕, หน้า ๖๒) 

การมีส่วนร่วมเป็นพลังอำนาจในการตัดสินใจ 
๑. ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง 
๒. การชักจูงมีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง 
๓. การตัดสินใจที่ยอมรับบหรือปฏิเสธอันมีผลจากการประเมิน 
๔. การกระทำตามการตัดสินใจ 

ยุพาพร รูปงาม  
(๒๕๔๕, หน้า ๖) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
เป็นกระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
พัฒนาร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคลแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการที่
เหมาะสมและสนับสนุน  

เกียรติ ลี้สุวรรณ  
(๒๕๔๑, หน้า ๔๓) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑. ร่วมทำการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน 
๒. ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ลดปัญหาของชุมชน 
๓. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม 
๔. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้     

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเมือง  
 

              การพัฒนาทางการเมืองเป็นแนวคิดที่มีจุดเริ ่มต้นของนักรัฐศาสตร์ได้ใช้กันในช่วงปี ค.ศ.๑๙๖๐ 
(พ.ศ. ๒๕๐๓) ซึ่งคำว่า การพัฒนาการทางการเมือง มีลักษณะที่สะท้อนถึงความเจริญก้าวหน้า ความทันสมัย
ทางการเมืองให้มากขึ้นนี้จึงเรียกว่าพัฒนาการทางการเมือง   
 

              ความทันสมัย หมายถึง การพัฒนาทางการเมืองทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ 
              ๑. ในด้านทฤษฎี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบการเมืองสมัยใหม่
ซึ่งอาจจำแนกอธิบายได้ ๓ ลักษณะ ดังนี้ 



๓๗ 
 

                    - เป็นระบบการเมืองที ่ใช้อำนาจหน้าที ่อย่างมีเหตุผลกิจกรรมทางการเมืองที ่พัฒนาจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากแบบดั้งเดิมที่ผูกพันติดอยู่กับความเชื่อทางศาสนาของระบบเครือญาติหรืออำนาจของ
เผ่าพันธุ์ไปสู่รัฐบาลแห่งชาติ 
                    - มีการจำแนกแจกจ่ายหน้าที ่ทางการเมืองออกไปสู ่สถาบันต่าง ๆ ตามความสามารถ  
และความชำนาญเฉพาะด้าน 
                    - เป็นการเปิดโอกาสให้มวลชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ 
              ๒. ในด้านปฏิบัติความทันสมัยทางการเมือง ฮันทิงตัน (Huntington) ได้กล่าวว่า เป็นกระบวนการ
ที่สถาบันทางการเมืองแบบเก่าถูกทำลายลง และสถาบันทางการเมืองแบบใหม่ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่ แต่ระบบ
การเมืองใหม่คำนึงถึงการมีเสถียรภาพรัฐบาลของหลายประเทศ 
              โดยเฉพาะในประเทศโลกที่สาม เมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมือง ก็จะมีการถ่ายเทอำนาจ
ทางการเมืองโดยการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ซึ่งฮันทิงตัน (Huntington) เรียกว่า เป็นความเสื่อมทางการเมือง 
(Political decay) มากกว่าการพัฒนาทางการเมือง๔๙ 
 

              สรุปความทันสมัยทางการเมืองไว้ว่า หมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากระบบ
สังคมท่ีก้าวหน้าน้อยไปสู่ระบบสังคมที่ก้าวหน้ามาก โดยส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์การวัดความทันสมัยจากประเทศทาง
ตะวันตกเป็นตัวชี้วัดว่าทันสมัยมากน้อยเพียงใด๕๐ 
 
ตารางท่ี ๒.๘ แสดง แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Samuel P. Huntington (1969, 
pp. 34-39) 

การพัฒนาทางการเมือง ในด้านปฏิบัติความทันสมัยทางการเมืองเป็น
กระบวนการที่สถาบันทางการเมืองแบบเก่าถูกทำลายลง และสถาบัน
ทางการเมืองแบบใหม่ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่  

วิรัช วิรชันิภาวรรณ [ออนไลน์] 
(๒๕๕๓) 

ความทันสมัยทางการเมือง คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
จากระบบสังคมที่ก้าวหน้าน้อยไปสู่ระบบสังคมท่ีก้าวหน้ามาก  

 
              ๒.๒.๑. ความหมายของการพัฒนาทางการเมือง 
 

              การแสดงแนวคิดในการพัฒนาทางการเมืองที่หลากหลาย (หรือวิเภทนาการ) ได้กำหนดไว้ ๑๐ ข้อ
หรือทศมิติดังนี ้
              ๑. การพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองอันจำเป็นต่อการปรับปรุงและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
หมายถ ึง เป ็นสภาพทางการเม ืองอ ันช ่วยสน ับสน ุนความเจร ิญทางเศรษฐก ิจ แ ละอ ุตสาหกรรม  
หรือ “บุพลักษณะ” (Prerequisites) หรือรากฐานแห่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
              ๒. การพัฒนาการเมืองเป็นเรื ่องของการเมืองในสังคมอุตสาหกรรม โดยมีความเชื่อว่าในสังคม
อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นแบบประชาธิปไตย หรือเผด็จการจะมีมาตรฐานของพฤติกรรมและการดำเนินงานทาง

 

 ๔๙Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies, Second edition. New Haven city. 
Connecticut: Yale University Press, (1969), pp. 34-39.  

 ๕๐วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ความหมายของการพัฒนา คำที่มีความหมายใกล้เคียง และแนวคิดพ้ืนฐานของการ
พัฒนา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.wiruch.com/articles for article/article meaning and basic concept of 
dev.pdf, [๑๔ กันยายน ๒๕๖๒].  



๓๘ 
 

การเมืองที่มีลักษณะของการพัฒนาทางการเมือง อันเป็นตัวอย่างแก่ระบบอ่ืน ๆ เช่น การปกครองมีลักษณะที่มี
เหตุผลมีความรับผิดชอบ เน้นการให้สวัสดิการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างน้อยในระดับ
หนึ่ง หรือการเมืองแบบที่มีอยู่ในประเทศอุตสาหกรรม 
              ๓. การพัฒนาทางการเมืองเป็นเรื ่องของการเปลี ่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ เป็นความเชื่อที ่ว่า  
การพัฒนาการเมืองเป็นลักษณะการเมืองในสังคมอุตสาหกรรมทั้งหลายเป็นผู้วางแผนและเป็นผู้กำหนดความ
ช้าเร็วของชีวิตทางเศรษฐกิจและทางสังคม รวมถึงขอบข่ายชีวิตทางการเมืองก็มีลักษณะเดียวกัน หรือเท่ากับว่า
การปฏิบัต ิของสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมตะวันตกเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการเมืองทุกระบบ  
หรือ “นวสมัย หรือความทันสมัยทางการเมือง” 
              ๔. การพัฒนาการเมืองเป็นเรื ่องของการดำเนินงานของรัฐชาติ มีลักษณะที่รัฐบาลมีอำนาจ
ครอบคลุมทั้งประเทศ ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยอิทธิพลของรัฐชาตินิยมและมีความ
เป็นพลเมืองของรัฐอย่างแท้จริง สถาบันของรัฐจะต้องสามารถดำเนินนโยบายที่สะท้อนให้เห็นถึงลัทธิชาตินิยม
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาทางการเมืองก็คือการสร้างชาติ  
หรือสังคมเข้าสู่สภาพแห่งความเป็นรัฐประชาชาติหรือเป็นชาติ-รัฐ 
              ๕. การพัฒนาทางการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารและกฎหมาย ในความหมายที่
หมายถึงการพัฒนาระบบราชการ และระบบกฎหมายให้มีความก้าวหน้าทันสมัยกับสภาพทางสังค มที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งดูจากประวัติศาสตร์จะพบว่าการสร้างองค์การหรือระบบราชการเป็นยุทธวิธีที่ชาญฉลาด
ของระบบอาณานิคม โดยเน้นที่ความเป็นระเบียบทางกฎหมายและความเป็นระเบียบทางการปกครองหรือการ
จัดการเรื่องสาธารณะอย่างได้ผล หรือการพัฒนาทางด้านบริหารและกฎหมาย 
              ๖. การพัฒนาการเมือง เป็นเรื่องของการระดมประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองที่จํากัดอยู่แต่
เฉพาะชนชั้นนำตามแบบของสังคมจารีตประเพณีสู่มวลชน โดยให้เห็นว่าในระบบการเมืองที่พัฒนาแล้วนั้น  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือการเร่งระดมสรรพกำลัง (Mobilization) 
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของมวลชนคนจำนวนมาก 
              ๗. การพัฒนาการเมืองเป็นเรื ่องของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ความคิดอันนี้คือมองว่า  
การพัฒนาการเมืองเหมือนหรือควรเหมือนการสร้างสถาบันและการปฏิบัติประชาธิปไตยเป็นแนวความคิดที่ถือ
ว่ารูปแบบของการพัฒนาการเมืองนี้ ถูกโจมตีว่าลำเอียงเพราะเท่ากับเห็นระบบการเมืองในรูปแบบในรูปอื่นที่
ไม ่ใช ่ประชาธิปไตยไม่เป็นระบบที ่พัฒนาหรือเป็นการมองการเมืองอย่างว ัตถุว ิส ัยให้คุณค่าส่วนตัว  
ซึ่งนิยมตะวันตกเข้าไป จึงไม่เป็นกลางอย่างแท้จริง หรือการสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง 
              ๘. การพัฒนาการเมือง เป็นเรื่องของความมีเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบหลาย
คนมีความเห็นว่าประชาธิปไตยขัดกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถรักษาเสถียรภาพทางการ
เมืองได้ ฉะนั้นการพัฒนาทางการเมืองจึงเป็นเรื่องของความสามารถของระบบการเมืองในการรักษาเสถียรภาพ
และดูแลให้การเปลี ่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีระเบียบ ไม่วุ ่นวายไม่ควรเป็นเรื ่องของการพัฒนาการเมือง  
แต่ควรเป็นเรื่องของความเสื่อมทางการเมืองมากกว่า หรือการที่บ้านเมืองมีเสถียรภาพ และการเปลี่ยนแปลง
เป็นไปอย่างเป็นระเบียบร้อย (Stability and orderly change) 
              ๙. การพัฒนาการเมือง เป็นเรื ่องของการระดมกำลังและอำนาจ ความหมายนี้เป็นการเน้นถึง
ประสิทธิภาพของระบบการเมืองในการทำงาน ระบบการเมืองใดสามารถระดมสรรพกำลังในการแก้ปัญหาของ
ประเทศได้ มีอำนาจในการดึงประชาชนให้ปฏิบัติตามความต้องการของระบบได้ถือว่าเป็นระบบที่มีการพฒันา 
ซึ่งความสามารถในการระดมสรรพกำลัง รวมถึงความสามารถในการแบ่งสรรทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณค่า
ทั้งหลายให้กับสมาชิกในระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหากพิจารณาในแง่นี้อาจสร้างดัชนีของการพัฒนา 
เพื่อวัดระดับการพัฒนาได้ เช่น จำนวนและขอบเขตของสื่อมวลชนอันประกอบด้วย จำนวนหนังสือพิมพ์  



๓๙ 
 

และวิทยุกระจายเสียง พื้นฐานทางภาษีสังคม สัดส่วนของทรัพยากรที่จัดสรรเพื่อการศึกษา เพื่อการป้องกัน
ประเทศและเพ่ือสวัสดิการของสังคม หรือการเร่งระดมพลังและการมีประสิทธิภาพ 
              ๑๐. การพัฒนาการเมืองเป็นแง่หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น
ประกอบด้วยการเปลี่ยนในหลาย ๆ ด้านของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองถือว่าเป็นลักษณะ
อันหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย และถือว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดรวมทั่งทางการเมืองด้วย
กระบวนการที ่เกี ่ยวข้องกัน การศึกษาเรื ่องการพัฒนาของสังคมหรือการเปลี ่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่  
จะต้องพิจารณาทุกด้าน การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของสังคมคือ ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 
ต่างมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงในด้านหนึ่งย่อมกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืน ๆ ได้หรือมิติ 
หรือด้านหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยทั่วไปนั่นเอง๕๑  
 

              ที่ได้สะท้อนความหมายของการพัฒนาทางการเมืองเอาไว้ดังนี้ 
                ๑. การมีเหตุผล ( Rationalization) 
                ๒. บูรณาการแห่งชาติ (National integration) 
                ๓. การปกครองแบบประชาธิปไตย (Democrationzation) 
                ๔. การระดมพลังหรือการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง (Mobilization or participation)๕๒ 
              การนำเสนอแนวคิดของ Samuel N. Eisenstadt ซึ่งได้ให้ความหมายของการพัฒนาทางการเมือง 
ไว้ว่า ความสามารถของระบบการเมืองที่จะสามารถสนองตอบหรือปรับตัวได้เสมอกับความต้องการทางการ
เมืองหรือองค์การทางการเมือง และความสามารถสนองตอบหรือปรับตัวได้เสมอกับความต้องการทางการเมือง
หรือองค์การทางการเมือง และความสามารถอันนี้ย่อมจะมีความคล่องตัวเมื่อเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ของภายในระบบการเมืองเองหรือจากภายนอกระบบการเมือง๕๓ 
 

              สรุปแนวคิดเรื่องการพัฒนาทางการเมืองว่าเป็นศูนย์รวมของนานาทรรศนะ เป็นการยากที่จะใช้
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์ ประกอบกับการพัฒนาทาง
การเมืองของแต่ละสังคมก็แตกต่างกันไปตามอิทธิพลของปัจจัยด้านวัฒนธรรมค่านิยม โครงสร้างทางสังคม 
สภาพเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แต่ท่ามกลางความแตกต่างยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่ เช่น การจำแนก
โครงสร้างของสถาบันเฉพาะด้าน ความสามารถของระบบการเมืองในการสนองตอบความต้องการของสังคม
ความเสมอภาคทางการเมือง การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น และยังมีความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัย
หรือเงื่อนไขของการพัฒนาการทางการเมืองว่ามีหลายลักษณะ ดังนั้น  ความสำเร็จของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยย่อมต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เป็นอันมาก และอาจกล่าวได้ว่าในทางกลับกันเสถียรภาพหรือ
ความสำเร็จของระบอบประชาธิปไตยก็ก่อให้เกิดการพัฒนาการทางการเมืองของปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นด้ วย
เช่นกันอย่างไกรก็ดีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งต่อการพัฒนาการทางการเมือง หรือการมีจิตใจแบบประชาธิปไตยร่วมทั้ง

 

 ๕๑จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ, รัฐศาสตร์ทั ่วไป, พิมพ์ครั ้งที ่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๔๐๒-๔๐๓.  

 ๕๒ลินดา สมประสงค์,  “บทบาทผู้นำทางการเมืองของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กับการพัฒนาการทางการเมืองใน
ระบอบประชาธ ิปไตย”,  ว ิทยาน ิพนธ ์ ร ั ฐศาสตรมหาบ ัณฑ ิต  สาขาร ั ฐศาสตร์ ,  (การเม ืองการปกครอง : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หน้า ๒๐.  

 ๕๓นฤมล รัตนาภิบาล , “บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ ่น ”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง, (คณะรัฐศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐),  
หน้า ๑๒. 



๔๐ 
 

ต่อความสำเร็จในด้านอื่น ๆ ที่จะเอื้ออำนวยประกอบให้เกิดเสถียรภาพของการพัฒนาการทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย๕๔  
 

              ศึกษาลักษณะร่วมของประเทศที่ได้ชื่อว่าพัฒนาทางการเมืองแล้ว และสรุปออกมาว่าภาวะของการ
พัฒนาทางการเมืองนั้นจะต้องมีปัจจัยรวม ๑๕ ประการด้วยกัน ได้แก่ 
                ๑. ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายพื้นฐานทางสังคมและการเมืองของชาติ 
                ๒. กลุ่มผู้นำกับประชาชนมีการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
                ๓. มีบูรณภาพแห่งชาติของชนกลุ่มน้อย 
                ๔. มีความเป็นเหตุเป็นผลทางการเมือง 
                ๕. อัตราการอ่านออกเขียนได้ของพลเมืองอยู่ในระดับสูง 
                ๖. จำนวนประชาชนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงมีมาก 
                ๗. มีระบบข้าราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพได้รับการฝึกฝนอย่างดี 
                ๘. มีระบบการเมืองที่มีการแข่งขันกัน 
                ๙. มีลักษณะความแตกต่างซับซ้อนในสถาบันทางการเมืองสูง 
                ๑๐. มีกิจกรรมทางการเมืองที่แพร่หลายไม่เฉพาะอยู่ในเขตเมืองหลวง 
                ๑๑. มีการนำเอาค่านิยมทางสังคมและการเมืองแบบตะวันตกมาใช้ในสังคม 
                ๑๒. มีกลุ่มผลประโยชน์ในลักษณะของสมาคมมากมาย 
                ๑๓. เปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
                ๑๔. มีระบอบการปกครองโดยรัฐธรรมนูญและปราศจากอุปสรรคสำคัญ ๆ มาก่อกวน 
                ๑๕. พลเรือนสามารถควบคุมทหารได้๕๕ 
 

              อธิบายการพัฒนาการเมืองไว้ว่า การพัฒนาการเมืองไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศใด มีการปกครอง
ระบบใด (ประชาธิปไตย สังคมนิยม ประชาธิปไตย สังคมนิยมมาร์กซิสม์) นั้น หมายถึงการที่สถาบันทาง
การเมืองของประเทศนั้น ๆ มีความคล่องตัว และมีความสามารถและอำนาจพอที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างเสมอจากประชาชนภายในประเทศนั้น ได้รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ  
จักต้องมีความสามรถในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจใหม่ ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเอง ให้ลุล่วงไปด้วยดี อนึ่งความสามารถรถเช่นว่านี้จะต้องมีเพ่ิม
มากขึ้นเป็นปฏิภาคกับความต้องการหลาย ๆ ด้านของประชาชนด้วย การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในทางใดนั้น
จะเกิดขึ้นภายในกรอบของระบบการเมืองนั้น ๆ โดยระบบการเมืองสามารถดำเนินไปได้โดยมีความต่อเนื่อง
หรือชะงักงันน้อยทีสุ่ด๕๖   
 

              การรวบรวมความหมายของการพัฒนาการเมืองที่บรรดานักวิชาการไว้เป็น ๔ นัยที่สำคัญ ได้แก่ 
              ๑. พัฒนาการเมืองโดยคำนึงเฉพาะปัจจัยเรื่องภูมิภาคเป็นหลัก กล่าวคือ มองกันว่าการศึกษา
การเมืองในประเทศเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา เช่น ศึกษาโครงสร้าง ทัศนคติและพฤติกรรมทางการ
เมืองในประเทศในแถบนี้ จะถือว่าเป็นการศึกษาพัฒนาการเมือง แต่ถ้านำทฤษฎีและแนวการศึกษาเดียวกันไป

 

 ๕๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖. 
 ๕๕สิทธิพันธ์ พุทธหุน,  ทฤษฎีพัฒนาการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย

รามคำแหง, ๒๕๔๑), หน้า ๔๘-๔๙.  
 ๕๖ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

พิฆเณศ, ๒๕๑๙), หน้า ๑๐๓-๑๐๔.  



๔๑ 
 

ศึกษาการเมืองในประเทศแถบอเมริกาเหนือและยุโรปจะไม่ถือว่าเป็นการศึกษาพัฒนาการเมือง โดยสรุปการ
พัฒนาการเมืองในความหมายนี้ก็คือ สภาพการเมืองและทิศทางของการเมืองในประเทศกำลังพัฒนานั่นเอง 
               ๒. การพัฒนาการเมือง เป็นการทำให้การเมืองทันสมัยจึงเป็นผลประการหนึ่งจากกระบวนการ
เปลี ่ยนแปลงให้สมัยใหม่ ( Modernization) ซึ ่งเป็นการเปลี ่ยนแปลงที่กว้างขวางครอบคลุมไปทั้งสังคม  
เช่น การทำให้เป็นสังคมอุตสาหกรรม ( Industrialization) การขยายตัวของเมืองมากขึ้น (Urbanization)  
การพ ัฒนาเศรษฐก ิจ  (Economic development)  และการระดมสรรพกำล ั งทางส ั งคม (  Social 
mobilization) เป็นต้น กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นทันสมัยนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบทางการเมือง
อย่างมากมาย เช่น อาจนำไปสู ่ความวุ ่นวายทางการเมือง ทำให้เกิดสภาพไร้เสถียรภาพทางการเมือง  
มีการปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่งปรากฏการณ์ทางการเมืองเหล่านี้ถือเป็นประเด็นที่สำคัญในการศึกษาการพัฒนา
การเมืองด้วย 
              ๓. การพัฒนาการเมือง เป็นกระบวนการที่จะนำสังคมไปสู่เป้าหมายใด ๆ ของระบบการเมือง  
ซึ ่งอาจจะมีหลายเป้าหมายและขัดแย้งซึ ่งกันและกันก็ได้ เช่น ถ้าเป้าหมายของสังคมถืออุดมการณ์
ประชาธิปไตยรัฐบาลจะต้องส่งเสริมเสรีภาพ และความเสมอภาคให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชน  
ในการนี้รัฐบาลก็จำต้องยอมเสียสมรรถภาพของระบบไปบ้าง ส่วนเป้าหมายอื่น ๆ ที่นักวิชาการมักจะอ้างถึง
บ่อย ๆ เช่น ความชอบธรรมของระบบ การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมือง สมรรถภาพ
ของระบบการเมือง การสร้างความเป็นสถาบัน(Institutionalization) เป็นต้น 
              ๔. การพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของกระบวนการที่จะนำไปสู่ลักษณะการเมืองตามแบบอย่างของ
ประเทศอุตสาหกรรม นั ่นคือนักวิชาการพากันมองว่ากระบวนการทางการเมืองในสังคมอุตสาหกรรม 
วัฒนธรรมทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง และการดำเนินการทางการเมืองของประเทศอุตสาหกรรม  
มีลักษณะที่มีเหตุมีผลผิดไปจากลักษณะการเมืองในสังคมอื่น ๆ เช่น สังคมอุตสาหกรรมมีพรรคการเมือง  
กลุ่มผลประโยชน์และสถาบันทางการเมืองอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ในขณะที่สังคมอื่น ๆ  
ไม่มี หรือมีแต่ไม่ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์๕๗ 
 

              สรุปความหมายของการพัฒนาทางการเมือง หมายถึง การเสริมสร้างให้ระบบการเมืองเอ้ือ  
หรือส่งเสริมต่อการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม และระบบการเมืองที่จะส่งเสริมการพัฒนาทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ก็คือระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีบทบาทในการควบคุมกำกับและตรวจสอบผู้บริหารอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มั่นใจว่าการตัดสินใจต่าง ๆ 
ทางการเมืองจะต้องเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสนองตอบประโยชน์สุขของประชาชน และเราอาจสรุปได้ว่า 
ระบบการเมืองที่มีคุณลักษณะดังกล่าวคือ “ระบอบประชาธิปไตย”๕๘  
 

              เรื่องการพัฒนาทางการเมืองนั้นได้ก้าวหน้ามากขึ้นจนเป็นที่ยอมรับกันในวิชารัฐศาสตร์และแม้จะมี
ปัญหาในด้านการให้คำจํากัดความอันใดได้รับความนิยมมากพอควรอย่างเป็นต้นว่า ความหมายของการพัฒนา
ทางการเมืองเป็นเรื ่องของผลของการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ การพัฒนาทางการเมืองเป็นเรื ่องของ
ความสามารถของระบบการเมืองในการรักษาเสถียรภาพทางการเมือง ในขณะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงการ

 

 ๕๗Samuel P. Huntington and Jorge I. Dominguez. Political Development in F. Greenstein and N. 
Polsby eds, Macropolitical Theory, Handbook of Political Science Vol.3, (Mass: Addison Wesley, 1975), 
pp. 3-5.  

 ๕๘สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์,  การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๖๙๘.  



๔๒ 
 

พัฒนาทางการเมืองเป็นเรื ่องของการสร้างความเป็นสถาบันให้กับระบบการเมือง ( Institutionalization)  
เป็นต้น๕๙ 
 

              ดังนั ้นผู ้ว ิจัยสามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาทางการเมือง หมายถึงกระบวนการที่ เปลี ่ยนแปลง
โครงสร้างทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ โดยมีพื้นฐานสำคัญอยู่ที่วัฒนธรรมทางการเมือง
ของประชาชนที่จำต้องตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงการเพิ่มบทบาท
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นแกนสำคัญของการขับเคลื ่อนระบบหรือองค์กรทางการเมืองด้วย  
และกระบวนการที่ดำเนินการไปนั้นสามารถตอบสนองประโยชน์ของส่วนรวมได้และมีความเป็นธรรมในการ
บริหารจัดการแล้วนั้น ย่อมเป็นการพัฒนาทางการเมืองที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง 
 
ตารางท่ี ๒.๙ แสดง ความหมายของการพัฒนาทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ  
(๒๕๔๒, หน้า ๔๐๒-๔๐๓) 

การพัฒนาการเมือง หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงทางส ังคมนั้น
ประกอบด้วยการเปลี ่ยนในหลาย ๆ ด ้านของมนุษย ์ และการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองถือว่าเป็นลักษณะอันหนึ่งของกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหลาย และถือว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  

ลินดา สมประสงค์   
(๒๕๔๙, หน้า ๒๐) 

การพัฒนาทางการเมือง  
๑. การมีเหตุผล  
๒. บูรณาการแห่งชาติ  
๓. การปกครองแบบประชาธิปไตย  
๔. การระดมพลังหรือการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง 

นฤมล รัตนาภิบาล  
(๒๕๔๐, หน้า ๑๒) 

การพัฒนาทางการเมือง คือระบบการเมืองที่จะสามารถสนองตอบ
หรือปรับตัวได้เสมอกับความต้องการทางการเมืองหรือองค์การทาง
การเมือง การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๕๙สุจิต บุญบงการ,  การพัฒนาทางการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมืองและการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน , พิมพ์ครั้งที ่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒),  
หน้า ๒๑-๒๒.  



๔๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๙ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สิทธิพันธ์ พุทธหุน   
(๒๕๔๑, หน้า ๔๘-๔๙) 

การพัฒนาทางการเมืองนั้นจะต้องมีปัจจัยรวม ๑๕ ประการ 
๑. ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายพื้นฐานทางสังคมและ 
    การเมืองของชาติ 
๒. กลุ่มผู้นำกับประชาชนมีการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
๓. มีบูรณภาพแห่งชาติของชนกลุ่มน้อย 
๔. มีความเป็นเหตุเป็นผลทางการเมือง 
๕. อัตราการอ่านออกเขียนได้ของพลเมืองอยู่ในระดับสูง 
๖. จำนวนประชาชนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงมีมาก 
๗. มีระบบข้าราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพได้รับการฝึกฝน 
    อย่างดี 
๘. มีระบบการเมืองที่มีการแข่งขันกัน 
๙. มีลักษณะความแตกต่างซับซ้อนในสถาบันทางการเมืองสูง 
๑๐. มีกิจกรรมทางการเมืองที่แพร่หลายไม่เฉพาะอยู่ในเขตเมือง 
      หลวง 
๑๑. มีการนำเอาค่านิยมทางสังคมและการเมืองแบบตะวันตกมา 
      ใช้ในสังคม 
๑๒. มีกลุ่มผลประโยชน์ในลักษณะของสมาคมมากมาย 
๑๓. เปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
๑๔. มีระบอบการปกครองโดยรัฐธรรมนูญและปราศจากอุปสรรค 
    สำคัญๆ มาก่อกวน และ ๑๕. พลเรือนสามารถควบคุมทหารได้ 

ชัยอนันต์ สมุทรวณิช  
(๒๕๑๙, หน้า ๑๐๓-๑๐๔) 

การพัฒนาการเมืองไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศใด มีการปกครองระบบ
ใด (ประชาธิปไตย สังคมนิยม ประชาธิปไตย สังคมนิยมมาร์กซิสม์) 
นั้น หมายถึงการที่สถาบันทางการเมืองของประเทศนั้น ๆ มีความ
คล่องตัว และมีความสามารถและอำนาจพอที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการที ่ เก ิดข ึ ้นและเปลี ่ยนแปลงอย่างเสมอจากประชาชน
ภายในประเทศนั้น  

Samuel P. Huntington and 
Jorge I. Dominguez.   
(1975, pp. 3-5)  

การพัฒนาการเมือง เป็นการทำให้การเมืองทันสมัยจึงเป็นผลประการ
หนึ่งจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้สมัยใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
กว ้างขวางครอบคล ุมไปทั ้ งส ังคม เช ่น การทำให ้ เป ็นส ังคม
อุตสาหกรรม การขยายตัวของเมืองมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
การระดมสรรพกำลังทางสังคม  

 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๙ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์  
(๒๕๔๙, หน้า ๖๙๘) 

การพัฒนาทางการเมือง หมายถึง การเสริมสร้างให้ระบบการเมืองเอ้ือ
หรือส่งเสริมต่อการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่  

สุจิต บุญบงการ   
(๒๕๔๒, หน้า ๒๑-๒๒) 

การพัฒนาทางการเมือง หมายถึงกระบวนการที ่ เปล ี ่ยนแปลง
โครงสร้างทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ  

 
              ๒.๒.๒ ลักษณะและองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง 
 

              สรุปลักษณะกว้าง ๆ ของการพัฒนาทางการเมืองไว้ใน ๓ ประการ ได้แก่๖๐ 
              ๑. ความเสมอภาค (Equality) หมายถึง การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของมวลชนโดยร่วมกัน
กระทำกิจกรรมทางการเมือง ระบบการเมืองจะต้องมีความครอบคลุมทั่วถึง เช่น การใช้กฎหมายกับทุกคนโดย
เสมอหน้ากัน การรับคนเข้าไปปฏิบัติงานของระบบการเมืองต้องคำนึงถึงความรู้ ความสามารถในการทำงานให้
สำเร็จผล 
              ๒. ความสามารถ (Capacity) หมายถึง ระบบการเมืองจะต้องสามารถกำหนดนโยบายหรือบัญญัติ
กฎหมายให้ได้เหมาะสมถูกต้อง สามารถบริหารหรือควบคุมการบริหารได้ดำเนินงานตามนโยบายจนบรรลุผล
สำเร็จ 
              ๓. ความแตกต่างในบทบาทตามความรู้เฉพาะด้าน ( Differentiation-Specialization)หมายถึง  
มีการกำหนดโครงสร้างและต้องทำงานให้มีความแตกต่างหรือแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ ตามความรู้เฉพาะด้าน 
ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการรวมงานที่แบ่งเข้าด้วยกันในรูปของการประสานงานเพื ่อให้การทำงานเป็น
กระบวนการตั้งแต่ต้นจนสำเร็จออกมาเป็นผลงานนี้ 
 

              แนวคิดของ ซามูเอล เอ็น ไอเซนสเตดท์ (Samuel N. Eisenstaedt) ไว้ว่าการพัฒนาการเมือง 
มีลักษณะที่สำคัญอยู่ ๔ ประการ ได้แก่๖๑ 
                ๑. มีการทำให้เกิดโครงสร้างทางการเมืองที่มีความแตกต่างในบทบาทและสถาบันการเมืองมาก
ขึ้น มีจุดหมายทางการเมืองที่ชัดเจน เป็นศูนย์กลางที่คนส่วนใหญ่ยึดถือและข้ึนตรงต่อรัฐบาลเดียวกัน 
                ๒. มีขอบข่ายของกิจกรรมทางการเมือง การบริหาร และการรักษาความสงบเรียบร้อยรวมถึง
ความปลอดภัยของประชาชนต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงกัน 
                ๓. อำนาจทางการเมืองจะต้องขยายไปยังกลุ่มชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 
                ๔. มีผู้นำสมัยใหม่เข้าไปแทนผู้นำสมัยเก่าและเป็นที่ยอมรับอันถูกต้องตามกฎหมาย 
 

              การพัฒนาทางการเมือง (Political development) มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การพัฒนาทางการเมืองจะเป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมนั้นเป็นสำคัญ 
สังคมที่ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำนาจนิยมกระบวนการพัฒนาทางการเมืองจะดำเนินไปด้วย

 

 ๖๐สุจิต บุญบงการ, การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมือง , (นนทบุรี: สาขารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หน้า ๗-๘.  

 ๖๑John D. Montgomery and William J. Siffin, Approaches to Development : Politics, 
Adminisstration and Change, (New York : McGrew Hill Book Company, 1966), p. 23.  



๔๕ 
 

ความยากลำบาก เพราประชาชนขาดความรู ้ความเข้าใจ และไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนาทางการเมือง  
ส่วนสังคมที่ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย การพัฒนาทางการเมืองจะดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะประชาชนตระหนักในคุณค่าของการเมืองที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทำให้ประชาชน  
มีความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทางการเมืองอย่างแข็งขัน ดังนั้นวัฒนธรรมทาง
การเมืองจึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทางการเมือง กล่าวคือ ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของคนใน
แต่ละสังคม จะเป็นดัชนีชี้ทิศทางการพัฒนาทางการเมืองของสังคมนั้น และยังนำเสนอคุณลักษณะสำคัญที่เป็น
เสมือนองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง ได้แก่๖๒ 
 

              ๑. ความเสมอภาค (Equality) 
                    ๑) ประชาชนจะต้องมีความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งในการใช้สิทธิทาง
การเมืองและในการร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
                     ๒) ประชาชนจะต้องมีความเสมอภาคในทางกฎหมาย 
                     ๓) ประชาชนจะต้องมีความเสมอภาคท่ีจะได้รับโอกาสในการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่
ของรัฐ ฯ โดยคำนึงถึงความสามารถที่เหมาะสมเป็นเกณฑ์ 
                     ๔) ประชาชนจะต้องได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิที่จะได้รับบริการจากรัฐบาล 
ทั้งบริการด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิภาพและสวัสดิการ 
 

              ๒. ความสามารถของระบบการเมือง ( Capacity) 
                    ๑) ความสามารถของระบบการเมืองจะสนองตอบความต้องการของประชาชนทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 
                    ๒) ระบบการเมืองที่มีระดับการพัฒนาสูงจะสามารถผลักดันกระบวนการพัฒนาประเทศทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม จากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม 
                    ๓) สมรรถนะของระบบการเมืองยังมีความหมายครอบคลุมถึงการนำนโยบายของรัฐบาลไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                       
                    ๔) สมรรถนะของระบบการเมืองจะต้องมีความสัมพันธ์กับความเป็นเหตุเป็นผลในการบริหาร
และกำหนดนโยบายสาธารณะ 
 

              ๓. การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ(Differentiation 
and Specialization) ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาระบบการเมืองจะต้องเสริมสร้างให้โครงสร้างทางการเมือง  
มีความแตกต่างตามภารกิจ และมีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
                    ๑) หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจะต้องได้รับการจัดตั้งให้เหมาะสมกับภารกิจที่จะต้อง
รับผิดชอบ 
                    ๒) การแบ่งแยกโครงสร้างทางการเมืองการปกครองตามความชำนาญเฉพาะไม่ได้หมายความ
ว่าเป็นการแบ่งแยกองค์กรของรัฐให้เป็นอิสระโดยไม่เกี่ยวข้องกัน แต่หมายถึงความเป็นอิสระที่มีการทำงาน
อย่างสอดคล้องประสานกัน 
 

              ๔. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล ( Secularization of Political Culture) 

 

 ๖๒สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๖๙๒-๖๙๗. 



๔๖ 
 

                    ๑) สังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักจะปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีต
ประเพณีแบบไม่มีเหตุผล ยึดถือโชคลาง ปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีบารมีดังนั้นการพัฒนา
ทางการเมืองจึงมุ่งท่ีจะเสริมสร้างให้ประชาชนใช้เหตุผลในการดำรงชีวิต 
                    ๒) สังคมที่ประชาชนได้รับการศึกษาและได้รับการฝึกฝนให้รู้จักคิดแบบมีเหตุผลซึ่งเรียกว่า  
เป็นความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 
              ดังนั้นการเสริมสร้างให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผลเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ของการพัฒนาทางการเมือง เพ่ือการดำรงรักษาระบบการเมืองที่ดีให้มีเสถียรภาพมั่นคง 
 

              ๕. ความเป็นอิสระของระบบย่อย ( Subsystem Autonomy) ความเป็นอิสระของระบบย่อยได้แก่ 
การให้อิสระแก่หน่วยการปกครองท้องถิ่น ระบบพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น 
                    ๑) ระบบการเมืองที่มีการรวมศูนย์อำนาจ ( Centralization) เป็นระบบการเมืองที่ระบบย่อย
มีความเป็นอิสระน้อยหรือไม่มีความเป็นอิสระเลย จึงขาดความผูกพันในการสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 
                    ๒) ระบบการเมืองที่มีการกระจายอำนาจ ( Decentralization) จะทำให้ระบบย่อยมีความ
เป็นอิสระ ความเป็นอิสระจะรวมถึงความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ความเป็นอิสร ะในการพิจารณา
ปัญหาและความต้องการของตน ตลอดจนความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อกำหนดทางเลือกที่เหมาะสม  
ในการพัฒนาชีวิตและชุมชนของตน 
 

              การขาดเสถียรภาพอันเป็นลักษณะหนึ่งของการพัฒนาการเมืองมีสาเหตุ ๑๒ ประการ ได้แก่๖๓ 
                ๑. ประชาชนยากไร้เหลือแสน ( Poverty) 
                ๒. เคืองแค้นรัฐบาล (Antipathy to government) 
                ๓. ต่อต้านเป็นสันดาน (Oppositionism) 
                ๔. รัฐบาลใช้ระบบเผด็จการตลอดชาติ (Tradition of autocracy) 
                ๕. ประชาชนขาดประสบการณ์ด้านประชาธิปไตย ( Limited experience withdemocracy) 
                ๖. รุนแรงเป็นนิสัย (Habits of violence) 
                ๗. ราชการไร้คนสามารถ (Shortage of civil servants) 
                ๘. สังคมขาดชนชั้นกลาง (Small middle class) 
                ๙. ชาติขาดผู้นำตัวอย่าง (Leadership) 
                ๑๐. สังคมสร้างระบบพรรคพวกพ้อง (Party) 
                ๑๑. ขัดข้องด้วยแบ่งแยกแตกต่างจากสังคม (Social heterogeneity) 
                ๑๒. พลเมืองไม่นิยมขันติธรรม (Lack of tolerance) 
 

              สาเหตุที่ทำให้ขาดเสถียรภาพนั้นเกี ่ยวข้องทั ้งในระดับบุคคล (จุลภาค) ระดับกลุ่มของบุคคล  
(มัชฌิมภาค) และระดับโครงสร้าง (มหภาค) 
 

              ดังนั ้นผู ้ว ิจัยสามารถสรุปได้ว่า ลักษณะและองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมืองจะต้อง
ประกอบด้วยโครงสร้างการเมืองที่มีความแตกต่างและชำนาญเฉพาะมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการโดย
ยึดประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติ ยึดหลักความเสมอภาคและเป็นธรรมสุดท้ายจะต้องเพิ่มบทบาท  
การมีส่วนร่วมให้กับประชาชนได้สามารถตรวจสอบได้ 

 

 ๖๓จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ,  รัฐศาสตร์ทั ่วไป, พิมพ์ครั ้งที ่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๔๒๙-๔๓๐. 



๔๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดง ลักษณะและองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุจิต บุญบงการ  
(๒๕๔๗, หน้า ๗-๘) 

ลักษณะการพัฒนาทางการเมือง 
๑. ความเสมอภาค 
๒. ความสามารถ 
๓. ความแตกต่างในบทบาทตามความรู้เฉพาะด้าน  

John D. Montgomery and 
William J. Siffin  
(1966, p. 23) 

การพัฒนาการเมืองมีลักษณะที่สำคัญอยู่ ๔ ประการ 
๑. มีการทำให้เกิดโครงสร้างทางการเมืองที่มีความแตกต่าง 
๒. มีขอบข่ายของกิจกรรมทางการเมือง การบริหาร 
๓. อำนาจทางการเมืองจะต้องขยายไปยังกลุ่มชนทุกกลุ่ม 
๔. มีผู้นำสมัยใหม่เข้าไปแทนผู้นำสมัยเก่าและเป็นที่ยอมรับอัน 
    ถูกต้องตามกฎหมาย  

สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์  
(๒๕๔๙, หน้า ๖๙๒-๖๙๗) 

คุณลักษณะสำคัญการพัฒนาทางการเมือง   
๑. ความเสมอภาค 
๒. ความสามารถของระบบการเมือง 
๓. การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่าง 
๔. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล 
๕. ความเป็นอิสระของระบบย่อย  

จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ  
(๒๕๔๒, หน้า ๔๒๙-๔๓๐) 

การพัฒนาการเมืองมีสาเหตุที่ทำให้ขาดเสถียรภาพนั้นเกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับบุคคล (จุลภาค) ระดับกลุ่มของบุคคล (มัชฌิมภาค) และระดับ
โครงสร้าง (มหภาค) 

 
              ๒.๒.๓ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางการเมือง 
 

              ในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นจะพบปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม บางสังคมมี
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ราบรื่น หรือใช้สันติวิธี แต่ในบางสังคมกลับใช้กำลังรุนแรงเข้าปะทะกัน บางสังคม
มุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่ในอีกสังคมกลับมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบเผด็จการ 
หลายสังคมที่มีรัฐบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน แต่มีอีกหลายรัฐบาลที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน
โดยทั่วไป นอกจากนี้ยังได้นำเสนอแนวคิดของ ฮันทิงตัน (Huntington) ไว้ ๖ ประการ ดังนี้๖๔ 
 

              ๑. ขั ้นตอนของการเปลี ่ยนแปลงของสังคม เขามองว่าในทุก ๆ สังคมจะต้องประสบกับการ
เปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนหลายขั้นตอนเพื่อนำสังคมไปสู่ทันสมัย และสรุปว่าระบบการเมืองในสังคมที่
ทันสมัยจะมีลักษณะอย่างไรนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในอดีต เช่น ระบบการเมืองของอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีการ
พัฒนาแล้ว เพราะในอดีตอังกฤษได้เปลี่ยนแปลงสังคมจากแบบจารีตประเพณีไปสู่สังคมที่ทันสมัยอย่างเป็น
ขั้นตอน และเป็นไปอย่างราบรื่นไม่รวดเร็วหรือใช้กำลังรุนแรงอย่างในแถบลาตินอเมริกา 

 

 ๖๔สิทธิพันธ์ พุทธหุน, ทฤษฎีพัฒนาการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง, ๒๕๔๑), หน้า ๕๗-๕๙. 



๔๘ 
 

              ๒. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง และวัฒนธรรม นักวิชาการหลายท่านได้ชี้ให้เห็นว่า
ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเมืองในประเทศหนึ่งๆ เป็นอย่าง
ยิ่ง เช่น James Davies เสนอว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรูปของการปฏิวัตินั้นจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการ
พัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องแล้วตามด้วยวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างกะทันหัน เป็นเหตุให้
ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของประชาชนกับความสามารถที่จะสนองตอบของระบบการเมืองขยายกว้างมาก 
ซ่ึงประชาชนกับความสามารถที่จะสนองตอบของระบบการเมืองขยายกว้างมาก ซึ่งประชาชนจะอยู่ในฐานะที่
ไม่สามารถทนต่อสภาพที่เป็นอยู่ได้อีกต่อไป 
 

              ๓. สภาพแวดล้อมภายนอกประเทศ นอกจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและสภาพแวดล้อม
นอกประเทศก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเมืองภายในเหมือนกัน อิทธิพลจากต่างประเทศนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
รูปของแนวความคิด ค่านิยม เทคโนโลยี รูปแบบโครงสร้างต่าง ๆ ที่นำเข้ามาผลที่ได้รับก็คือสังคมจะขาดความ
เป็นอิสระในตนเอง และถูกครอบงำจากความคิดแบบตะวันตกซึ่งหลายประการที่ไม่อาจนำมาประยุกต์ให้เข้า
กับสภาพการพัฒนาภายในได้ นอกจากนี้ การแทรกแซงของต่างชาติอาจจะอยู่ในรูปของการแทรกแซงทาง
การเมือง การทหารหรือการเศรษฐกิจก็เป็นได้ ซึ่งเราอาจสรุปได้ว่าลักษณะของอิทธิพลจากต่างประเทศนี้มักจะ
เกิดข้ึนในช่วงหลังของการเปลี่ยนแปลงมากกว่าช่วงแรก ๆ 
 

              ๔. ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาที่สังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเมือง
ในระยะต่อมาด้วย กล่าวคือ เชื่อกันว่าสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะหลัง ๆ รัฐจะมีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมมาก ในขณะที่ชนชั้นกลางไม่เข้มแข็งพอ การพัฒนาประชาธิปไตยจึงเป็นไปด้วยความลำบาก 
ผิดกับรัฐที่พัฒนาในระยะแรก ๆ ซึ่งค่อย ๆ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน ไม่ประสบกับปัญหาทาง
เศรษฐกิจ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะไร้การจ้างแรงงานหรือปัญหาทางการเมือง เช่น การเข้ามีส่วนร่วมโดย
ทันทีทันใด ซึ ่งปัญหาเหล่านี ้ทำให้เกิดภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองได้ ถ้าสถาบันทางการเมืองไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 

              ๕. ลำดับขั้นตอนหรือทิศทางของการเปลี่ยนแปลง เราจะพบว่าบางประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงโดย
การสร้างเอกลักษณ์ประจำชาติ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นภายในสังคมก่อนแล้ว จึงค่อนขยาย
อำนาจของรัฐบาลกลางยินยอมให้มีพรรคการเมือง ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ในที่สุด
สังคมก็จะพัฒนาสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง รัสเทาว์ ( Dankwart A. Rustow) อ้างในลักษณะเดียวกันนี้
โดยชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาการเมืองจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้จะต้องมีเงื่อนไขของลำดับขั้ นตอนการ
เปลี่ยนแปลง คือเริ่มต้นด้วยการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นในชาติก่อน ตามมาด้วยการสร้าง
อำนาจอันชอบธรรมในการปกครองให้กับรัฐบาล แล้วจึงสร้างความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคทางการเมืองที่
หลัง ฮันทิงตัน (Huntington) ได้เสนอแนะขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโดย
มองว่าถ้ามีการขยับขยายการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองออกไปก่อนที่สถาบันทางเมืองจะได้รับการพัฒนาแล้ว 
จะมีผลให้เกิดภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองได้ 
 

              ๖. อัตราการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความเร็วหรือช้าของการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ของการพัฒนาการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็วจะมีผลทำให้
เกิดความตึงเครียดขึ้นภายในสังคมอันจะนำไปสู่การวิกฤตทางการเมืองได้ เช่น  การสร้างเมืองอย่างรวดเร็ว  
แต่ความเจริญทางอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่ำจะนำมาซึ่งความวุ่นวายในระบอบการเมืองได้การเปลี่ยนแปลงใน
ค่านิยมที่รวดเร็วอาจเป็นผลให้ระบบการเมืองไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ความวุ่นวายก็อาจเกิดขึ้นได้ หรือการที่



๔๙ 
 

สังคมเมืองก้าวหน้าเติบโตเร็วกว่าสังคมชนบทก่อให้เกิดช่องว่างอันมหาศาล อันจะนำมาซึ่งวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองได้เช่นกัน 
 

              ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทางการเมืองจะต้องขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเทคโนโลยีความเจริญของอุตสาหกรรม รวมถึงระบอบการปกครองของ
ประเทศนั้น ๆ ด้วย 
 
              ๒.๒.๔ จุดวิกฤติหรือปัญหาสำคัญในการพัฒนาทางการเมือง 
 

              ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาทางการเมืองและกระบวนการเมืองในประเทศต่างๆโดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานั ้นสามารถนำไปสู ่การค้นคว้าวิจัยที ่เรียกว่า การเมืองเปรียบเทียบ 
นอกเหนือจากความสนในในเรื่องการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบแล้ว ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา
การเมืองเปรียบเทียบขึ้น โดยมีสภาวิจัยสังคมศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา(American social science research 
council) เป็นตัวตั้งตัวตี 
 

              คณะกรรมการนี้ได้วิจัยปัญหาที่กีดขวางการเจริญเติบโตทางการเมืองโดยเรียกว่าปัญหาสำคัญ  
หรือเป็นจุดวิกฤติ (Crises) ๖ จุด ได้แก่๖๕ 
                ๑) เรื่องความสำนึกหรือความรู้สึกว่าเป็นหน่วยหนึ่งของชาติ 
                ๒) การยอมรับว่าผู้ปกครองประเทศเป็นไปโดยชอบธรรม 
                ๓) การเข้าถึงประชาชน 
                ๔) การเข้าไปมีส่วนร่วมในวงการเมือง 
                ๕) บูรณภาพภายในชาติ 
                ๖) การกระจายหรือวิภาคผลประโยชน์ต่าง ๆ 
 

              จากแนวคิดด ังกล ่าวข ้างต ้นสอดคล้องอย่างกลมกลืนในหลายประเด ็น  ก ับแนวคิดของ  
ลูเซี่ยน ดับเบิลยู พาย (Lucian W. Pye) ซึ่งได้กล่าวถึงวิกฤติการณ์อันเนื่องมาจากกระบวนการสร้างความเป็น
ทันสมัยและถือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางการเมือง ไว้ ๖ ประการ คือ๖๖ 
 

              ๑. วิกฤติการณ์เรื่องของความผูกพัน (Identity crisis) แบ่งได้เป็น ๔ รูปแบบ ได้แก่ 
                    ๑) ความผูกพันต่อดินแดน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับประเทศเกิดใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากเส้นแบ่งเขต
แดนไม่ชัดเจน หรืออาจจะเกิดในประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมมาก่อน หลังจากได้เอกราชจึงเกิดเป็นปัญหาขึ้น 
เนื่องจากแต่ละประเทศต่างก็พากันอ้างสิทธิในดินแดนที่อยู่ ในบริเวณใกล้เคียง ปัญหาเรื่องความผูกพันต่อชาติ 
ก็จะเกิดข้ึน 
                    ๒) ความผูกพันต่อกลุ่มทางสังคมหรือชนชั้นใด ๆ ซึ่งกลุ่มทางสังคมหรือชนชั้นใด ๆ มีบทบาทที่
สำคัญยิ่งที่มีผลให้คนไปผูกพันอยู่กับหน่วยทางสังคมใด ๆ มากกว่าที่จะมีความผูกพันต่อชาติ ปัญหานี้เราพบได้
จากกรณีในประเทศอเมริกากลางที่คนมีความจงรักภักดีต่อท้องถิ่นมากกว่าที่จะจงรักภักดีต่อชาติ 

 

 ๖๕จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, และคณะ, รัฐศาสตร์ทั ่วไป, พิมพ์ครั ้งที ่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๔๑๖-๔๑๗. 

 ๖๖สิทธิพันธ์ พุทธหุน,  ทฤษฎีพัฒนาการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑๐-๑๑๕. 



๕๐ 
 

                    ๓) ความผูกพันต่อกลุ่มเชื้อชาติ ในหลายประเทศที่ประกอบด้วยกลุ่มชนหลายเชื้อชาติรวมกัน 
แต่ละเชื้อชาติต่างมีขนบธรรมเนียม ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเอง สำหรับประเทศเกิดใหม่
มักจะมีปัญหาในเรื่องนี้ 
                    ๔) ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิกฤตการณ์เรื่องนี้เป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และคนมีความเห็นแตกต่างกันมากขึ้น ความแตกต่างระหว่าง “ของเขา”  
กับ “ของเรา” จะเพ่ิมมากข้ึน ความผูกพันของชาติก็จะถูกทำลายลง 
 

              ๒. วิกฤตการณ์เรื่องของความชอบธรรม (Legitimacy crisis) สรุปได้เป็น ๔ ประการคือ 
                    ๑) มีข้อขัดแย้งกันหรือฐานที่มาในการใช้อ้างเรื่องอำนาจไม่พอเพียง เมื่อสังคมมีการสร้างความ
เป็นทันสมัย คนเรียนรู ้เพิ ่มขึ ้น ความเชื ่อ ค่านิยมแบบดั ้งเดิมจะถูกทำลายลงตามกระบวนการ Social 
mobilization ฐานที่มาของอำนาจแบบดั้งเดิมจะค่อย ๆ สลายไป 
                    ๒) โครงสร้างของรัฐบาลอาจแตกแยกได้เนื่องมาจากมีการแข่งขันแย่งชิงอำนาจมากเกินไป 
และปราศจากกลุ่มสถาบันรองรับ ซึ่งวิกฤตการณ์นี้มาจากผู้นำเอง                              
                    ๓) ประชาชนไม่ยอมรับฐานที่มาของอำนาจแบบดั้งเดิม ตลอดจนสัญญาแบบโกหกพกลม  
ที่ผู้นำให้ไว้ และจะเป็นผลให้ผู้นำนั้นต้องถูกโค่นล้มไป 
                    ๔) กระบวนการเรียนรู้ดำเนินไปอย่างผิดพลาด โดยมากจะเกิดในประเทศกำลังเปลี่ยนแปลง 
เด็ก ๆ จะถูกสอนให้เคารพเชื่อฟังคำสั่งจากพ่อแม่โดยปราศจากการโต้แย้ง ผู้ใหญ่ถูกอบรมให้พึ่งพาหรือเชื่อฟัง
ปฏิบัติตามผู้นำทางสังคมและการเมือง 
 

              ๓. วิกฤตการณ์เรื่องของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ( Political participation crisis) หมายถึง
การเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการทางการเมือง วิกฤตการณ์นี้อาจเกิดขึ้นภายใต้สภาพการณ์ดังนี้ 
                    ๑) ผู้ปกครองคิดไปว่าตนเท่านั้นที่มีสิทธิในการปกครองแต่เพียงผู้เดียว จึงไม่ยินยอมที่จะให้
กลุ่มทางสังคมหรือผู้นำกลุ่มอ่ืนเข้าไปมีส่วนร่วม จึงเกิดความคับแค้นใจ รวมตัวกันเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในรูปแบบก้าวร้าวรุนแรง 
                    ๒) กลุ่มที่เรียกร้องต่อรัฐบาลให้สนองตอบต่อความต้องการของพวกเขาในลักษณะใด  ๆ  
อาจมีการจัดองค์กรอยู่ในรูปของสถาบันซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นองค์กรที่ผิดกฎหมายจึงไม่สนองตอบ 
                    ๓) ผู้ปกครองอาจมองว่าข้อเรียกร้องเพื่อขอเข้าไปมีส่วนร่วมวทางการเมืองไม่ถูกต้องเพราะใช้
วิธีการที่ผิดกฎหมาย เช่นใช้ความรุนแรง หรือการเดินขบวน เป็นต้น 
                    ๔) ผู้ปกครองอาจมองว่าข้อเรียกร้องบางอย่างของผู้ที่เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นไม่ถูกต้อง
ตามทำนองครองธรรม เช่น เรียกร้องขอแบ่งแยกดินแดน ตั้งตัวเป็นประเทศอิสระ 
                     ๕) กลุ่มที่เรียกร้องขอเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ต้องการที่จะร่วมใช้อำนาจกับผู้นำปัจจุบัน 
แต่กลับต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองเสียใหม่ 
 

              ๔. วิกฤตการณ์เรื ่องของความสามารถในการเข้าถึงประชาชน ( Penetration crisis) จะดูจาก
โอกาสที่นโยบายของรัฐสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ถูกต้องเที่ยงตรง พร้อมที่จะปรับตน  
เพ่ือรับนโยบายนั้น ๆ วิกฤตการณ์นี้อาจเกิดได้จากสาเหตุ ๔ ประการดังนี้ 
                    ๑) การขยายอาณาเขตหรือได้ดินแดนเพ่ิม ทำให้รัฐบาลต้องขยายอำนาจให้ไปถึงถ้าดินแดนนั้น 
ๆ อยู่ห่างไกลจากศูนย์แห่งอำนาจมาก ปัญหาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนก็จะตามมา                           
                    ๒) ความแตกต่างกันในระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของภาษา ศาสนา  เชื้อชาติ 
ความคาดหวัง อุดมการณ์ รัฐบาลกลางต้องให้ความสำคัญในทุก ๆ ท้องถิ่นในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 



๕๑ 
 

                    ๓) ชุมชนมีความเป็นอิสระในตนเองสูง ซึ่งมีประเพณี ภาษา ศาสนาของตนเอง เช่น ชาวจีนใน
มาเลเซีย เผ่าต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นรัฐชาติในอัฟริกา วิกฤตการณ์ของการเข้าถึงประชาชนเกิดขึ้นเมื่อผู้ปกครอง
ส่วนกลางมองว่าความเป็นอิสระในตนเองของชุมชนย่อยนี้เป็นผลเสียต่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาติ 
                    ๔) ชุมชนชาวนาในชนบทไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลกลางเท่าที่ควร ความแตกต่าง
ระหว่างกับชนบทสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เมื ่อมีการสร้างความเป็นทันสมัยกระบวน Social 
Mobilization จะเป็นตัวผลักให้ชาวนาไปมีส่วนร่วมเรียกร้องต่อรัฐบาลกลางในเรื่องของสวัสดิการทางสังคม 
การประกันราคาข้าว เป็นต้น 
 

              ๕. วิกฤตการณ์เรื ่องของการแจกแจงทรัพยากรของสังคม ( Distribution crisis) อาจเกิดขึ้น
เนื ่องจากสังคมมีการสร้างความเป็นทันสมัยอันจะยังผลให้คนเข้าไปมีส ่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น  
และจะเรียกร้องให้ร ัฐบาลสนองตอบมากขึ ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็จำเป็นที่ จะต้องหาทางเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแจกแจงทรัพยากรของสังคมไม่ว่าจะอยู่ในรูปของวัตถุธรรมหรือนามธรรมให้มากขึ้น  
เพื่อความอยู่รอดของตนเอง รัฐบาลที่มีความสามารถในการก่อให้เกิดการกระจายรายได้ สินค้าและบริการ 
ตลอดจนสิ่งที่มีคุณค่าของสังคมอ่ืน ๆ เช่น อำนาจและอิทธิพลรัฐบาลนั้นก็อาจรอดพ้นจากวิกฤตการณ์นี้ไปได้ 
 

              ๖. วิกฤตการณ์เรื ่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ( Integration crisis) ซึ่งเหลื่อมล้ำและ
เกี่ยวเนื่องกันกับวิกฤตการณ์ของความชอบธรรม การแจกแจงทรัพยากรและการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง 
นั่นคือถ้ารัฐบาลไร้ความสามารถในการสนองตอบในรูปของการแจกแจงทรัพยากรในสังคมอย่างเป็นธรรมแล้ว 
คนจะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ปัญหาความชอบธรรมของรัฐบาลจะตามมา เป็นผลให้รัฐบาลเกิด
ความสั ่นคลอนแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าร ัฐบาลสามารให้บร ิการหรือสามารถเข้าถึงประชาชนแล้ว  
ความชอบธรรมก็จะเกิดขึ้น เป็นผลให้รัฐบาลเองมีเสถียรภาพ และจะยังผลให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภายในชาติด้วย     
 

              ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า อุปสรรคหรือวิกฤตการณ์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางการเมืองขึ้นอยู่กับการ
ความเป็นธรรมของสังคม การเข้าถึงประชาชนในทุกท้องถิ่นระดับเดียวกัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
การเปิดพ้ืนที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน และการรับผลประโยชน์ด้วยกัน 
 
 ตารางท่ี ๒.๑๑ แสดง ปัจจัยที่มีอิทธิพลและจุดวิกฤติหรือปัญหาสำคัญในการพัฒนาทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สิทธิพันธ์ พุทธหุน  
(๒๕๔๑, หน้า ๕๗-๕๙) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางการเมือง 
๑. ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๒. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง และวัฒนธรรม 
๓. สภาพแวดล้อมภายนอกประเทศ 
๔. ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง 
๕. ลำดับขั้นตอนหรือทิศทางของการเปลี่ยนแปลง 
๖. อัตราการเปลี่ยนแปลง  

 
 
 
 



๕๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๑ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เรื่องเดียวกัน  
(๒๕๔๑, หน้า ๑๑๐-๑๑๕) 

อุปสรรคต่อการพัฒนาทางการเมือง 
๑. วิกฤติการณ์เรื่องของความผูกพัน 
๒. วิกฤตการณ์เรื่องของความชอบธรรม 
๓. วิกฤตการณ์เรื่องของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง 
๔. วิกฤตการณ์เรื่องของความสามารถในการเข้าถึงประชาชน 
๕. วิกฤตการณ์เรื่องของการแจกแจงทรัพยากรของสังคม 
๖. วิกฤตการณ์เรื่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, และคณะ  
(๒๕๔๒, หน้า ๔๑๖-๔๑๗) 

จุดวิกฤติหรือปัญหาสำคัญในการพัฒนาทางการเมือง  
๑. เรื่องความสำนึกหรือความรู้สึกว่าเป็นหน่วยหนึ่งของชาติ 
๒. การยอมรับว่าผู้ปกครองประเทศเป็นไปโดยชอบธรรม 
๓. การเข้าถึงประชาชน 
๔. การเข้าไปมีส่วนร่วมในวงการเมือง 
๕. บูรณภาพภายในชาติ 
๖. การกระจายหรือวิภาคผลประโยชน์ต่าง ๆ 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาธิปไตย  
 

              ในพระพุทธศาสนามีพระธรรมคำสอนหลายหัวข้อด้วยกัน ที่มีการนำมาอธิบายเพ่ือให้มีการนำไป
ประพฤติปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ 
และ ด้านสังคมด้วย และในบรรดาพระธรรมคำสอนเหล่านั้น “ธรรมาธิปไตย” ก็เป็นพระธรรมคำสอนประการ
หนึ่งทีมั่กจะมีการนำไปอธิบายให้เกี่ยวข้องกับการ ประพฤติปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในทางการเมืองการปกครอง
อยู่เสมอ ๆ ไม่ว่าสังคมนั้นจะมีระบอบ การเมืองการปกครองแบบใดก็ตาม ดังนั้น การศึกษาหาความหมายของ
คำว่า “ธรรมาธิปไตย” จะ ช่วยให้เรามีความเข้าใจในความหมายและแนวคิดที่ แท้จริงของ “ธรรมาธิปไตย”  
ได้ชัดเจนมากยิง่ขึน้ ดังตอ่ไปนี้ 
 

                ๒.๓.๑ ความหมายของคำว่า “ธรรมาธิปไตย”   
 

              คำว่า “ธรรมาธิปไตย” หรือ “ธัมมาธิปไตย” มีผู้รู้ ูและนักวิชาการให้นิยามความหมาย คำจำกัด
ความไว้ทัง้เหมือนกนัและแตกต่างกัน ดังตอ่ไปนี้  
  

              ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้คำจํากัดความคำว่า “ธรรมาธิปไตย”  
ไว้ว่า “การถือธรรมเป็นใหญ่, การถือความถกูต้องเป็นหลัก”๖๗   
 

              ธรรมาธิปไตยไว้โดยมุ่งถึงความถูกต้องของธรรมชาติว่า “ธรรมาธิปไตยเอาความถูกต้องของ
ธรรมชาติเป็นใหญ่”๖๘ หรือมุ่งถึงกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว ่า “ธรรมาธิปไตยตามหลักของพุทธศาสนา  

 

 ๖๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ , (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ ๊คส์
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๕๕๕.  

 ๖๘พุทธทาสภิกขุ, การเมืองคือธรรมะ, พิมพ์ครั ้งที ๒, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อรุณวิทยา , ๒๕๓๑),  
หน้า ๑๗๗.   



๕๓ 
 

ซ่ึงเอาธรรมหรือพระธรรมเป็นหลัก เอาความจริงความถูกต้องตามธรรมคือตามกฎเกณฑ์อันลึกซ้ึงของธรรมชาติ
เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกได้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้า” หรือมุ่งถึงความดีว่า “สำหรับ คำว่า ธรรมาธิปไตย นี้มันเล็งถึง
ความดีความงามความจริง ความยุติธรรม เรียกสั้น ๆ ว่าความดีก็แล้วกัน”๖๙   
 

              ให้นิยาม ความหมายคำว่า “ธรรมาธิปไตย” ไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมว่า 
“ความมีธรรมเป็นใหญ่, ถือธรรมเป็นใหญ่, กระทำการด้วยปรารภความถูกต้อง เป็นจริงสมควรตามธรรมเป็น
ประมาณ”๗๐    
 

              ให้นิยามความหมายคำว่า “ธรรมาธิปไตย” ไว้ใน หนังสือคำวัด : พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธ
ศาสน์ว่า “ธรรมาธิปไตย หมายถึงการยึดถือหลักการ หลักเหตผุล หลักความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม
เป็นประมาณในการบริหารจัดการต่าง ๆ คือจะทำอะไรก็ยึดถือธรรมเป็นหลัก ละเว้นการยึดถือตนและกระแส
เสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมไม่เป็นธรรม”๗๑   
 

              ให้น ิยามความหมายคำว่า “ธรรมาธิปไตย” ไว ้หนังส ือพระพุทธศาสนากบัร ัฐธรรมนูญว่า  
“การถือธรรมเป็นใหญ่ ให้ความสำคัญแก่ธรรม หากเป็นการบริหาร ก็เป็นการบริหารโดยการใช้ธรรมเป็นมาตร
วัดความถูกความผิดของใครอะไรก็ตามนำเอาธรรมะมาเป็นมาตรวัดต้องยุติด้วยธรรม เป็นธรรม เทียงธรรม 
ผู้ปกครอง ผู้บริหารจะต้องทรงธรรม มีธรรม”๗๒   
 

              ให้นิยามความหมายคำว่า “ธรรมาธิปไตย” ไว้ในหนังสือพุทธศาสตร์ร่วมสมัย ๑ ว่า “การยึดธรรม
หรือ ความถูกต้องชอบธรรม ความยุติธรรม ความเหมาะความควรเป็นใหญ่ก็จัดเป็น “ธัมมาธิปไตย” ซ่ึงก็อาจ
เรียกว่า “หลักการ” ก็คงพอได้”๗๓   
 

              ได้อธิบายความหมายของ ธรรมาธิปไตยไว้ว่า “ธรรมาธิปไตย คือ ระบบการตัดสินใจที่ยึดเอาธรรมะ 
คือ ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นใหญ่ ถ้าเราเอาหลักธรรมาธิปไตยนี้
มาเป็นหลักในการตัดสินใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็จะกลายเป็น “ธัมมิกประชาธิปไตย”  
หรือประชาธิปไตยในครรลองของธรรมะ”๗๔   
 

              จากคำอธ ิบายหร ือการนิยามให้คำจำกัดความหมายของคำว ่า “ธรรมาธ ิปไตย” ของผู้ รู้   
และนักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รู้และนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาดังที่นำมาแสดงในเบื้องต้น เราจะเห็น
ได้ว ่ามีทั้งเหมือนกันและแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่โดยสาระหลักแล้วส่วนใหญ่ให้ความสำคัญแก่ธรรมะ  
และการอธิบายความหมายของคำว่า “ธรรมะ” ก็ขึ้นอยู่กับการตีความของ แต่ละบุคคลว่าจะให้มีความหมาย
ครอบคลุมไปถึงเรื่องใดบ้าง เช่น หลักการ หลักเกณฑ์ กฎกติกา ความจริง และความดีงาม แต่โดยภาพรวมที่
กล่าวถึงกันได้แก่เรื่องความถูกต้อง และยังมีการอธิบายความหมายของคำว่า “ธรรมาธิปไตย” ไปในแนว

 

 ๖๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๐-๑๘๑.   
 ๗๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒๘. 
 ๗๑พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) , คำวัด : พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ , (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ์เลียงเชียง, ๒๕๔๘), หน้า ๓๗๖.  
 ๗๒พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) , พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ , (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริม

พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๕๘.  
 ๗๓พระศร ีปร ิย ัต ิโมล ี (สมชัย ก ุสลจิต ฺโต ) , พุทธศาสตร์ร ่วมสมัย ๑ , พิมพ์คร ั ้งท ี ่  ๒ , จำนวน ๒ เล ่ม , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๔๔.    
 ๗๔ว. วชิรเมธี, ธรรมาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: โพสต์บุ๊กส์, ๒๕๕๑), หน้า ๘๖.  



๕๔ 
 

ทางการประยุกต์ใช้ในทางการเมืองการปกครองด้วย เช่น การกล่าวถึงการบริหารที่ เป็นธรรม การตัดสินใจใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือการกล่าวถึงเรือ่งการคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นใหญ่     
 

              นอกจากนี้ เราจะเห็นได้ว่า “ธรรมาธิปไตย” นี้ก็เป็นคำที่ใช้กันอย่างคุ้นเคยในสังคมไทย เนื่องจาก
เป็นสังคมที่มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ทำให้มีการถ่ายทอดแนวคิดหรือหลักธรรมคำ
สอนเกี่ยวกับธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาสู่สังคมไทยอยู่เป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของ
พุทธศาสนิกชนและนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้ว่า แม้ว่าคำว่า “ธรรมาธิปไตย” จะเป็นคำ
เฉพาะในทางพระพุทธศาสนา แต่ ก็ได ้ร ับการบรรจุและน ิยามความหมายไว ้ ในพจนาน ุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานด้วยดังที่ยกมาอธิบายไว้แล้วในเบื้องต้น เพราะฉะนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในคำว่า 
“ธรรมาธิปไตย” จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาคำอธิบายความหมายของคำนี้ จากหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
คัมภีร์สำคัญ ๆ ในพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกและอรรถกถาต่อไป 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒ แสดง ความหมายของคำว่า “ธรรมาธิปไตย”   
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน  

(๒๕๔๖, หน้า ๕๕๕) 
“ธรรมาธิปไตย” หมายถึง “การถือธรรมเป็นใหญ่, การถือความถูกต้อง
เป็นหลัก 

พุทธทาสภิกขุ  
(๒๕๓๑, หน้า ๑๗๗)  

ธรรมาธ ิป ไตยไว ้ โดยม ุ ่ ง ถ ึ งความถ ู กต ้อ งของธรรมชาต ิ ว่ า 
“ธรรมาธิปไตยเอาความถูกต้องของธรรมชาติเป็นใหญ่  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
(๒๕๔๓, หน้า ๑๒๘) 

ธรรมาธิปไตย” หมายถึง ความมีธรรมเป็นใหญ่ , ถือธรรมเป็นใหญ่, 
กระทำการด้วยปรารภความถูกต้อง เป็นจริงสมควรตามธรรมเป็น
ประมาณ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  
สุรเตโช) (๒๕๔๘, หน้า ๓๗๖) 

ธรรมาธิปไตย หมายถึง การยึดถือหลักการ หลักเหตผุล หลักความ
จริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการ
ต่าง ๆ  

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)
(๒๕๕๐, หน้า ๕๘) 

ธรรมาธิปไตย หมายถึง การถือธรรมเป็นใหญ่ ให้ความสำคัญแก่ธรรม 
หากเป็นการบริหาร ก็เป็นการบริหารโดยการใช้ธรรมเป็นมาตรวัด
ความถูกความผิดของใครอะไรก็ตามนำเอาธรรมะมาเป็นมาตรวัดต้อง
ยุติด้วยธรรม 

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺ
โต) (๒๕๔๗, หน้า ๔๔)    

ธรรมาธิปไตย หมายถึง การยึดธรรมหรือความถูกต้องชอบธรรม 
ความยุติธรรม ความเหมาะความควรเป็นใหญ่ 

ว. วชิรเมธี (๒๕๕๑, หน้า ๘๖) ธรรมาธิปไตย คือ ระบบการตัดสินใจที่ยึดเอาธรรมะ คือ ความจริง 
ความถูกต้อง ความดีงาม และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นใหญ่ 

 

              ๒.๓.๒ ความสำคัญของธรรมาธิปไตย 
 

              ความสำคัญของธรรมาธิปไตยนั้น ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ มีความสำคัญในแง่ที่เป็นหลักพุทธธรรม 
และในแง่ของการถือประปฏิบัติซึ่งทั้งสองประการนี้สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัด ด้วยเหตุที่พุทธธรรมคือหลักคำ
สอนทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพุทธพจน์ กล่าวง่าย ๆ คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง คำสอนของ
พระพุทธเจ้าก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนา ซึ่งเราท่านก็ทราบกันดีว่ามีความสำคัญมากเพียงใด ส่วนในแง่ของ
การถือปฏิบัติ ธรรมาธิปไตยถือว่าสำคัญยิ่งเพราะผู้นำประเทศตั้งแต่ยุคพุทธกาลเป็นต้นมาที่เป็นพุทธมามกะก็



๕๕ 
 

ทรงถือธรรมาธิปไตยเป็นแนวทางในการบริหารประเทศตลอดมา ความสำคัญในแง่ที่เป็นหลักพุทธธรรมนั้นอาจ
พิจารณาได้จากลักษณะของพุทธธรรม ๒ ประการ คือ๗๕ 
 

 ๑) แสดงหลักความจริงสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชเฌนธรรม” หรือเรียกเต็มว่า “มัชเฌนธรรม
เทศนา” ว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ นำมาแสดงเพ่ือประโยชน์
ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเท่านั้น ไม่ส่งเสริมความพยายามที่จะเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิธีถกเถียงสร้างทฤษฎีต่าง  ๆ 
ขึ้นแล้วยึดมั่นปกป้องทฤษฎีนั้น ๆ ด้วยการเก็งความจริงทางปรัชญา 
 

              ๒. แสดงข้อปฏิบัติสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรม
ตนผู้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลงงมงาย มุ่งผลสำเร็จคือ ความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ ที่สามารถมองเห็นได้ใน
ชีวิตนี้ ในทางปฏิบัติความเป็นสายกลางนี้เป็นไปโดยสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น สภาพชีวิตของบรรพชิต 
หรือคฤหัสถ์เป็นต้น 
 

              จากความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พุทธธรรมคือทางเอก ทางสายกลางที่ผู ้ปฏิบัติตามจะส ำเร็จ
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ดังธรรมคุณ ๖ ประการ คือพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอันบุคคลพึงเห็นเอง 
ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนจะพึงรู้เฉพาะ 
  

             ๒.๓.๓ หลักธรรมาธิปไตย 
 

                   หลักธรรมาธิปไตยปรากฏในสังคมไทยเนื่องด้วยสังคมไทยเป็นสังคมแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งมีผู้นับ
ถือพระพุทธศาสนามากกว่าร้อยละ ๘๐ ของคนในประเทศ ส่งผลให้คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาถ่ายทอดกัน
มาจากรุ่นสู่รุ่น หนึ่งในนั้นคือธรรมาธิปไตย เพราะหลักธรรมาธิปไตยว่าด้วยการปกครองที่ชอบธรรม เมื่อคนใน
ประเทศส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ระรอบการปกครองก็ต้องเป็นไปตามแบบชาวพุทธด้วย 
 

              ธรรมาธิปไตยปรากฏในอธิปไตย ๓ อย่างซึ่งปรากฏในสังคีติสูตรได้แก่อัตตาธิปเตยยะความมีกรรม
เป็นใหญ่ โลกาธิปเตยยะ ความมีโรคเป็นใหญ่ และธัมมาธิปเตยยะ ความมีธรรมเป็นใหญ่ ความเข้าใจสับสนเกิด
จากข้อความในพระไตรปิฎกมีเพียงสั้นๆ เท่านี้  เมื ่อแปลความหมายแล้วก็ไม่เกี ่ยวข้องกับอธิปไตยที่ใช้ใน
การเมืองแบบตะวันตกดังนี้๗๖ 
              ๑ อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ ที่เอาตนเองศักดิ์ศรีเกียรติภูมิตลอดจนประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ 
การกระทำการด้วยปรารถนาตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณ 
              ๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ คือถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่วันไหวไปตามเสียงนินทา
และสรรเสริญ ไม่มีหลักการที่แน่นอนการกระทำด้วยปรารถนาจะเอาใจสูงชนหาความนิยม หรือวันกลัวเสียงว่า
กล่าวเป็นประมาณ 
                   ๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมะเป็นใหญ่ เชื่อถือหลักความจริงความถูกต้องความดีงามเหตุผลเป็นใหญ่ 
การกระทำด้วยความปรารถนาสิ่งที่ได้ศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และความคิดเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวาง
ชัดเจน และพิจารณาอย่างดีที่สุดเส้นขีดแห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า เป็นประโยชน์ชอบ
ธรรมและเพ่ือความดีงามเป็นประมาณ 

 

 ๗๕Prapromkunaporn ( P. A.  Payutto) ,   Added Buddha Dhamma, 3 2 nd  Edition, (Bangkok: 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press, 2012): 384-420. 

 ๗๖Phrathepvetee,  Life Hand Book, (Bangkok: N/A,.1977), p. 242. 



๕๖ 
 

              สรุปได้ว่า ธรรมาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครอง แต่เป็นหลักสำหรับผู้ปกครองในการปกครองซึ่ง
ต่างกับที่เข้าใจผิดกันโดยทั่วไปว่า ธรรมาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองหนึ่งซึ่งเทียบได้กับประชาธิปไตย  
อภิชนาธิปไตย สังคมนิยม เป็นต้น ซึ่งเป็นระบอบการปกครองระบอบหนึ่งโดยสมบูรณ์ พระเทพเวทีอธิบาย
เพียงว่า ธรรมาธิปไตยนั้นไม่ว่าใครก็ตามต้องการรับผิดชอบต่อรัฐ ก็ต้องใช้หลักนี้ทั ้งหมดอาจกล่าวได้ว่า 
ธรรมาธิปไตยเป็นหลักควบคุมระบอบการปกครอง กล่าวคือระบอบการปกครองทุกชนิดได้รับการออกแบบมา
อย่างดี และระบอบการปกครองก็เหมือนกฎหมายย่อมไม่อาจบังคับควบคุมได้ทุกกระเบียดนิ้ว คนไม่ดีจึงใช้
กฎหมายเพื่อผลประโยชน์ตน หรือคนโง่อาจใช้กฎหมายไปในทางเสียหายได้ดังนั้นการปกครองทุกระบอบอาจ
ทำลายผู้อยู่ในระบอบนั้นได้หากปกครองเลวหรือชั่วผู้ปกครองจะพ้นจากความเลวหรือความโง่ได้ หากใช้ทำซ้ือ
เอาความถูกต้องยุติธรรมเป็นหลักในการปกครอง คือใช้ธรรมาธิปไตย ในแง่นี้ธรรมาธิปไตยเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใช้อำนาจเป็นหลักท่ีผู้ใต้ปกครองใช้ในการตรวจสอบผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองใช้อำนาจอยู่ใน
กรอบเหตุผลและความดีงาม 
 
ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดง หลักความสำคัญของธรรมาธิปไตย 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Prapromkunaporn (P.A. 
Payutto)   
(2012, p.p. 384-420) 

ความสำคัญของธรรมาธิปไตย ถือว่าสำคัญยิ่งเพราะผู้นำประเทศตั้งแต่
ยุคพุทธกาลเป็นต้นมาที่เป็นพุทธมามกะก็ทรงถือธรรมาธิปไตยเป็น
แนวทางในการบริหารประเทศตลอดมา เป็นหลักสำหรับผู้ปกครองใน
การปกครอง  

Phrathepvetee  
(1977, p. 242) 

ธรรมาธิปไตยปรากฏในอธิปไตย ๓ อย่าง 
๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ 
๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ 
๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมะเป็นใหญ่ 
 

  
             ๒.๓.๔ ธรรมาธิปไตยในพระไตรปิฎกและอรรถกถา  
 

              ธรรมาธิปไตย ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกและอรรถกถา ดังทีก่ล่าวมา ทำให้เราทราบ
ว่า ธรรมาธิปไตยในฐานะที่เป็นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้กล่าวถึงเรื่องอำนาจของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรืออำนาจทางการเมืองการปกครองแต่ประการใด แม้จะอธิบายธรรมาธิปไตยว่า ความมีธรรมเป็น
ใหญ่ แต่ความเป็นใหญ่หรืออธิปไตยในคัมภีร์พระพุทธศาสนามิได้หมายถึงอำนาจในทางการเมืองการปกครอง 
ที่สามารถบังคับบัญชาให้บุคคลอ่ืนต้องยอมปฏิบัติตามหรือลงโทษใครได้ กลับหมายถึงสิ่งที่มีอำนาจหรือมีพลัง
ผลักดันให้บุคคลกระทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องดีงาม ได้แก่ ตนเอง บุคคลอ่ืน และธรรม ซึ่งแต่ละอย่างล้วนเป็น
จุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่จุดหมายที่ดีทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมาธิปไตยนั้น เป็นการใช้ธรรมเป็นที่ต้ังและให้
ความสำคัญแก่ธรรม ในฐานะที่ธรรมเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นสิ่งจูงใจให้บคุคลละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์  
และธรรมที่อธิบายไว้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถานั้นก็มีความหมาย ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นวิธ ีการ  
(กุศลกรรมบถ ๑๐) และเป้าหมาย (โลกุตรธรรม ๙) ที่เป็นผลอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว
นั่นเอง 
  
 



๕๗ 
 

                 สรุป จากการศึกษาความหมายของ “ธรรมาธิปไตย” ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎก
และอรรถกถานั้น สรุปได้ดงันี้  
 

              “ธรรมาธิปไตย” ในฐานะที่เป็นหลักธรรมคำสอนประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ ปรากฏอยู่ใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎกและอรรถกถานั้น ทำให้ทราบว่า “ธรรมาธิปไตย” ในอาธิปเตยยสูตร
เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนผู้ที่ออกบวชเป็นพระภิกษุ ให้ปรารภธรรมเป็นจุดเริ่มต้นหรือนำธรรมมา
เป็นสิ่งจูงใจให้ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือทำความดี เพ่ือพัฒนาตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงที่ครอบงำ  
และทำให้ทราบว่า “ธรรมาธิปไตย” ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยที่ปรากฏในจักกวัตติสูตร
และธัมมราชาสูตร ก็เป็นเพียงคุณสมบัติหรือหลักธรรมประการหนึ่งที่ผู้ปกครองหรือผู้นำทรงมีหรือทรงปฏิบัติ
ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า พระเจ้าจักรพรรดิทรงมีธรรมเป็นใหญ่ หรือพระพุทธเจ้าทรงมีธรรมเป็นใหญ่  
คือทรงมีธรรมาธิปไตยนั้นเอง อีกท้ังจากหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนายังทำให้ทราบว่า 
พระพุทธศาสนาไม่ได้ให้ความสำคัญกับระบอบการปกครองว่าจะเป็นระบอบการปกครองรูปแบบใด เนื่องจาก
พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกบัเรื่องการพฤตปิฏิบัติตนของบคุคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือไมก็่ตาม   
 

              นอกจากนี้  การศึกษาธรรมาธิปไตยในคัมภีร ์พระพุทธศาสนา ในฐานะที่  “ธรรมาธิปไตย”  
เป็นหลักธรรมคำสอนประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานี้ยังทำให้ทราบว่า  “ธรรมาธิปไตย” เป็นหลักธรรมคำ
สอนที่มุ่งไปที่คุณธรรมหรือคุณสมบัติด้านที่ดีที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งมีพลังหรือมีอำนาจควบคุมการ
ตัดสินใจ การพูด และการกระทำของบุคคลนั้น ๆ เมื่อมีคุณสมบัติภายในที่ดีมีธรรมะเป็นที่ต้ังหรือเป็นพ้ืนฐาน
แล้ว การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ก็จะเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง ดีงาม และเป็นประโยชน์ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นตามลำดับ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตาม เพราะการที่บุคคลนั้นมีธรรม
เป็นใหญ่ในการตดัสินใจ จึงเรียกว่า “ธรรมาธิปไตย” คือความมีธรรมเป็นใหญ่ แต่ความเป็นใหญ่หรืออธิปไตย 
  

             ในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นมิได้หมายถึงอำนาจในทางการเมืองการปกครองที่สามารถบังคับบัญชา
ให้บคุคลอ่ืนต้องยอมปฏิบัติตามหรือลงโทษใครได้ กลับหมายถึงอำนาจของธรรมที่สามารถกระตุ้นหรือเป็น
สิ่งจูงใจให้บุคคลตัดสินใจกระทำในสิ่งทีถู่กต้องดีงาม เพ่ือนำไปสู่จุดหมายทีถู่กต้องดีงามเช่นกนั 
 

๒.๔  หลักธรรมที่เกี่ยวกับอปริหานิยธรรม ๗ 
  

              ผู้วิจัยได้เลือกนำหลักอปริหานิยธรรม ๗ มาเป็นหลักธรรมสำหรับประยุกต์ใช้กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
ซึ่งหลักอปริหานิยธรรม ๗ หมายถึง “ธรรมอันเป็นเหตุแห่งความไม่เสื่อม” หรือหมายความว่า “ไม่เป็นเหตุแห่ง
ความหายนะ” ซึ่งการมีส่วนร่วมในการปกครอง  บุคคลที่เป็นประชาชนพลเมืองที่ดีของรัฐ  นอกจากจะปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดีมีความสุจริตทั้งกาย วาจา และใจแล้ว พึงมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปกครองด้วยการปฏิบัติ
หลักอปริหานิยธรรม  ๗  ประการ คือ๗๗    
  

                 ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์    
                  ๒) พร้อมเพียงกันประชุม พร้อมเพียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพียงกันทำกิจที่พึงทำร่วมกัน    
                  ๓) ไม่บัญญัติวางข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันมิได้ตกลงกันไว้  และไม่เหยียบย่ำล้มล้างสิ่งที่
บัญญัติตกลงกันไว้  ถือปฏิบัติอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่ว่างไว้เป็นธรรมนูญ    

 

  ๗๗องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๗๙/๑๖๕-๑๖๗. 



๕๘ 
 

                  ๔) ให้เกียรติยกย่อง นับถือท่านผู ้ใหญ่ที ่มีความรู ้และประสบการณ์อันยาวนาน  มองเห็น
ความสำคัญแห่งถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟัง    
                  ๕) ให้เกียรติและคุ้มครองกุลสตรี  มิให้มีการข่มเหงรังแก    
                  ๖) เคารพบูชาสักการะเจดีย์  ปูชนียสถาน  อนุสาวรีย์ประจำชาติ  อันเป็นเครื่องเตือนความทรง
จำ  เร้าให้ทำดี  และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน  ไม่ละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงทำต่ออนุสรณ์สถานเหล่านั้นตาม
ประเพณี    
                  ๗) จัดการให้ควาสมอารักขา บำรุง คุ้มครองอันชอบธรรมแก่บรรพชิต  ผู้ทรงศีลธรรมบริสุทธิ์
เป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน  เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุก   
 

               หลักธรรมในการทางการเมือง  ทั้งที่เป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง  และเป็นหลักปฏิบัติสำหรับ
ประชาชนพลเมืองตามที ่กล ่าวมาแล้วน ี ้   เป ็นหลักธรรมที ่สำคั ญย ิ ่ งท ี ่จะส ่งเสร ิมให ้การปกครอง   
เป็นการปกครองโดยคุณธรรม  คือเป็นการปกครองที่ผู้ปกครองตั้งตนอยู่ในคุณธรรม  แล้วให้การคุ้มครอง
บำรุงรักษาพลเมืองให้มีความสุข  มั่นคงปลอดภัย  และประชาชนพลเมืองก็เป็นคนที่ยึดมั ่นในคุณธรรม   
และเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมของส่วนร่วมการปกครองที่เน้นคุณธรรม ย่อมจะทำให้สังคมสงบสุข  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเมืองของสังคมนั้น ๆ มีเสถียรภาพและพัฒนาแล้ว ในระดับหนึ่ง   
 

               สำหรับสังคมประชาธิปไตย  หลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้แน่
ชัดที่สุด คือหลักธรรมาธิปไตยและหลักอปริหานิยธรรม ๗  
               หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการที ่เน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง   
เช่น การประชุม การคิด ตัดสินใจ การดำเนินการ และต้องรับผิดชอบร่วมกัน เป็นต้น และการเคารพใน
กฎหมายเป็นหลักธรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทางการเมืองโดยตรง  ดังนั้น  หากมองในแง่การเมือง หลักธรรม
ทั้งหมดในด้านการเมืองที ่ได้ กล่าวมาแล้วนั้น  ล้วนส่งเสริมการพัฒนาทางการเมืองได้เป็นอย่างดีทั ้งสิ้น  
ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ดังต่อไปนี้  
  
           ๒.๔.๑ ความเป็นมาของหลักอปริหานิยธรรม ๗        
 

               วัสสการพราหมณ์มหาอำมาตย์แคว้นมคธ ทูลถามเรื่อง พระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบุตรมีพระประสงค์
จะเสด็จไปปรามแคว้นวัชชี พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพระอานนท์มาตรัสถามเรื่อง อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ข้อ 
คือ  
               ๑. เจ้าวัชชีหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
               ๒. เจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำกิจที่พึงกระทำ  
               ๓. เจ้าวัชชีไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้  
               ๔. เจ้าวัชชีเคารพนับถือผู้ใหญ่ในแคว้นวัชชี  
               ๕. เจ้าวัชชีไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรี หรือกุลกุมารี  
               ๖. เจ้าวัชชีสักการเคารพนับถือบูชาเจดีย์ในแคว้นวัชชี  
               ๗. เจ้าวัชชีจัดการรักษาคุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยความชอบธรรมตราบใดที่พวก 
วัชชีรักษาราชอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ข้อนี้ เจ้าวัชชีพึงได้แต่เจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย๗๘        
 

 
๗๘ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔-๑๓๕/๗๘. 



๕๙ 
 

               มหาปรินิพพพานสูตร คัมภีร์ทีฆนิกาย มหาวรรค ได้กล่าวถึงหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ  
๕ หมวด ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในสมัยใกล้จะดับขันธปรินิพพาน  
 

            นอกจากนี้แล้ว หลักอปริหานิยธรรมยังปรากฏอยู่ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ข้อความที่
เป็นข้อธรรมเหมือนกันทั้ง ๕ หมวดตรงกับข้อความที่มาในมหาปรินิพพานสูตร มีข้อแตกต่างกันตรงที่ข้อความ
ปรารภการแสดง  อปริหานิยธรรม ในมหาปรินิพพานสูตรเป็นข้อความต่อเนื่องจากการที่พระพุทธองค์ประทับ
อยู่บน ภูเขาคิชฌกูฏ พระเจ้าอชาตศัตรูทรงส่งวัสสการพราหมณ์มหาอำมาตย์มาเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องที่พระองค์ 
จะยกทัพไปย่ำยีพวกวัชชี แล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงราชอปริหานิยธรรม๗๙  แก่พระอานนท์ เมื่อวัสสการพ
ราหมณ์มหาอำมาตย์ทูลลากลับไป พระพุทธองค์มีรับสั่งกับพระอานนท์เพื่อแจ้งให้ภิกษุทั้งหมด ที่พักอยู่ในกรุง
ราชคฤห์มาประชุมที่อุปัฏฐานศาลาแล้วท่านพระอานนท์ได้นิมนต์ภิกษุทั้งหมดมาประชุมกัน จากนั้นได้เข้ากราบ
ทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบ พระองค์ได้เสด็จไปยังอุปัฏฐานศาลาแสดงอปริหานิยธรรม๘๐    แก่ภิกษุทั้งหลาย  
เป็นข้อความที่เป็นเหตุการณ์ติดต่อกัน  ส่วนในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต พระสังคีติกาจารย์ท่านกลา่ว
แบบกว้างๆ ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏได้แสดง อปริหานิยธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย อปริหานิย
ธรรม ๗ ประการ ๕ หมวด พระสังคีติกาจารย์ได้แยกเป็น ๕ สูตร ตั้งชื่อสูตรว่า ๑”  ปฐมสัตตกสูตร   ๒. ทุติย
สัตตกสูตร   ๓. ตติยสัตตกสูตร ๔. โพชฌังคสูตร ๕. สัญญา สูตร ต่อจากวัสสการสูตร คือข้อความตอนที่วัสสกา
รพราหมณ์มหาอำมาตย์เข้าเฝ้า ซึ่งท่านจัดเป็นสูตร หนึ่งเรียงลำดับไว้ก่อนระบุสถานที่แสดงเฉพาะปฐมสัตตก
สูตร ส่วนสูตรที่ ๒ - ๕ ไม่ระบุคล้ายกับเป็นต่างเหตุการณ์ต่างวาระกัน  
 
ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดง ความเป็นมาของหลักธรรมที่เก่ียวกับอปริหานิยธรรม ๗  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย   
ติกนิบาต  
(๒๕๓๙, หน้า ๑๖๕-๑๖๗) 

หลักอปริหานิยธรรม 
๑. พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักความม่ันคงฝ่ายบริหารแผ่นดิน ๗  

ประการ 
๒. เจ้าลิจฉวีนำไปจัดการปกครองโดยสามัคคีธรรม 
๓. มีสภาเป็นที่ประชุมเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยืนนาน 

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย 
มหาวรรค  
(๒๕๓๙, หน้า ๗๘-๘๑)  

๑. หลักการปกครองระบอบสามัคคีธรรมสมัยพุทธกาล  
๒. พระพุทธเจ้าทรงตรัสสั่งสอนแก่เจ้าวัชชีทั้งหลาย  
๓. ยับยั้งไม่ให้เกิดสงครามระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นวัชชี 

 
              ๒.๔.๒ ความหมายของหลักอปริหานิยธรรม ๗        
 

              จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหลักอปริหานิยธรรมมีนักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ความหมายไว้ 
ดังต่อไปนี้        
              อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรค ได้ระบุความหมายของหลักอปริหานิยธรรมว่า ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิด
ความเจริญโดยส่วนเดียว ไม่มีความเสื่อม มี ๒ ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรม และภิกขุอปริหานิยธรรม๘๑        

 

 ๗๙ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔ - ๑๓๕/๗๘ – ๘๑. 
 ๘๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๐/๘๗ – ๘๘. 
 ๘๑ที.ม. (ไทย) ๒/๑๓๔-๑๓๖/๑๑๖-๑๒๘.        



๖๐ 
 

              ให้ความหมายเกี่ยวกับอปริหานิยธรรมว่า เป็นธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความ
เจริญฝ่ายเดียว ชื่อว่า อปริหานิยธรรม๘๒        
 

              ให้ความหมายไว้ว่า อปริหานิยธรรม หมายถึง “เป็นธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือ
ความเจริญฝ่ายเดียว สำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง”๘๓   
 

              ให้ความหมายไว้ว่า อปริหานิยธรรม หมายถึง เป็นหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความ
เสื่อม นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว๘๔           
 

              สรุปได้ว่า หลักปริหานิยธรรม ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความเจริญโดยส่วนเดียว ไม่มีความเสื่อม 
สำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง มี ๒ ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรม และภิกขุอปริหานิยธรรม   
 
ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดง ความหมายของหลักอปริหานิยธรรม ๗      

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระส ุ ตต ั น ตป ิ ฎ ก  ท ี ฆน ิ ก า ย 
มหาวรรค  
(๒๕๓๙, หน้า ๑๑๖-๑๒๘) 

๑. สมัยพุทธกาลมีการปกครองอยู่ ๒ ระบอบ คือ ระบอบราชาธิปไตย
หรือสมบูรณาญาสิทธิราช และ สามัคคีธรรมมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ระบอบ ประชาธิปไตยน ามาใช้ในการประชุมรัฐสภาได้  
๒. ระบอบสามัคคีธรรมจะเอาชนะด้วยการใช้กำลัง ไม่ได้นอกจากยุยง
ให้แตกความสามัคคี  
๓. พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับผู้ปกครองที่มีคุณธรรมจริยธรรม
มากกว่าระบอบการปกครอง 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส  
(๒๕๓๙, หน้า ๓๑)        

อปริหานิยธรรม ความหมาย เป็นธรรมไม่เป็นที่ตั ้งแห่งความเสื่อม 
เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว เมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วทำให้
องค์กรและสังคมนั้น ๆ มีแต่ความเจริญ  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๗, หน้า ๒๘๙) 

อปริหานิยธรรม  หมายถึง ธรรมที่ประพฤติปฏิบัติแล้ว จะไม่ทำให้
องค์กรและสังคมนั้น ๆ เสื่อมทรามลง คือมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๐, หน้า ๒๖)  

อปริหานิยธรรม คือธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมมี ๗ อย่างดังนี้ 
๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
๒. พร้อมเพียงกันประชุม เลิกประชุมและทำกิจที่ควรทำ  
๓. ไม่บัญญัติหรือเลิกล้มข้อบัญญัติตามอำเภอใจ  
๔. เคารพให้เกียรติและรับฟังความเห็นของผู้ใหญ่  

 
 
 
  

 
๘๒สมเด ็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , สาราน ุกรมพระพุทธศาสนา , พิมพ์คร ั ้งท ี ่  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๓๑.        
๘๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุต ฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั ้งที ่ ๒๗ , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๘๙. 
๘๔พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.  ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๐), หน้า ๒๖.      



๖๑ 
 

             ๒.๔.๓ องค์ประกอบของหลักอปริหานิยธรรม ๗        
 

              หากจะวิเคราะห์ “อปริหานิยธรรม ๗” ซึ่งกษัตริย์แห่งแคว้นวัชชี ซึ่งรวมกันเรียกว่า กษัตริย์ลิจฉวี 
ใช้เป็น “ธรรมาภิบาล” ในการบริหารองค์กรแล้ว พบว่า ธรรมะทั้ง ๗ ขั้นนั้นเป็นข้อปฏิบัติ  ซึ่งจะเสริมสร้าง
ความสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างมั่นคงในองค์กรใด ๆ ก็ตามทีประพฤติได้อย่างสม่ำเสมอและมั่นคง๘๕        
 

              การอธิบายขยายความว่า อปริหานิยธรรม ๗  เป็นหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความ
เสื่อม นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว ไว้ดังนี้        
              ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน (ที่พึงรับผิดชอบตามระดับของตน) 
โดยสม่ำเสมอ        
              ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันกระทำกิจทั้งหลายที่พึงทำ
ร่วมกัน        
              ๓. ไม่ถืออำเภอใจใคร่ต่อความสะดวก บัญญัติวางข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อันมิได้ตกลงบัญญัติ
กันไว้แล้ว และไม่เหยียบย่ำล้มล้างสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติกันไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้
เป็นธรรมนูญ        
               ๔. ท่านผู้ใดเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ยาวนาน ให้เกียรติเคารพนับถือท่านเหล่านั้น มองเห็น
ความสำคัญแห่งถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟัง        
               ๕. ให้เกียรติและคุ้มครองกุลสตรี มิให้มีการข่มเหงรังแก        
               ๖. เคารพสักการบูชาเจดีย์ ปูชียสถาน อนุสาวรีย์ประจำชาติ อันเป็นเครื่องเตือนความทรงจำเร้าให้
ทำดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงทำต่ออนุสรณ์สถานเหล่านั้น ตามประเพณี        
               ๗. จัดให้ความอารักขา บำรุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์   
ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านโดยผาสุก๘๖  
  

              ในการวิจัยครั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยได้นำเสนอถึงหลักอปริหานิยธรรม ๗ โดยแยกออกเป็นในแต่ละข้อ  
เพ่ือทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้        
 

๑. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์        
 

               อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ ถือ เป็นธรรมที่ปฏิบัติแล้วจักไม่นำไปสู่ความเสื่อมจักไม่เกิดความ
หายนะแห่งองค์กร คือ จะมีแต่ความเจริญ ในหัวข้อเรื ่องการประชุม ในหนังสือ การคณะสงฆ์และการ  
พระศาสนา ซ ึ ่งน ่าจะได ้ยกมาเป ็นความร ู ้และเพื ่อเป ็นข้อสน ับสน ุน อปร ิหานิยธรรม ๗ ประการ  
 

              ในข้อที่ ๑ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ไว้ดังนี้        
               การประชุมนั้น แม้จะมีมากก็ตาม แต่พอสรุปโดยลักษณะเป็น ๖ ข้อ     
                      ๑. การประชุมปรึกษาหารือหรือพิจารณาหรือเพ่ือรับทราบ     
                      ๒. ประชุมชี้แจง สั่งการ มอบงานหรือนโยบาย     
                      ๓. ประชุมอบรมหรือประชุมเชิงวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ     
                      ๔. ประชุมสัมมนา     

 

 ๘๕วศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา, (กรงุเทพมหานคร: ธรรมดาการพิมพ์ , ๒๕๔๘), 
หน้า ๓๒-๓๕.        

 ๘๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺโต) , ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จันทร์เพ็ญ , ๒๕๕๐),  
หน้า ๒๖–๒๗. 



๖๒ 
 

                      ๕. ประชุมปฏิบัติภารกิจ     
                      ๖. ประชุมสังสรรค์หรือสร้างสรรค์ความสามัคคี        
               ๑. ลักษณะที่ ๒ หมายถึง การประชุมที่จัดข้ึน     
                      ๑. เพื่อแนะนำชี้แจงเรื่องที่ควรแนะนำชี้แจง     
                      ๒. เพื่อสั่งการในเรื่องที่ควรสั่งการ     
                      ๓. เพื่อมอบงานใด ๆ ให้รับไปปฏิบัติ     
                      ๔. เพื่อให้รับทราบนโยบาย        
               ๒. ลักษณะที่ ๓ หมายถึง การประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่มชนอื่น     
                      ๑. เพื่ออบรมให้ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการ     
                      ๒. เพื่อฝึกอบรมให้เกิดทักษะในการปฏิบัติการ        
               ๓. ลักษณะที่ ๔ หมายถึง การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งที่
อยู ่ในวงงานรับผิดชอบหรือเรื ่องโดยทั่วไปเพื ่อหาข้อสรุป แต่ผลของการประชุมเป็นเพียง ข้อเสนอแนะ 
ผู้เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ เพ่ือให้รับทราบนโยบาย        
               ๔. ลักษณะที่ ๕ หมายถึง การประชุมที่ร่วมกันกระทำกรณียกิจ ทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งใน
กรณียกิจทั่วไป        
               ๕. ลักษณะที่ ๖ หมายถึง การประชุมพบปะสังสรรค์  
                      ๑. เพื่อให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน     
                      ๒. เพื่อให้เกิดพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคี        
               การประชุมทุกลักษณะ ย่อมมีวัตถุประสงค์เป็น ๖ คือ     
                      ๑. เพื่อยุติหรือชี้/ขาดปัญหาใด ๆ     
                      ๒. เพื่อให้รับทราบนโยบาย คำชี้แจง คำสั่ง หรือแนวการปฏิบัติ     
                      ๓. เพื่อพัฒนาทางวิชาการและการปฏิบัติ     
                      ๔. เพื่อวิจัยข้อมูลและหาข้อสรุป     
                      ๕. เพื่อดำเนินภารกิจในความรับผิดชอบ     
                      ๖. เพื่อสร้างสรรค์ความสามัคคี        
               แต่เมื่อย่นให้สั้นลง คงได้ ๒ คือ     
                      ๑. เพื่อป้องกันความเสื่อม     
                      ๒. เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า๘๗        
 

               “อปริหานิยธรรม” คือ ป้องกันความเสื ่อม และเพื ่อสร้างความเจริญก้าวหน้า จ ึงนับว่า 
อปริหานิยธรรมนั้นควรค่าแก่การที่จะเป็นที่สนใจในการนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ยึดเป็นธรรมาภิบาลในองค์กร 
ที่ทรงคุณค่ายิ่ง        
 

               นำเสนอถึงหลักการประชุมกันอย่างเนืองนิตย์ไว้ว่า การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ คือธรรมข้อแรก
ในหลักอปริหานิยธรรม ๗ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้ และดูเหมือนคนทำงานในยุคสมัยนี้ก็นิยม
การประชุมกันเป็นนิตย์ เพราะเป็นการได้พูดคุยกันบ่อย ๆ งานก็จะก้าวหน้าไปด้วยดี นอกจากนี้การประชุมกัน

 

 ๘๗พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์  คงฺคปญฺโญ ) , การคณะสงฆ์และการพระศาสนา , (กรุงเทพมหานคร:  
มหาเถรสมาคม, ๒๕๔๘), หน้า ๒๓. 



๖๓ 
 

เนืองนิตย์ยังเป็น การสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมสติปัญญาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
หรือเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหายาก ๆ๘๘    
 

               กล่าวถึงการประชุมกันเนืองนิตย์ไว้ว่า การประชุมรวมหมู่คณะเป็นเนืองนิตย์ ถือเป็นหัวใจสำคัญ
ของการดำรงรักษาองค์กร ให้มีอุดมการณ์ร่วมกันในระยะยาว ทั้งนี้เพราะการรวมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา 
จะทำให้สมาชิกขององค์กรเกิดความรู้สึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างน้อย ๓ ประการ คือ        
               ๑. รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าขององค์กร        
               ๒. รู้สึกว่าตนมีโอกาสในการสร้างสรรค์องค์กร        
               ๓. รู้สึกว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบองค์กร    
 

               องค์กรใดที่สมาชิกมีความรู้สึกที่ดีทั ้ง ๓ ประการนี้ ย่อมจะนำไปสู่ความมีอุดมการณ์เป็นหนึ่ง
เดียวกัน และพร้อมที่จะพิทักษ์ปกป้องรักษาองค์กรอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ แม้แต่ชีวิตก็อุทิศให้กับ
องค์กรได้ นี่คืออานุภาพของการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอของหมู่สงฆ์ ซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีความ
มั่นคงอยู่ในโลกนี้ยาวนานกว่าสองพันห้าร้อยปีแล้ว๘๙   
 
               ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม      
 

               กล่าวถึงการประชุมพร้อมเพรียงกันไว้ว่า พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  
และพร้อมเพรียงกันปฏิบัติกิจของหมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ดำเนินไปอย่างพร้อมเพรียง และเมื่อถึง
ตอนทำงานก็ต้องทำงานของส่วนรวมให้ดี๙๐        
 

               อปริหานิยธรรมข้อที่ ๒ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทำ
กิจที่จะพึงทำ ความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะทั้ง ๓ วาระนี้ คือการแสดงออกถึงเอกภาพของหมู่คณะ  
หรือความพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกทั้งหมู่คณะ ยินดีเต็มใจที่จะร่วมเป็นร่วมตายกันทั้งในยามทุกข์
และในยามสุขเพ่ือแบกรับภารกิจของหมู่คณะให้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายและกำหนดเวลา ขณะเดียวกัน
หากในยามใด ที่มีภัยอันตรายมากล้ำกราย สมาชิกทั้งหมดต่างก็พร้อมใจกันพิทักษ์รักษาองค์กรให้ผ่านพ้น
อุปสรรค และวิกฤตอันตรายไปได้อย่างปลอดภัยและสง่างาม โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากใด ๆ ทั้งสิ้น 
นี่คืออานุภาพแห่งความเป็นเอกภาพของหมู่คณะ ซึ่งทำให้องค์กรมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นยืนยาวมาจนถึง
ปัจจุบัน๙๑        
 

               กล่าวถึงการพร้อมกันประชุมและพร้อมกันเลิกประชุมไว้ดังนี้ เมื่อมีการประชุมก็ควรร่วมกันประชุม
พร้อมกัน เลิกประชุมก็เลิกพร้อมกัน ไม่หนีประชุม รับเบี้ยประชุมก็อยู่จนเลิก ไม่ใช่รับเบี้ยประชุมเสร็จก็หายไป 

 

 ๘๘ชัยวัฒน์  ถิระพันธุ ์ และ ดร.ปาริชาต  สถาปิตานนท์ , การประชุมอย่างสร้างสรรค์ , (กรุงเทพมหานคร:  
อมรินทร์ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๗), หน้า ๔๕. 

 ๘๙พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), ความรู้ประมาณ ฐานรากของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร:  
พีพี พริ้นติ้ง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙.        

 ๙๐พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ  โสภณจิตฺโต), อปริหานิยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: หจก. ดวงกมลปริ้นติ้ง, ๒๕๕๐), 
หน้า ๑๐.       

 ๙๑พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ  ทตฺตชีโว), ความรู้ประมาณฐานรากของพระพุทธศาสนา , (กรุงเทพมหานคร:  
พีพี พริ้นติ้ง, ๒๕๔๘),  หน้า ๒๐-๒๑.       



๖๔ 
 

จะได้รู้ว่าเขาประชุมกันเรื่องอะไร มอบหมายภารกิจอะไร ให้ใครบ้าง จะได้ติดตามงานกันได้ถูกต้อง ข้อนี้ทำได้ 
(แต่ยาก) องค์กรไหน ๆ ก็เข้มแข็ง๙๒       
 

               ๓. ไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบเดิม        
  

              อธิบายการไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม ไว้ว่า สิกขาบททุกข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้วใคร ๆ  
ไม่พึงถอน คือไม่ตัดออก ไม่ยกเลิก แม้บางข้ออาจไม่เหมาะแก่กาลสถานที่ ก็มีพระพุทธานุญาตพิเศษไว้แล้ว  
จึงไม่จำเป็นต้องถอนสิกขาบทใด ๆ ทั้งสิ้น  เหมือนกฎหมายทางพระราชอาณาจักร ใคร ๆ ไม่พึงถอน เพราะถ้า
ต่างคนต่างเลิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ ตามความต้องการของตน ๆ ผลสุดก็ไม่มีอะไรเหลือเป็นหลักไว้
ควบคุมหมู่คณะ พระศาสนาก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ เหมือนกฎหมายถ้าต่างคนต่างถอนทีละมาตรา ไม่ช้าก็หมด
ประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีกฎหมาย ก็เหมือนบ้านเรือนไม่มีขื่อ ไม่มีแป ก็มีแต่พินาศ๙๓        
 

               กล่าวถึงการไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นตามสิกขาบทที่
พระองค์ทรงบัญญัติไว้ว่า สำหรับข้อนี้ ถือเป็นความมั่นคงสูงสุดของพระพุทธศาสนา เปรียบเหมือนประเทศชาติ 
จะมั่นคงสูงสุดก็ต้องมีบทบัญญัติที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นแม่บทกฎหมายสูงสุดที่ทุกคน ต้องยึดถือปฏิบัติ
ตามนั้น ใครจะละเมิดมิได้ จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามใจชอบมิได้ เพราะรัฐธรรมนูญคือโครงสร้างของระบอบการ
ปกครองประเทศ การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามใจชอบ ก็คือการทำลายโครงสร้างระบอบการปกครองของประเทศ
โดยตรง ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความสับสนวุ่นวาย ไร้ระเบียบวินัยขึ้นในสังคมและประเทศชาติ อันจะนำพา
บ้านเมืองไปสู่ความล่มสลายในที่สุด พระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้เป็นศาสดาแทน
พระองค์ก็เปรียบได้กับรัฐธรรมนูญของพระพุทธศาสนา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระธรรมคำสอนตามใจชอบ 
ย่อมเป็นการทำลายโครงสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาโดยตรง เป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติผิด ๆ ขึ้นในหมู่
สงฆ์ ซึ่งจะยังผลให้พุทธบริษัททั้งหลาย สิ้นศรัทธาในพระพุทธศาสนา แล้วเกิดสิ่งเลวร้ายตามมาอีกมากมาย  
จนกระทั้งทำให้พระพุทธศาสนาต้องสูญหายไปจากโลกนี้โดยปริยาย ดังนั้น หมู่สงฆ์ทั้งหมดจำเป็นต้องตั้งใจ
ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้ครบถ้วน ทั้ง ๓ ประการ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ชนิดอุทิศชีวิต
เป็นเดิมพัน เพื่อให้ประจักษ์แจ้งในอริยมรรคอริยผลระดับต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนาด้วยตนเอง แม้เพียงระดับ
ต้นก็ตาม ซึ่งย่อมจะสามารถค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ยืนยงมั่นคงต่อไปได้โดยไม่อันตรธานหายไปจากโลกนี้คือ
อานุภาพของการรักษาพระธรรมวินัยไว้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติของหมู่สงฆ์พร้อมกันทั้งแผ่นดิน ซึ่งจะยังผลให้
พระพุทธศาสนา มีความม่ันคงเป็นปึกแผ่นจากการทำหน้าที่เผยแผ่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ของหมู่สงฆ์๙๔        
 

               การไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อบัญญัติเดิมไว้ว่า ข้อนี้สำคัญเพราะพูดถึงวัฒนธรรมขององค์กรว่าสิ่งไหนดี
งาม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีของบ้านเมือง ของชาติขององค์กร ซึ่งสืบทอดกันมานั้ น เป็นสิ่งสำคัญ  
เพราะนั้นคือความเป็นชาติ เป็นเอกลักษณ์ หรือสัญลักษณ์ ถือเป็นธรรมาภิบาลอันสำคัญยิ่งองค์กรนั้นย่อม
เข้มแข็งและแกร่งได้นาน๙๕  

 

 ๙๒วศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมดาการพิมพ์ , ๒๕๔๘), 
หน้า ๓๒-๓๕. 

 ๙๓พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล  นนฺทโก), อธิบายธรรมวิภาค, พิมพ์ครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘๔-๑๘๕. 

 ๙๔พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) , ความรู้ประมาณฐานรากของพระพุทธศาสนา , (กรุงเทพมหานคร:  
พีพี พริ้นติ้ง, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐–๒๑.      

 ๙๕วศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมดาการพิมพ์ , ๒๕๔๘), 
หน้า ๓๒-๓๕. 



๖๕ 
 

               ๔. มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  
 

               กล่าวถึงการให้ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาไว้ว่า อปริหานิยธรรมข้อที่ ๔ ให้ความเคารพ
ภิกษุที่เป็นประธานสงฆ์ และรับฟังถ้อยคำของท่าน สำหรับข้อนี้ มุ่งใช้การเคารพนับถือซึ่งกันและกันเป็นหัวใจ
ในการปกครองสงฆ์กล่าวคือ ในพระภิกษุสงฆ์หมู่หนึ่ง ๆ ที่บวชกันมานาน จะประกอบด้วยสมาชิก ๔ ประเภท 
คือ  
                      ๑. พระเถระผู้บวชมานานและมีอายุมาก  
                      ๒. พระเถระผู้มีพรรษามาก  
                      ๓. พระอุปัชฌาย์ ผู้เป็นสังฆบิดร  
                      ๔. สังฆปริณายกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้า และมีอำนาจในการปกครองสงฆ์หมู่นั่น 
การที่สงฆ์ยังปกครองกันอยู่ได้ก็เพราะอาศัยความเคารพอยู่ ๒ สถานะ คือ  ๑). ในด้านการปกครอง ก็อาศัย
ความเคารพนับถือเชื่อฟังตามฐานะของท่านผู้มีอำนาจที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น  ๒). ในด้านความประพฤติ ก็อาศัย
ความเคารพเชื่อฟังท่านผู้มีอายุพรรษามากกว่า ผู้สามารถเป็นต้นแบบความประพฤติให้กับเราได้ ดังนั้น  
การปฏิบัติด้วยความเคารพนับถือ และเชื่อฟังถ้อยคำของพระเถระผู้ใหญ่เช่นนี้ ย่อมทำให้การปกครองสงฆ์มี
ความเป็นปึกแผ่นมั่นคง เพราะมีพระเถระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นต้นแบบด้านความประพฤติ เป็นผู้ชี้นำ 
และเป็นต้นแบบด้านการปฏิบัติธรรม เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน นี่คืออานุภาพของการปฏิบัติต่อกัน  
ด้วยความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ย่อมทำให้พระพุทธศาสนามีความม่ันคงเป็นปึกแผ่น๙๖        
 

               การให้ความเคารพนับถือต่อบังคับบัญชา ไว้ว่า องค์กรใด ๆ ย่อมมีผู้นำหากเราให้เกรียติผู้นำเชื่อฟัง
กัน ปฏิบัติตามความคิด (ท่ีดีที่ถูกต้อง) ของผู้นำเดินไปในกรอบในทิศทางเดียวกัน ไม่หลบหลู่ผู้นำความมั่นคงใน
องค์กรก็เกิดขึ้น๙๗        
  

              กล่าวถึงการให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาไว้ว่า เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพ โดยอาจส่งไปอบรมสัมมนา ค้นคว้าวิจัยสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้ทำงานที่เหมาะสมแก่ตน
ทั้งด้านความสามารถ และบุคลิกภาพ เพื่อให้งานได้ด้วยดี และมีความสุขในงานสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างชัดเจน เมื่อต้องการให้ทำงานใด หรือปฏิบัติอย่างไร และหลีกเลี่ยงการสื่อสารทางเดียวให้มากที่สุด รักษา
ผลประโยชน์ของผู ้ใต้บังคับบัญชา เพื ่อให้ทุกคนอยู ่ได้อย่างไม่ลำบาก และเป็นสุข ซึ ่งจะเป็นแรงจูงใจ  
ให้ผู้ใต้บังคบับัญชาเสียสละ และทำประโยชน์ให้หน่วยงานเพ่ิมขึ้นยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปรากฏแก่ผู้อ่ืนเมื่อ
เขาทำดี แต่เมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดข้ึน ควรเชิญเข้าพบพูดคุยกันเป็นการส่วนตัว ในบรรยากาศของความจริงใจ๙๘       
 

               ๕. ให้ความเคารพต่อเพศสตรี     
 

               อธิบายการให้ความเคารพต่อเพศสตรี ไว้ว่า ไม่ทำไม่พูด ไม่คิดอะไรตามอำนาจของความอยาก  
อันธรรมดาปุถุชนทุกคนยังมีตัณหา คือ ความอยากจึงจำเป็นต้องระวังตน คอยข่มจิตตน อดทนต่อความอยาก 
ไม่ปล่อยจิตให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจความอยากนั้นเมื่อควบคุมจิตได้ ก็ไม่ทำ ไม่พูด ไม่คิดด้วยอำนาจความอยาก 
ก็ชื่อว่าไม่ลุอำนาจแก่ความอยาก ก็มีแต่ความเจริญ๙๙       

 

 ๙๖พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ  ทตฺตชีโว) , ความรู้ประมาณฐานรากของพระพุทธศาสนา , (กรุงเทพมหานคร:  
พีพี พริ้นติ้ง, ๒๕๔๘), หน้า ๒๑.        

 ๙๗วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา,  (กรุงเทพมหานคร: ธรรมดาการพิมพ์, ๒๕๔๘), 
หน้า ๓๒-๓๕.        

 ๙๘นันทรัตน์  จำปาแดง, การเป็นลูกน้องท่ีดี, (กรุงเทพมหานคร: วังอักษร, ๒๕๔๘), หน้า ๒๗. 
 ๙๙พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล  นนฺทโก), อธิบายธรรมวิภาค, หน้า ๑๘๖.        



๖๖ 
 

               การให้ความเคารพต่อเพศสตรีไว้ว่า ข้อนี้สำคัญมิใช่น้อยเพราะเตือนเพราะห้ามมิให้ล่วงเกินบุตร
ภริยาของใคร เรื่องบุตรภริยาของผู้ร่วมงานของคนอ่ืน ควรให้เกียรติกัน ไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่
ดี เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องสำคัญในองค์กรใด ๆ ก็ตาม หากเว้นหากละ ไม่ปฏิบัติเช่นนี้เสียได้ ย่อมมี แต่
ความสงบ ย่อมมีแต่ความสามัคคี อย่าลืมว่าลูกเมีย มีอิทธิพลต่อจิตใจของทุกคน การให้ร้าย การนินทาว่ากล่าว 
มีผลกระทบต่อผู้นำ และบุคลากรในองค์กร องค์กรใดมีเรื่องเช่นนี้มาก ๆ ย่อมขาดความมั่นคง๑๐๐       
  

              ๖. ให้ความเคารพต่อสถานที่   
 

               การให้ความเคารพต่อสถานที่สำคัญของหน่วยงานไว้ว่า คนไทยส่วนมากนับถือถึงความสำคัญของ
สถานที่ที ่อยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือที่ทำงาน หากใครไม่เชื ่อถือ ใครดูถูกของที่คนอื่นในองค์กรเขาเชื ่อถือ  
หรือเซ่นไหว้บูชากราบไหว้อยู่ก็ต้องเกิดอาการขัดใจกัน องค์กรก็อยู่ไม่ได้ ข้อนี้หมายรวมไปถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศาสนา ซึ่งคนในองค์กรจักต้องให้เกียรติกันไม่หลบหลู่ของของใคร ถือเป็นธรรมาภิบาลที่ต้องใช้
จิตวิทยาเข้ามาช่วยเป็นอย่างยิ่ง๑๐๑     
  

              ๗. ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน  
 

               การให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือนไว้ว่า ในองค์กรแต่ละแห่งในบ้านเมืองในชาติ แต่ละชาติ
ย่อมมีคนดี คนอาวุโส มีคนสำคัญ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อองค์กรนั้น ๆ บุคคลเหล่านี้ ถือเป็นหลัก
ขององค์กร ซึ่งเป็นขุมความคิด ขุมประสบการณ์ เป็นสิ่งอันทรงคุณค่าขององค์กร ซึ่งถือเป็นธรรมปฏิบัติที่
ก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคงขององค์กร๑๐๒         
  

              การตอนรับและสร้างความประทับใจและค่านิยมแก่ผู้ที่มาเยือนไว้ว่า ควรจัดสถานที่ให้เหมาะสม 
ให้ความเอาใจใส่ต่อผู ้มาติดต่อการเตรียมการล่วงหน้าสำหรับผู ้มาติดต่อ ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม  
การต้อนรับผู้มาติดต่อที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า ควรเอ่ยชื่อได้อย่างถูกต้อง การสนทนากับผู้มาติดต่อ ควรสนทนา
ในเรื ่องทั ่ว ๆ ไป การแนะนำ ( Introductions) การขัดจังหวะ ควรใช้ว ิธ ีการขัดจังหวะที ่เหมาะสมกับ
สถานการณ์นั้น ๆ การรักษาเวลานัดหมายไม่ให้ล่วงเลยเวลาจนเกินไป การขอเข้าพบของพนักงานในหน่วยงาน 
หากผู้บังคับบัญชาไม่ว่าง ควรบอกให้เขากลับไปยังแผนกของตนเองก่อน เมื่อผู้บังคับบัญชาว่างแล้วจึงโทรเรียก 
การต้อนรับผู้มาติดต่อที่มิได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า ควรแสดงความเป็นมิตรเสมอ การปฏิเสธการขอเข้าพบ  
โดยการปฏิเสธอย่างสุภาพ การปฏิบัติเมื ่อผู้มาติดต่อกลับ ควรจัดทำสมุดทะเบียนผู้มาติดต่อให้เรียบร้อย  
เพ่ือเป็นหลักฐานประจำวัน๑๐๓        
 

               สรุปได้ว่า อปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักการร่วมรับผิดชอบ คือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พบปะ
ปรึกษาหารือกิจการงาน พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ไม่ถืออำเภอใจใคร่ต่อความสะดวก 
ให้เกียรติเคารพนับถือ ให้เกียรติและคุ้มครองกุลสตรี เคารพสักการบูชาเจดีย์ อารักขา บำรุง คุ ้มครอง  
แก่บรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง
การปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง    

 

 ๑๐๐วศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา, หน้า ๓๒-๓๕.        
 ๑๐๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒-๓๕. 
 ๑๐๒อ้างแล้ว, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒-๓๕. 
 ๑๐๓สมศรี  มงคลชัย, การบริการที่ดี, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วังอักษร, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒.  



๖๗ 
 

               อปริหานิยธรรมจึงเป็นธรรมอันเป็นที ่ตั ้งแห่งความไม่เสื ่อม เป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียว 
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในหมู่มนุษย์เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้รู้จักประยุกต์ใช้ธรรมะในทางการเมืองการ
ปกครอง เพ่ือให้เกิดคุณประโยชน์และเกิดความสามัคคีในสังคมสืบไป    
 
ตารางท่ี ๒.๑๖ แสดง องค์ประกอบของหลักอปริหานิยธรรม ๗        

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วศิน  อินทสระ  
(๒๕๔๘, หน้า ๓๒-๓๕)   

๑. การพร้อมเพรียงกันประชุมทำให้เกิดความยุติธรรมเป็นอันหนึ่งการ
ทำงานอะไรก็สำเร็จได้ 
๒. การไม่บัญญัติ หรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆ ขององค์กรตามความพอใจของตนหรือกลุ่มโดยไม่คำนึงถึงความ
ถูกต้อง 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๐, หน้า ๒๖–๒๗)     

๑. เป็นหลักคุณธรรมที่นักบริหารบ้านเมืองพึงมี  
๒. ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมมีแต่ความเจริญอย่างเดียว ๓. 
เป็นธรรมสำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง  
๔. ผู้บริหารบ้านเมืองเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเอาชนะด้วยการ
รบไม่ได้นอกจากจะใช้การยุบแยกให้แตกความสามัคคีเท่านั้น 

พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์  
คงฺคปญฺโญ ) (๒๕๔๘, หน้า ๒๓) 

เป็นหลักการรับผิดชอบที่จะช่วยปูองกันความเสื ่อม นำไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว 

ชัยวัฒน์  ถิระพันธุ์ และ  
ดร.ปาริชาต  สถาปิตานนท์ 
(๒๕๔๗, หน้า ๔๕) 

การประชุมเป็นเนืองนิตย์ในหลัก “อปริหานิยธรรม” เกิดการพูดคุย
กันบ่อย ๆ งานก็น่าจะก้าวหน้าไปด้วยดี 

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชี
โว) (๒๕๔๘, หน้า ๑๙) 

หลักอปริหานิยธรรมเป็นหลักที ่ทำให้ประชุมชนมีความสามัคคี
ปรองดองกัน ร่วมกันรับผิดชอบใน การทำงาน 

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ  โสภณ
จิตฺโต) (๒๕๕๐, หน้า ๑๐) 

คุณธรรมนำทางสู่ความสำเร็จที่ตนประสงค์ต้องมี ความพึงพอใจมี
ความเพียรมีสมาธิจึงทำให้เกิดปัญญาและหัวใจของการบริหารเชิง
พุทธที่สำคัญท่ีสุด 

พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล  นนฺท
โก) (๒๕๕๒, หน้า ๑๘๔-๑๘๕) 

เป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีครอบคลุมถึงการปฏิบัติสามัคคี
ธรรมทางกาย วาจา และทางจิตใจ  

นันทรัตน์  จำปาแดง  
(๒๕๔๘, หน้า ๒๗) 

การเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและปฏิบัติงานให้
บรรลุไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร 

สมศรี  มงคลชัย  
(๒๕๔๕, หน้า ๒๒) 

อปริหานิยธรรม 
๑.เป็นหลักธรรมสำหรับการมีส่วนร่วมในการปกครอง 
๒.เหมาะสมกับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
๓.เป็นคุณธรรมสำหรับสมาชิกของชุมชน 

  
 
 
                                                       



๖๘ 
 

๒.๕ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
 

  ในการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง”  โดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง ทั้ง ๒๙ ชุมชน  ผู้วิจัยได้ ทำการศึกษาสภาพพื้นที่ที่ทำการ
วิจัยทั้งจากการทบทวนเอกสารและข้อมูลด้านอื่น ๆ สรุปได้ดังนี ้  
 

๑) ที่ตั้งและอาณาเขต 
 

          เทศบาลนครระยอง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่เขตเทศบาลเมือง
ระยองทั้งสิ้น คือ ๑๖.๙๕ ตารางกิโลเมตร  และมีที่ตั้งอาณาเขตดังนี้ 
        ๑.๑) ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนที่เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลน้ำคอก และเทศบาลตำบลเชิง
เนิน     
                   ๑.๒) ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย 

          ๑.๓) ทิศตะวันออก ติดกับพ้ืนที่เทศบาลตำบลเชิงเนิน 

          ๑.๔) ทิศตะวันตก ติดกับพ้ืนที่เทศบาลตำบลเนินพระ 
 

       ๒) ลักษณะภูมิประเทศ 
 

        ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครระยองเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสลับที่
เป็นลูกคลื ่นลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงสู ่ทิศใต้มีแม่น้ำระยองไหลผ่านกลางเมืองความยาวประมาณ  
๑๕ กิโลเมตร ลงสู่ทะเลอ่าวไทยบริเวณชุมชนปากน้ำ ๒ ด้านทิศเหนือมีคลองทับมา และด้านทิศตะวันออกมี
คลองคงคาและคลองชลประทาน 
 

          ๓) เขตการปกครอง 
 

             เทศบาลนครระยองครอบคลุมพ้ืนที่ของ ๔ ตำบล คือ 

             ๔.๑) ตำบลปากน้ำ 

             ๔.๒) ตำบลท่าประดู่ 
             ๔.๓) บางส่วนของตำบลเชิงเนิน 

             ๔.๔) บางส่วนของตำบลเนินพระ 

             และท้ังหมด ๔ เขตการปกครองนั้น แบ่งออกเป็น ๒๙ ชุมชน 
 

          ๔) ประชากร 
 

          จำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครระยองมีทั้งสิ้น ๔๓,๑๑๖ จำแนก
เป็นชาย ๑๙ ,๑๗๙ และหญิง ๒๓ ,๙๓๗ คน  จำนวนครัวเร ือน ๓๖,๒๓๔ ครัวเร ือน (ข้อมูลประชากร  
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒)๑๐๔  
 

   เทศบาลนครระยอง เป็นรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นที่มีการกระจายอำนาจการปกครองสวน
กลางไปยังหน่วยปกครองสวนทองถิ่น โดยการใหประชาชนเขามามีสวนร่วมในการ ปกครองตนเองด้วยการ
เลือกตั้งตัวแทนของตนเอง เพื่อเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและอยู่ในตำแหนง คราวละ ๔ ป สมาชิกเทศบาลที่ได้
รับการเลือกตั้งจะตองจัดรูปแบบการบริหารงานเทศบาลโดยสภา เทศบาลใหความเห็นชอบ ทำหนาที่ฝ่าย

 

 ๑๐๔ข้อมูลจากสำนักทะเบียนองค์การปกครองของเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง, ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๒. (อัดสำเนา). 



๖๙ 
 

บริหารของเทศบาลนครระยองภายใตอำนาจหนาที่ที ่กำหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒๑๐๕       
 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

              ๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

              มีนักวิชาการได้ทำการวิจัยเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ไว้อย่างหลากหลายซึ่งแต่ละ
งานวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในแง่มุมต่าง ๆ ได้เป็นอย่าง
ดีดังนี ้
 

 พระเกษมศักดิ์ สิริธมฺโม (แสนสุข) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑) ผลการศึกษาวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ ่นในเขตอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง และเมื ่อแยกออกเป็นรายด้าน  
พบว่า ด้านการวางแผน ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับน้อย และด้านการรับ
ผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 
 ๒) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน 
พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การดำเนินงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ที่ต่างกัน 
 ๓) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้เสนอแนะ ในแต่ละด้าน ได้แก่  
๑. ด้านการวางแผน คือการเปิดโอกาสให้ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน ควรมี
การวางแผนการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ให้เหมาะสม ควรมีการวางแผนดำเนินงาน ให้เหมาะสมกับงบประมาณ 
๒. ด้านการตัดสินใจ คือควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๓.  ด้านการรับผลประโยชน์ 
ควรจัดทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ๔. ด้านการติดตามประเมินผล คืออยากให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นทำงานเพื ่อประโยชน์ของส่วนรวมจริง ๆ เพราะจะได้ผลงานหรือโครงการที ่ดี  
และเหมาะสม๑๐๖ 
 

              พระธีรวุฒิ อนุภทฺโท (สุทธิชล) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑) การมีส ่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร  
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการปฏิบัติงาน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการวางแผนและด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด จำแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 

 ๑๐๕ข้อมูลเอกสารฝ่ายทะเบียนและบัตร, สำนักงานทะเบียนองค์การปกครองเทศบาลนครระยอง , (ข้อมูล ณ 
เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗), หนา ๑ – ๕. 

 ๑๐๖พระเกษมศักดิ์ สิริธมฺโม (แสนสุข), “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลยั: 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๗๐ 
 

 ๒) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ส่วนประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๕ 
 ๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับ
รู้และมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายของชุมชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์การบริหาร แนวทางแก้ไข พบว่า ควรเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ 
ที่องค์การดำเนินงาน๑๐๗ 
 

 พระศศิภัทร์ โชติรตโน (เรืองไธสง) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี”,  ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแค  
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีโดยรวมที่ ๖ ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านพัฒนาการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์พื้นฟู่ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
และกระบวนการประชาสังคม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ 
 ๒) ผลการเปรียบเทียบ ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค โดยรวมทั้ง ๖ ด้าน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
 ๓) ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขที่สำคัญสรุปเป็น ๒ ประเด็นได้
ดังนี้ 
    ๑. ด้านปัญหาที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุด คือด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ ยังมีการ
ควบคุมดูแลรักษาไม่ดีเท่าที่ควร  
  ๒. ด้านปัญหาที่มีผู้เสนอแนะมากที่สุด คือด้านส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคม ได้แก่ การจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมวัฒนธรรมในชุมชนแลล
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น๑๐๘     
 

    สุเนติลักษณ์ ยกเทพ และยุภาพร ยุภาศ ได้วิจัยเรื่อง “การมีสวนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัยพบวา  

 

 ๑๐๗พระธีรวุฒิ อนุภทฺโท (สุทธิชล), “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” , วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

 ๑๐๘พระศศิภัทร์ โชติรตโน (เรืองไธสง), “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี”,  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๗๑ 
 

 ๑. โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ๒ ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินการมีส่วนร่วมอยู ่ในระดับปานกลาง ๒ ด้าน คือ  
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล   
 ๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่วมไม่แตกต่าง
กัน ทางสถิตที่ระดับ .๐๕ ส่วนประชาชนที่มีการศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ทางสถิติที่
ระดับ .๐๕   
 ๓. ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพ่ือสนองปัญหาความต้องการของชุมชน
ทุกครั้ง ควรให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของการปฏิบัติงานของเทศบาล เทศบาลควร แต่งตั้ง
ประชาชนเข้าร่วมเป็น กรรมการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ควรให้มี
ส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลควรได้จัดทำโครงการที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพของกลุ่มแม่บ้านเพื่อแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลควรให้เงินค่าตอบแทน/มอบของรางวัลให้แก่ประชาชน ที่ได้เข้าร่วมโครงการกับ
เทศบาล ควรให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนา ควรให้มีส่วนร่วมในโครงการ
ก่อสร้างที่เทศบาลได้ดำเนินการ๑๐๙ 
 

             กงธนู อัฐนาค ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า  
              ๑) ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยูในระดับมากทั้งสี่ด้าน ลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมกำหนดปัญหา/ความต้องการ ด้านการมีส่วนร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ  
ด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบการนำแผนพัฒนาเทศบาลไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและด้านการ
ติดตามและประเมินผล 
              ๒) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมและรายด้านทั้งสี่ด้านไม่แตกต่างกัน 
              ๓) ประชาชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ลำดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามอันดับได้แก่ 
เทศบาลควรกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอปัญหาความต้องการเพ่ือนำมาเป็นแนวทางการจัดทำ
แผนมากขึ้น รองลงมาได้แก่เทศบาลควรจัดประชุมชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการจัดลำดับปัญหาความ
ต้องการไปจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และเทศบาลควรประชาสัมพันธ์การดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนทราบ
และร่วมตรวจสอบทุกครั้ง๑๑๐ 

 

 ๑๐๙สุเนติลักษณ์ ยกเทพ และยุภาพร ยุภาศ, “การมีสวนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
บ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๖๐). 

 ๑๑๐กงธนู อัฐนาค, “การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”, สารนิพนธ์ศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๗๒ 
 

             สุวิทย์ จันทร์แก้ว ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบว่า  
              ๑)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  
ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการเข้ามาร่วมคัดและร่วมเสนอปัญหา รองลงมาคือด้านการเข้าร่วมกันตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ปี และด้านการมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามลำดับ 
              ๒) ประชาชนที่มีเพศ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมไม่
แตกต่างกัน 
              ๓) สรุปข้อเสนอแนะแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน โดยเรียงลำดับ
ตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือด้านการเข้าร่วมคิดและร่วมเสนอปัญหา เรื ่องให้ประชาชนรักษาสิทธิ
ประโยชน์และสิทธิมชุมชนที่ประชาชนจะได้รับตามรัฐธรรมนูญ และนำปัญหาสำคัญมาค้นหาสาเหตุ สำหรับ
เป็นแนวทางแก้ไขต่อไป รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น คือควรส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น ด้านการเข้าร่วมกันตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ปี คือควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป๑๑๑ 
 

 พิณนภา   กองเพชร ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพชร  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูม”ิ ผลการศึกษาพบว่า  
 ๑. ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพชร  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 ๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
เพชร  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยภาพรวม
มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ไม่แตกต่างกัน  
 ๓. ประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านเพชรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
บ้านเพชร  อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๒  จำแนกตามอายุ ประชาชนส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๑-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๔ จำแนกตามสถานภาพ มีสถาน ภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๐๙  จำแนกตามระดบัการศึกษา มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๓ จำแนกตาม
อาชีพ มีอาชีพเกษตรกรรม   คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๘๑๑๒ 
 
 

 

 ๑๑๑สุวิทย์ จันทร์แก้ว, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นในอำเภอเม ือง จังหวัดสุพรรณบุร ี” ,  วิทยานิพนธ์ร ัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 ๑๑๒พิณนภา   กองเพชร, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  
อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, ๒๕๕๙). 



๗๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๗ แสดง งานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 พระเกษมศักดิ์ สิริธมฺโม (แสนสุข) 
(๒๕๕๗) 

ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์” พบว่า  ๑. ผล
การศึกษาวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน 
ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับน้อย และ
ด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก  
๒. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน จะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ที่ต่างกัน 
๓. ได้เสนอแนะ ในแต่ละด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการวางแผน คือการเปิด
โอกาสให้ประชาชน และชุมชนมีส ่วนร ่วมในการวางแผนการ
ดำเนินงาน ควรมีการวางแผนการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ให้เหมาะสม 
ควรมีการวางแผนดำเนินงาน ให้เหมาะสมกับงบประมาณ ๒. ด้านการ
ตัดสินใจ คือควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๓. ด้านการรับผลประโยชน์ ควรจัดทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์
จากโครงการต่าง ๆ ๔. ด้านการติดตามประเมินผล คืออยากให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมจริง ๆ  

พระธีรวุฒิ อนุภทฺโท (สุทธิชล) 
(๒๕๕๖) 

ศึกษาเรื ่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 
พบว่า  ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านการวางแผนและด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มีรายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกันอย่างมีน ัยสำคัญทางสถิต ิที ่ระดับ ๐.๐๑ ส่วน
ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไข พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับรู ้ แนวทางแก้ไข พบว่า ควรเผยแผ่ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ที่องค์การ
ดำเนินงาน  

 

 

 



๗๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๗ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระศศิภัทร์ โชติรตโน  
(เรืองไธสง) (๒๕๕๗) 

ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตาม
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี” ,  
พบว่า ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรวมที่ ๖ ด้าน อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวมี
ค่าเฉลี ่ยมากที ่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านพัฒนาการบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์พื้น ฟู่
ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ ่น ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู ่การบริหาร
จัดการที่ดี ด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ  
๒. ผลการเปรียบเทียบ ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และการศึกษา
ต่างกัน มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค โดยรวมทั้ง ๖ ด้าน แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขที่สำคัญสรุปเป็น ๒ 
ประเด็นได้ดังนี้  ๑) ด้านปัญหาที่มีผู ้เสนอแนะมากที่สุด คือด้าน
ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ ยังมี่การควบคุมดูแลรักษาไม่ดี
เท่าที่ควร ๒) ด้านปัญหาที่มีผู ้เสนอแนะมากที่สุด คือด้านส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม ได้แก่ การจัดสรร
เงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมวัฒนธรรมในชุมชน
แลลประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 

สุเนติลักษณ์ ยกเทพ  
และยุภาพร ยุภาศ (๒๕๖๐) 

ศึกษาเรื่อง “การมีสวนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” 
พบวา ๑. โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก 
๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า มีเพศ อายุ 
อาชีพ และรายได้ต่างกัน โดยรวมมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ทางสถิตที่
ระดับ .๐๕   
๓. ข้อเสนอแนะ ควรได้เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อสนองปัญหา
ความต้องการของชุมชนทุกครั้ง ควรให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ความโปร่งใสของการปฏิบัติงานของเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๗ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กงธนู อัฐนาค (๒๕๕๖) ศึกษาเรื ่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” 
พบว่า ๑. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยูในระดับมาก
ทั้งสี่ด้าน ลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วน
ร่วมกำหนดปัญหา/ความต้องการ ด้านการมีส่วนร่วมจัดทำแผนงาน/
โครงการ ด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบการนำแผนพัฒนาเทศบาลไป
จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและด้านการติดตามและ
ประเมินผล 
๒. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทั้งสี่ด้านไม่แตกต่างกัน 
๓. เสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ลำดับตามความถี่
จากมากไปหาน้อย สามอันดับได้แก่ เทศบาลควรกระตุ้นให้ประชาชน
เข้าร่วมประชุมเพื ่อเสนอปัญหาความต้องการเพื ่อนำมาเป็นแนว
ทางการจัดทำแผนมากขึ ้น รองลงมาได้แก่เทศบาลควรจัดประชุม
ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการจัดลำดับปัญหาความต้องการไป
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และเทศบาลควรประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนทราบและร่วมตรวจสอบทุกครั้ง  

 สุวิทย์ จันทร์แก้ว (๒๕๕๘) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในอำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี” พบว่า ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการเข้ามาร่วมคัดและร่วมเสนอปัญหา 
รองลงมาคือด้านการเข้าร่วมกันตรวจสอบผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ปี และด้านการมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามลำดับ 
๒. ประชาชนที่มีเพศ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ส่วนประชาชนที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 

 
 
 
 



๗๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๗ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุวิทย์ จันทร์แก้ว (๒๕๕๘) ต่อ ๓. ข้อเสนอแนะแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยเรียงลำดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือด้านการ
เข้าร่วมคิดและร่วมเสนอปัญหา เรื่องให้ประชาชนรักษาสิทธิประโยชน์
และสิทธิมชุมชนที่ประชาชนจะได้รับตามรัฐธรรมนูญ และนำปัญหา
สำคัญมาค้นหาสาเหตุ สำหรับเป็นแนวทางแก้ไขต่อไป รองลงมาได้แก่ 
ด้านการมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น คือควรส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้าน
การเข้าร่วมกันตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ 
ปี คือควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไป 

 พิณนภา กองเพชร (๒๕๕๘) ศึกษาเรื ่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ” พบว่า 
๑. ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง  
๒. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน จำแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน 
๓. ประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านเพชร เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
๕๕.๒๒  จำแนกตามอายุ ประชาชนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๔๑-๖๐ 
ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๔ จำแนกตามสถานภาพ มีสถานภาพสมรส 
คิดเป ็นร ้อยละ ๔๓.๐๙  จำแนกตามระดับการศึกษา มีระดับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๓ จำแนกตาม
อาชีพ มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๘  

 
              ๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗  
 

              จากเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม 
เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผู ้ว ิจ ัยจึงได้
ทำการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้สรุปรายละเอียด ดังนี้ 
 

              พระมหาวิษณุ วิสารโท (พานนนท์) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู” ผลการวิจัย
พบว่า  
              ๑) ประชาชนมีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของ
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นราย
ด้าน พบว่า มีความคิดเห็น ด้านการดูแลเอาใจใส่และต้อนรับผู้มาเยือนมีระดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านให้ความ



๗๗ 
 

เคารพและให้การส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น และท่ีอยู่ในระดับสุดท้ายคือ ด้านการหมั่นประชุมซึ่งอยู่
ในระดับมาก    
              ๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของ
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน  
 ๓) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พบว่าประชาชน
ภายในแต่ละชุมชนไม่ค่อยมีเวลาหรือเอาใจใส่ในการให้ความร่วมมือ ประชาชนในชุมชนต้องมีภาระหน้าที่ใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ้างเป็นส่วนใหญ่จึงไม่มีเวลาในการประชุมทำให้ประชนชนเมื่อจะต้อง
ทำงานเลี ้ยงชีพแล้วการมีส่วนร่วมจึงลดน้อยลงและประชาชนบางกลุ ่มไม่เห็นถึงความส ำคัญขาดความ
รับผิดชอบในการมีส่วนร่วม เมื่อมีการประชุมจึงเกิดความไม่พร้อมเพียงกันในบางครั้ง ส่วนประชาชนที่ให้ความ
ร่วมมือในส่วนจะเป็นประชาชนที ่มีหน้าที ่ การงานมั ่นคงและเป็นหลักแหล่ง เช่น ข้าราชการเป็นต้น  
ด้านข้อเสนอแนะ พบว่า เทศบาลควร จัดการประชุมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักอปริหานิยธรรมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือได้รับข่าวสารของเทศบาล
และเพื ่อเป็นการให้ประชาชนได้รู ้และเข้าใจในการมีส่วนร่วมนั ้น ควรเชิญตัวแทนของแต่ละชุมชน เช่น 
ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น มาประชุมและเทศบาลควรออกลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อนำมา
ปรับปรุงแก้ไขในการบริหารงานต่อไป๑๑๓ 
 

             พระอธิการปรีชา ติกฺขญาโณ (มาทา) ได้ศึกษาเรื ่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลัก 
อปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังวัดลำปาง” ผลการวิจัยพบว่า  
              ๑) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของ
เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
              ๒) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี ่ยวกับความคิดเห ็นของประชาชนที ่ม ีต ่อประสิทธ ิผล  
การบริหารงานของเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ามีความแตกต่างกัน  
              ๓) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอปริหานิยธรรมกับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตำบลนา
แก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม มีความสัมพันธ์ เชิงบวกใน
ระดับสูง   
 ๔) แนวทางการนำหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ตำบลนาแก้ว 
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้านการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ คือการประสานงานร่วมมือการให้เกิดการ
ประชุมกันเป็นประจำ ด้านการประชุม หรือเลิกประชุม และทำภารกิจอื่น ๆ ให้พร้อมเพรียงกัน คือ เน้นความ
สามัคคีในหมู่คณะ ด้านการไม่บัญญัติสิ่งใหม่ ๆ ตามอำเภอใจ คือ การยึดหลักความถูกต้องชอบธรรม เพื่อให้ 
เกิดความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมชุมชน ด้านการเคารพนับถือผู้ที่มีอาวุโส และรับฟังคำแนะนำ คือ การให้
เกียรติต่อผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วมากมายในชีวิต เป็นการเปิดใจยอมรับฟังคำแนะนำ เพ่ือจะได้นำไปปรับ

 

 ๑๑๓พระมหาวิษณุ   วิสารโท, “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของ 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๗๘ 
 

ใช้กับงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ด้านการไม่ข่มเหง หรือล่วงเกินสตรี คือการคำนึงถึงความเสมอภาคกัน
การให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นไปด้วยความเท่าเทียมกัน ด้านการเคารพ สักการะปูชนียสถาน ปู ชนียวัตถุ  
และรูปเคารพต่าง ๆ คือการส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม การเคารพสถานที่ต่าง ๆ 
การทำนุบำรุงสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้ดำรงอยู่สืบต่อไป ด้านการให้ความคุ้มครองคนดีมี
คุณธรรมให้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยโดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นส ำคัญ คือ  
การส่งเสริมด้านการทำความดีต่อสังคม ข้อเสนอแนะจากการวิจัยการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาแก้วควร
นำหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาการร่วมกับการบริหารงานเพื่อประโยชน์อันสูงสุดขององค์กร ในการบริหาร
จัดการในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในทุก ๆ หมู่บ้านในเขตการปกครอง ตลอดจนถึง
ขยายผลไปยังเทศบาลและ อบต. อ่ืน ๆ เพ่ือให้นำหลักธรรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๑๑๔ 
 

             พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงห) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบหลักอปริหานิยธรรมใชในการบริหารของ
ผู้บริหารสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด”  ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑)  หลักอปริหานิยธรรมเป็นหลักธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียวมี 
๒ ประเภทคือ ราชอปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรมสำหรับคฤหัสถผู้มีหนาที่ในการปกครอง) และภิกษุ 
อปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรมสำหรับบรรพชิตผู้ ใฝธรรม) อปริหานิยธรรมปรากฏมีในพระสูตรต่าง ๆ  
เชน มหาปริพพานสูตรเป็นตนโดยแต่ละสูตรมีหลักธรรม ๔ ประการบ้าง ๖ ประการบ้างและ ๗ ประการบ้าง   
 ๒) รูปแบบการนำหลักอปริหานิยธรรมไปใชในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองคการปกครองสวน
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด พบวา การนำหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาการเขาไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
บริหารเพื่อพัฒนาการบริหารงานขององคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ทำใหเกิดการมีสวนร่วม
ความสามัคคีเป็นทีม (Teamwork) และสามารถนามาบูรณาการเข้ากับบริหารงานทั้งในด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร (Staffing) การประสานงาน (Coor-dinating) และการจัดองคกร (Organizing) โดยการร่วมแรงร่วม
ใจเป็นคณะแต่ละฝ่ายเป็นการผนึกกำลัง (Synergy) เป็นไปตามวัตถุประสงคและพบวาอปริหานิยธรรมเป็น
หลักปองกันความเสื่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญขององคการฝ่ายเดียวองคการปกครองสวนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
สามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี  
 ๓) รูปแบบหลักอปริหานิยธรรมไปใชในการบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
พบวา หลักอปริหานิยธรรมไปใชในการบริหาร มี ๖ รูปแบบคือ ๑. รูปแบบของความสามัคคีการจัดประชุม 
และเลิกประชุมคือร่วมกันประชุมสามัญประจำปเมื่อมีปญหาเร่งดวนทุกภาคส่วนก็พร้อมเพรียงกันประชุมโดย
ยกประเด็นปญหามาปรึกษาหารือกันจนมีแนวทางแกไขในที่สุดด้วยพรอมเพรียงกันทำกิจที่พึงกระทำร่วมกัน
เพ่ือสร้างความสามัคคีใหเกิดขึ้นกับองคกร ๒. รูปแบบของการเคารพต่อขบวนธรรมเนียมประเพณีเดิมของทอง
ถิ่น  รักษาขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ถือเป็นเป้ายุทธศาสตรที่ทุกคนตองปฏิบัติ ๓. รูปแบบของการเคารพผู้อาวุโส 
และปราชญทองถิ่นใหเกียรติยกย่องเชิดชูและเคารพในเปิดโอกาสใหผู้อาวุโสและปราชญทองถิ่นเขามามี
บทบาทในการพัฒนาทองถิ ่นและมีส วนในการวางหลักสูตรการศึกษาบางส วนในระดับทองถิ ่นของ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔. รูปแบบของการส่งเสริมสถานะและบทบาทของสตรีสงเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายสร้างความเขมแข็งในตัวผู้หญิงเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตของผู้หญิงใหเป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยสังคมมีสวนร่วมมี
การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมในชุมชน  ๕. รูปแบบของการถือแบบอย่างและยกยองคนดีในการทำงานใหความ

 

 ๑๑๔พระอธิการปรีชา ติกฺขญาโณ, “ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลนาแก้ว 
อำเภอเกาะคา จังวัดลำปาง”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๗๙ 
 

เคารพในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชนที่เหมาะสม ๖) รูปแบบของการปกปอง
คุ้มครองผู้อยู่อาศัยแขกและคนที่เขามาในทองถิ่นจัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบร้อยเนนความสะอาดความ
เป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะของที่อยู่อาศัยเคารพซึ่งกันและกันใชสติปัญญาในการดำเนินชีวิต๑๑๕  
 

              เวธิกา แดงเรือง ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า   
              ๑) พนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
              ๒) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง ๓๐-๓๙ ปี มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี และส่วนใหญ่ประจำอยู่ในส่วนงานราชการสำนักปลัดเทศบาล   
              ๓) แนวทางในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า หลัก
อปริหานิยธรรมเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลตำบล หนองผึ้งแล้ว มีความ
สอดคล้องและใกล้เคียงกันสามารถนำมาใช้กับหลักธรรมาภิบาลที่ทางเทศบาล ตำบลหนองผึ้งได้ใช้ในการ
บริหารงานเป็นหลักอยู่แล้ว เป็นอันสรุปได้ว่า เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้ยึดหลักอปริหานิยธรรมเป็ นแนวทาง 
ในการบริหารงาน จึงทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง๑๑๖ 
 

              วิภาดา  แสนทวีสุข ได้ว ิจ ัยเร ื ่อง “การบริหารงานบุคลากรตามหลักอปริหานิยธรรม ๗  
ในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัย พบว่า  
              ๑) บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคลากรตามหลัก
อปริหานิยธรรม ๗ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการด้านการวางแผนอัตรากำลังด้านวินัยและการรักษาวินัยด้านการ
สรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง และด้านการออกจากราชการตามลำดับ   
              ๒) ข้อเสนอแนะ พบว่า การบริหารงานบุคลากรตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ในมหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการวางแผนอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยควรกำหนด
ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า และต้องระบุให้ชัดเจนด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
มหาวิทยาลัยควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านนั้น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานราชการ
ของมหาวิทยาลัยด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยควรวางแผนอย่างเป็น
ระบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สูงขึ้น๑๑๗ 

 

 ๑๑๕พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, “รูปแบบหลักอปริหานิยธรรมใชในการบริหารของผู้บริหารของผู้บริหารสังกัดองค
การปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาบัณฑิต ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

 ๑๑๖เวธิกา แดงเรือง, “การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 

 ๑๑๗วิภาดา  แสนทวีสุข, “การบริหารงานบุคลากรตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘ ). 



๘๐ 
 

              สำเนา  เภาศรี ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗   ของกลุ่มโรงเรียนวังทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต ๑” ผลวิจัย
พบวา  
              ๑) การมีสวนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักอปริหานิยธรรม ๗  ของกลุ่มโรงเรียนวัง
ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบวา อยู่ในระดับมากทุกดา้น  
              ๒) การประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรม ๗ มีสวนร่วมในการจัดการและการบริหารการศึกษาของ
กลุ่มโรงเรียนวังทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต ๑ พบวา แนวทางการ
ประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรม ๗ มีส่วนร่วมในการจัดการ และการบริหารการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนวังทอง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ บุคลากรทางการศึกษาตองยึดหลักอปริ
หานิยธรรม ๗ ตรวจตราหาเหตุผล ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในงานนั้น ๆ ที่สำคัญตองรูจักการวางแผนงาน วัดผล
และคิดคนวิธีแกไขปรับปรุงงานใหดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร และตัวบุคลากร รวมถึงชุมชนเป็นแรง
ขับเคลื่อนที่สำคัญ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตจึงเป็นผลใหโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก๑๑๘ 
 

              ชนิตา  จิรวสุกุล ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า  
              ๑) ความคิดเห็นของสตรีต่อการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการ บริหารกลุ่มกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมากทุกด้าน   
              ๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสตรีต่อการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหาร
กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่จำแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า สตรีที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นสตรีต่อการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกลุ่ม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
              ๓) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ พบว่า ปัญหาในการบริหารเกี ่ยวกับเวลาการเข้าร่วม  
ประชุมของสตรี เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทำให้โครงการไม่ต่อเนื่องขาดงบประมาณ สนับสนุนต่อ
ยอดจากโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ข้อเสนอแนะ ควรมีการแจ้งกำหนดการการประชุมก่อนล่วงหน้า  
ควรดำเนินโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องและของบประมาณสนับสนุนต่อยอดจากโครงการที่ทำไปแล้ว  
              ๔) แนวทางในการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองตอง ควรเปิดโอกาสให้สตรีในชุมชน
มีส่วนร่วมในการเข้าประชุม เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนร่วมมือในการ
บริหารจัดการองค์กร โดยเคารพให้เกียรติผู ้บริหารกองทุนกันตามวัยวุฒิ คุณวุฒิ ตำแหน่งหน้าที่ ส่งเสริม
สนับสนุนให้จัดโครงการกิจกรรมในการพัฒนาสตรีอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาไปสู่สวัสดิการสตรี สร้างความรักให้
เกิดข้ึนในองค์กร๑๑๙   
 

 

 ๑๑๘สำเนา  เภาศรี, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักอปริหานิยธรรม ๗   ของกลุ่มโรงเรียน
วังทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑” , วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

 ๑๑๙ชนิตา  จิรวสุกุล, “การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนอง
ตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๘๑ 
 

              สรุปได้ว่า หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยความสามัคคีมีค่อนข้างมากทีเดียว 
เนื่องจากความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ความสมานฉันท์ปรองดองกัน กิริยาที่พร้อมเพรียงด้วยความเกื้อหนุน
กันร่วมมือร่วมใจกันทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งหลักอปริหานิยธรรมมีคุณลักษณะที่ส่งเสริมไปในทาง
ก่อให้เกิดมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว โดยได้แบ่งออกลักษณะของการนำไปปฏิบัติไว้เป็น ๒ ฝ่าย คือ ภิกษุอปริ
หานิยธรรมสำหรับพระภิกษุ และราชอปริหานิยธรรมสำหรับคฤหัสถ์ผู้มีหน้าที่ในการปกครอง ซึ่งทั้ง ๒ ฝ่ายมี
เนื้อหาสาระสำคัญที่เหมือนกัน แล้วแต่ว่าจะมีการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะของฝ่ายนั้น ๆ หลักอปริหานิย
ธรรมปรากฏมีในพระสูตรต่าง ๆ เช่น มหาปริพพานสูตร เป็นต้น โดยแต่ละสูตรมีหลักธรรม ๔ ประการบ้าง  
๖ ประการบ้าง และ ๗ ประการบ้าง 
 

              นอกจากนี้ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ว่า เป็นหลักธรรมอันนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคม กล่าวคือ 
เป็นหลักธรรมแห่งการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในด้านการบริหารงาน เพราะเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การดำรงชีวิตของพระภิกษุอย่างแท้จริง ทั ้งยังเอื ้อประโยชน์ต่อบุคคลรอบข้างอีกด้วยและหลักธรรมนี้  
ยังสามารถนำไปสู่วิถีทางแห่งการบริหารบุคลากรของหน่วยงานได้ ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นตามหลักอปริหานิยธรรม  ๒. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามหลักอปริหานิยธรรม  ๓. ด้านการมี
ส่วนร่วมติดตามและประเมินผลตามหลักอปริหานิยธรรม  ๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม เพ่ือความรุ่งเรืองในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ทีไ่ดน้ำหลักธรรมนี้ไปใช้ เป็นต้น  
 
ตารางท่ี ๒.๑๘ แสดง งานวิจัยที่เก่ียวกับหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระมหาวิษณุ วิสารโท (๒๕๕๘) ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก

อปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลำภู” พบว่า  ๑. ประชาชนมีความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน  
๓. ปัญหาอุปสรรค พบว่า ประชาชนภายในแต่ละชุมชนไม่ค่อยมีเวลา
หรือเอาใจใส่ในการให้ความร่วมมือ และข้อเสนอแนะ พบว่า เทศบาล
ควรจัดการประชุมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลักอปริหานิยธรรมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมหรือได้รับข่าวสารของเทศบาล  
 

 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๘ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระอธิการปรีชา ติกฺขญาโณ 
(๒๕๖๐) 

ศึกษาเรื่อง  “ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของ
เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังวัดลำปาง” พบว่า  
๑. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
๒. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล อัน
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
พบว่า มีความแตกต่างกัน 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอปริหานิยธรรมกับประสิทธิผลการ
บร ิหารงาน  พบว ่า การประย ุกต ์ ใช ้หล ักอปร ิหาน ิยธรรม มี
ความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับสูง     
๔. แนวทางการนำหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ในการบริหารงาน 
ด้านการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ คือการประสานงานร่วมมือการให้
เกิดการประชุมกันเป็นประจำ ด้านการพร้อมเพรียงกันประชุมหรือ
เลิกประชุม ด้านการไม่บัญญัติสิ่งใหม่ ๆ ตามอำเภอใจ ด้านการเคารพ
นับถือผู้ที่มีอาวุโส ด้านการไม่ข่มเหง หรือล่วงเกินสตรี ด้านการเคารพ 
สักการะปูชนียสถาน ด้านการให้ความคุ้มครองคนดีมีคุณธรรมให้อยู่
ในชุมชนอย่างปลอดภัย และควรนำหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาการ
ร่วมกับการบริหารงานเพื ่อประโยชน์อันสูงสุดขององค์กร ในการ
บริหารจัดการในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนใน
ทุก ๆ หมู่บ้านในเขตการปกครอง  

พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ 
 (๒๕๕๙) 

ศึกษาเรื่อง “รูปแบบหลักอปริหานิยธรรมใชในการบริหารของ
ผู้บริหารสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด”  พบว่า  
๑. หลักอปริหานิยธรรมเป็นหลักธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม  
มี ๒ ประเภท คือราชอปริหานิยธรรม และภิกษุอปริหานิยธรรม  
๒. รูปแบบการนำหลักอปริหานิยธรรมไปใชในการบริหาร พบวา การ
นำไปบูรณาการเขาไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารเพื่อ
พัฒนาการบริหารงานขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
๓. รูปแบบหลักอปริหานิยธรรมไปใชในการบริหาร พบว่า มี ๖ 
รูปแบบคือ ๑) รูปแบบของความสามัคคีการจัดประชุมและเลิก
ประชุมคือร่วมกัน ๒) รูปแบบของการเคารพ ๓) รูปแบบของการ
เคารพผู้อาวุโส ๔) รูปแบบของการส่งเสริมบทบาทของสตรี  
๕) รูปแบบของการถือแบบอย่างและยกยองคนดีในการทำงาน  
๖) รูปแบบของการปกปองคุ้มครองผู้อยู่อาศัยแขก  

 
 
 



๘๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๘ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เวธิกา แดงเรือง  
(๒๕๖๐) 

ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาล
ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า   
๑. พนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
๒. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง ๓๐-๓๙ 
ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  
๓. แนวทางในการบริหารงานของเทศบาล พบว่า ได้ยึดหลักอปริ
หานิยธรรมเป็นแนวทางในการบริหารงาน จึงทำให้การบริหารงาน
ประสบความสำเร็จได้ 

วิภาดา  แสนทวีสุข  
(๒๕๕๘ ) 

ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานบุคลากรตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม” พบว่า  
๑. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยมีความคิดเห็นตาม
หลักอปริหานิยธรรม ๗ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
๒. ข้อเสนอแนะ พบว่า การบริหารงานบุคลากรตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ ควรกำหนดความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า 
และต ้องระบ ุให ้ช ัดเจนด ้านการสรรหาและการบรรจ ุแต ่งตั้ ง
มหาวิทยาลัยควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานด้าน
นั้น ๆ  

สำเนา  เภาศรี  
(๒๕๕๗) 
 

ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักอป
ริหานิยธรรม ๗ ของกลุ่มโรงเรียนวังทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต ๑” พบวา  
๑. การมีสวนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
๒. การประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรม ๗ พบวา การตรวจตราหา
เหตุผล ตรวจสอบข้อยิ ่งหย่อนในงานนั้น ๆ ที ่สำคัญตองรูจักการ
วางแผนงาน วัดผลและคิดค นวิธ ีแก ไขปรับปรุงงานใหดีขึ ้นอยู่
ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๘ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ชนิตา  จิรวสุกุล (๒๕๕๘) ศึกษาเรื ่อง “การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่” พบว่า  
๑. ความคิดเห็นของสตรีต่อการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน   
๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสตรี ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
สตรีที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นสตรีต่อการประยุกต์ใช้หลักอปริ
หานิยธรรมในการบริหารกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
๓. ปัญหาอุปสรรค พบว่า ปัญหาในการบริหารเกี่ยวกับเวลาการเข้า
ร่วมประชุมของสตรี เนื ่องจากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทำให้
โครงการไม่ต่อเนื่องขาดงบประมาณสนับสนุนต่อยอดจากโครงการที่
ได้ดำเนินการไปแล้ว และข้อเสนอแนะ ควรมีการแจ้งกำหนดการการ 
ประชุมก่อนล่วงหน้า ควรดำเนินโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องและขอ
งบประมาณสนับสนุนต่อยอดจากโครงการที่ทำไปแล้ว 

 
 จากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพอสรุปได้ว่า  
 

              สามารถสรุปผลเพื ่อเป็นแนวทางในการวิจัยครั ้งนี ้ว ่า  มีลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน  
คือ การมีส่วนร่วมในระดับกิจกรรมต่าง ๆ ของการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
              จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย (ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗) ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรม ๔ อย่าง  
 ๑) การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน คือร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กำหนดโครงการหรือกิจกรรมที่จะทำเพื่อแก้ปัญหา การพัฒนา
การเมืองการปกครอง  ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   
 ๒) การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน คือการร่วมดำเนินกิจกรรมที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพ่ือ
ตัดสินใจ เพ่ือการพัฒนาการเมืองการปกครอง ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 ๓)  การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลของประชาชน คือการวิเคราะห์หาข้อดีและและข้อเสีย
ขอโครงการหรือกิจกรรมที่ทำไป เพื่อหาแนวทางแก้ไขและเพื่อพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมนั้น  ๆ ของการ
พัฒนาการเมืองการปกครอง ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ต่อไป 
 ๔) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชน คือร่วมรับผลจากกิจกรรมหรือโครงการที่
ดำเนินงานไปแล้วทั้งท่ีดีและไม่ดี ในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   
 

               ดังนั้น จากการศึกษาวิจัยกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง มีทั้งแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการเมืองการปกครองการมี
ส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทำอะไรการมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาการเมืองการปกครอง รวมทั้งลงมือ
ปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมใน



๘๕ 
 

การประเมินผลโครงการ  โดยการบูรณาการณ์ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ กล่าวคือหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์
พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว เคารพนับถือผู้ใหญ่การ
เคารพและรับฟัง ไม่ลุอำนาจความอยากแก่ความอยากที่เกิดขึ้น ยินดีในเสนาสนะให้การอารักขาคุ้มครอง  
เมื่อได้นำธรรมมาใช้ในการการเมืองการปกครอง จึงทำให้เกิด  รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง ที่มีคุณค่านำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการการพัฒนา
การเมืองการปกครอง  
 

 นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพในการเสริมสร้างและ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาการเมืองการปกครอง เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนทำให้
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์ และเพ่ือให้ประชาชนอุทิศตนมากยิ่งขึ้นเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือ
การพัฒนาการเมืองการปกครองนั้น อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นความร่วมมือ
ร่วมใจ การประสานงาน บวกความรับผิดชอบ ซึ่งความร่วมมือร่วมใจ หมายถึงความตั้งใจของบุคคลที่จะมา
ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม การประสานงาน หมายถึงห้วงเวลาและลำดับเหตุการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมหรือการงานความรับผิดชอบ หมายถึงความรู้สึกผูกพันในการทำงานและในการ
ทำให้เชื่อถือไว้วางใจ 
              
๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

              งานวิจัยเรื ่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรตามในกรอบแนวคิดโดยใช้
กรอบแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของขั้นตอนการมีส่วนร่วมจากโกวิทย พวงงาม, ที่ได้รวบรวมไว้มา
ประยุกต์ใช้กับการทบทวนงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยมีกรอบแนวคิดงานวิจัยและตัวแปรตามในการ
วิจัย ดังนี้  
 

 ประกอบด้วย ๔ ด้าน  ได้แก ๑) ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Consult) ๒) ด้านการมี
ส ่วนร ่วมตัดส ินใจ (Decision Making) ๓) ด ้านการมีส ่วนร ่วมติดตามและประเมินผล (Evaluation)  
และ ๔) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน (Benefits)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

โดยนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังปรากฏตามแผนภาพที่ ๒.๑ 
 
           ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) 
         ปัจจัยส่วนบุคคล 
   ๑. เพศ 
   ๒. อาย ุ
   ๓. ระดับการศึกษา 
   ๔. อาชีพ 
   ๕. สถานภาพสมรส 
   ๖. รายได้ต่อเดือน  

     
 
 
 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

                  ตัวแปรตาม 
          (Dependent Variables) 

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

  พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง มี ๔ ด้าน คือ   

๑. ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความ 

คิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม 
   ๒.  ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ  

          ตามหลักอปริหานิยธรรม 

   ๓. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและ 

ประเมินผล  
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

   ๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
        ตามหลักอปริหานิยธรรม   

 

              ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ     
 พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง   
 ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
 จังหวัดระยอง  จำนวน ๑๒ รูปหรือคน        
 

   การพัฒนาการเมืองการปกครอง ตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์   
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และทำ 

     กิจกรรมร่วมกัน   
๓. ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ  
๔. ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของ 

     ผู้ใหญ่  
๕. ให้ความเคารพต่อเพศสตรี หรือไม่ลุอำนาจ 

     ความอยากแก่ความอยากที่เกิดขึ้น 

๖. ให้ความเคารพต่อสถานที่ 
๗. ให้การอารักขาคุ้มครองผู้ทรงศีล หรือให้ความ 

    ดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน และอันชอบ 

    ธรรมแก่ประชาชน           



 
 

บทที่ ๓ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 
 การวิศึกษาวิจัยเร ื่อง “การมีส่วนร ่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบ
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” เป็นการศึกษาโดยผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการดำเนินการ
วิจัยตามลำดับ ๕ ขั้นตอน ดังนี้  
  ๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
  ๓.๒  ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
  ๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบงานวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมา ธิปไตย 
ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผสม
กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview)  
 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 

 ๓.๒.๑ ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุต้ังแต่ ๑๘ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่อาศัย
อยู ่ในเขตเทศบาลนครระยอง จ ังหวัดระยอง จำนวน ๔๓ ,๑๑๖ คน จำแนกเป็นชาย ๑๙ ,๑๗๙ และหญิง 
๒๓,๙๓๗ คน๑  
 ๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชาชนมีอายุต้ังแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  จำนวน ๓๙๖ คน  ซ่ึงได้จากการคำนวณขนาด ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๒  โดยการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) ได้ดังต่อไปนี้ 
                     โดย n  แทน     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N แทน ขนาดของประชากร 
     e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง   

 

 ๑ข้อมูลจากสำนักทะเบียนองค์การปกครองของเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง , ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒,  
(อัดสำเนา). 
 ๒สุรพล สุยะพรหม,  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), 
หน้า ๑๐๓-๑๐๗. 



๘๘ 
 

ตามสูตรแทนค่า 

          วิธีทำ          n          =          
N

1+N(e)2
 

 

                   n          =          
43,116

1+43,116(0.05)2
 

 

                           n          =          
43,116

1+107.79
  

 
                           n               =               

43,116

108.79
    =396.32 

กลุ่มตัวอย่างจำนวน  n             =          396 
 

 ทั้งน ี ้ผ ู ้ศ ึกษาได้ประสานงานกับนายกเทศมนตร ีเทศบาลนครระยอง เพื ่อขอความอนุเคราะห์
ประสานงาน ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขต ทั ้ง ๔ ตำบล จำนวนทั ้งส ิ้น ๓๙๖ คน  
เมื ่อดำเน ินการเก็บข้อมูลแล้ว ผู ้ศึกษาจ ึงนำมาตรวจสอบความเรียบร้อย เพื ่อดำเนินการวิเคราะห์ตอ่ไป  
แสดงในตารางที่ ๓.๑ 
 

ตารางท่ี ๓.๑  แสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
                  จำนวน ๔ ตำบล   

เขตเทศบาลนครระยอง                       ประชากรทั้งหมด (คน)                       กลุ่มตัวอย่าง 

๑. ตำบลปากน้ำ                                      ๗,๘๖๘                                       ๗๒ 
๒. ตำบลท่าประดู่                                   ๒๓,๘๔๖                                    ๒๑๙ 
๓. บางส่วนของตำบลเชิงเนิน                       ๖,๙๕๑                                      ๖๔ 
๔. บางส่วนของตำบลเนินพระ                      ๔,๔๕๑                                      ๔๑ 

รวมทั้งสิ้น                                            ๔๓,๑๑๖                                    ๓๙๖ 

 
 ๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
จำนวน ๑๒ รูป/คน คือ 
                     ๑. พระครูโสภิตปัญญากร              เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง  
                                                                  เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ระยอง 
  ๒. นายวรวิทย์      ศุภโชคชัย          นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง 
                     ๓. ดร.สาธิต         ปิตุเตชะ            รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
                     ๔. นายปิติฉัตร      ธนนวนนท์         ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการ 
                                                                   เลือกต้ังประจำจังหวัดระยอง  
  ๕. นายประเสริฐ    ยะคุณเขตต์        ประธานชุมชนเนินพระ 
  ๖. นายบรรเลง      บรรเริงเสนาะ     ประธานชุมชนวัดป่าประดู่ เขต ๒ 
  ๗. นายนายสมชาย  ขมแสนยาธรรม  ประธานชุมชนศูนย์การค้า 
  ๘. นายรณรงค์      ทิศาบดี             ประธานชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย 



๘๙ 
 

  ๙. นางถมยา        ปรีชาเวทย์         ประธานชุมชนสะพานราษฎร์     
  ๑๐. นายภิญโญ      เชยชม            ประธานชุมชนหลังวัดโขด ต.ท่าประดู่ 
  ๑๑. นางสีกัญญา     ไชยพินิจ          กำนันตำบลเชิงเนิน 
  ๑๒. นายประเชิญ    เห่งยี่               นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

              ๓.๓.๑ เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ 
 

   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเ พ่ือวั ด 
“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง” โดยมีขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 
 

๑. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 

     ๑) ศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับการมีส ่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จากเอกสารและผลงานการ
วิจัยที่เก่ียวข้อง 
     ๒) กำหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
     ๓) กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคำปรึกษาจากอาจารย์ ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ 
     ๔) สร้างเครื่องมือ 
                  ๕) นำเสนอร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เ ชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
     ๖) นำเครื่องมือการวิจัยที่สร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ าย กับกลุ่ ม
ตัวอย่างที่จะดำเนินการวิจัยเพ่ือหาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
     ๗) ปรับปรุงแก้ไข 
     ๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนำไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

๒. ลักษณะของเครื่องมือ 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง  โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้  
 

 ตอนที ่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
 

 ตอนที ่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร ่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ทั้ง ๔ ด้านๆ ละ ๗ ข้อ รวม ๒๘ ข้อ  
 



๙๐ 
 

              โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น จากคำถามที่ผู้วิจัยกำหนดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง แบบธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) มี ๕ ระดับ ของ ลิเคอร์ท๓    
  ๕        หมายถึง           ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ มากที่สุด  
  ๔  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ มาก  
  ๓  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ปานกลาง  
  ๒  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ น้อย  
  ๑  หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

  ตอนที ่ ๓   ปัญหาและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการ เ มืองการ
ปกครอง แบบธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นปลายเปิดให้เลือกตอบโดย
เสรี (Open Ended Questionnaire)  
 

๓. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

              ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
              ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้ 
              เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของคำถามตลอดจนภาษาที่ใช้และตร วจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (Item – Objective 
Congruence Index : IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องประเมินด้วยคะแนน ๓ ระดับ คือ 
              +๑ = สอดคล้อง   ๐ = ไม่แน่ใจ  -๑ = ไม่สอดคล้อง 
                       โดยมีสูตรในการคำนวณดังนี้ 

              IOC      =      
∑ R

N
   

                 ∑ R     =      ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ   
                        เม่ือ   IOC      =      ค่าดัชนีความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหา  
                                       N          =        จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

 โดยกำหนดคะแนนสำหรับการพิจารณาขอคำถามแต่ละขอ  ดังนี้     
 ให  + ๑  ถาแน่ใจว่าขอคำถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคที่ตองการวัด     
 ให    ๐  ถาไม่แน่ใจว่าขอคำถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคที่ตองการวัด     
 ให  - ๑  ถาแน่ใจว่าขอคำถามนั้นไม่สอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคที่ตองการวัด 
 

       ๑. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้ 
 ๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอประธานและกรรมการที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๕ ท่าน แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสม ดังนี้ 
                ๑) ศ.ดร.จำนงค์  อดิว ัฒนสิทธิ ์   ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาร ัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 ๓บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองต้น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สวิริยาสาสน, ๒๕๓๕), หน้า ๔๘. 



๙๑ 
 

                ๒) รศ.ดร.พรรษา  พฤฒยางกูร    ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                ๓) ผศ.ดร.เติมศักดิ ์   ทองอินทร ์   ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
              ๔) ผศ.ดร.ย ุทธนา  ปราณีต    ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาร ัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
              ๕) อ.ดร.กาญจนา  ดำจ ุติ  ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสู ตร ภาควิชาร ัฐศาสตร์   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
              ๓. หาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทอด
ลองใช้ (Try Out) ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในเขต
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ัน
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)๔  ซ่ึงได้ค่าความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ ๑.๐ 
              ๔. นำแบบสอบถามที่ได้ปร ับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปร ึกษาสารนิพนธ์เพื ่อขอความ
เห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป 
 

              ๓.๓.๒ เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

              การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมาธิ ปไตย 
ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซ่ึงมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
              ๑. แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ใน
เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
              ๒. แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ใน
เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
              ๓. แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ใน
เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 
              ๔. แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ใน
เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

             ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
        ๑) การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และเอกสาร
สิ ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง แบบ
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
        ๒) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม และขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน
องค์กรปกครองของเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือขอความร่วมมือไปยังเทศบาลนครระยองในพ้ืนที่

 

 ๔สิน พันธ์ุพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิซซ่ิง จำกัด, ๒๕๔๗),  
หน้า ๑๙๑. 



๙๒ 
 

จังหวัดระยอง และเพ่ืออนุเคราะห์ อนุญาตให้ผู้ศึกษา ได้ทำการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จากประชาชนในเขต
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือขอแจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ 
              ๓) ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนในเขต
เทศบาลนครระยอง จ ังหวัดระยอง ซึ ่งในการแจกแบบสอบถามผู้ว ิจ ัยได้นำแบบสอบถามไปแจกและเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
              ๔) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) และ
จัดทำโดยการบันทึกข้อมูลด้วยการจดบันทึกและการบันทึกเทป 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

             ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

             การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
เป็นหลัก โดยดำเนินการดังนี้ 
              ๑. นำข้อมูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม
แล้วนำมาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบันทึกคะแนนแต่ละข้อของแต่ละคนลงใน
แบบลงรหัส (Coding Form) 
              ๒. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
                  ๑) ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน นำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
                  ๒) ระดับความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง แบบ
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การพัฒนาการเมืองการปกครอง แบบธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
                 ๓) แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้๕    
                       อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
                                                  จำนวนชั้น 
                                                   = ๕ -๑ 
                                                       ๕ 
                                                   = ๐.๘๐ 
   ซ่ึงสามารถแปลความหมายระดับคะแนนของความคิดเห็น ดังนี้ 
                      ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ - ๕.๐๐  กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มากที่สุด 
                      ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ - ๔.๕๐  กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มาก 
                      ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ - ๓.๕๐  กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง 
                      ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ - ๒.๕๐  กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อย 
                      ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ - ๑.๕๐  กำหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อยที่สุด  

 

 ๕สุวรีย์  ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๖), 
หน้า ๑๔๐. 



๙๓ 
 

                ๔) การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที่ (T-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่มและการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่สามกลุ่มขึ้นไป เม่ือ
พบว่ามีความแตกต่างจะทำการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นสำคัญน้อยที่สุด ( Least 
Significant Difference: LSD) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
  ๕) ข้อคำถามปลายเปิดที่แสดงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับกา รมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ผู้วิจัยจะทำการจัดกลุ่มตามประเด็นที่กำหนดใช้ในแบบสอบถามปลายเปิด
จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ โดยใช้ค่าร้อยละและการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
 

              ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 

              การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้ 
                    ๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) 
นำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
                     ๒) ข ้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ใช ้ว ิธ ีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) โดยนำข้อมูลมาเร ียบเร ียงและจำแนกอย่างเป็นระบบ จากนั ้นนำมาตีความหมายเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ โดยทำไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งนี้  
เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจนก็จะตา มไปเ ก็บข้ อ มูล
เพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบคำถามหลัก ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภา พซ่ึง ได้
นำมาวิเคราะห์เพ่ือที่จะหาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 
                    ๓) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุปเป็นการนำแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่าง ๆ ทาง
วิชาการมาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยง เพ่ือนำไปสู่การพิสูจน์
ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
                    ๔) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมา ย เพ่ือการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง จากประชากรของเทศบาลนครระยองในจังหวัดระยอง 
 

            ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ใน
การรวบรวมข้อมูลที่รอบด้าน โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์มีอิสระที่จะอธิบายแนวความคิดของตัวเองอย่างเสรี มีเวลาให้การสัมภาษณ์ และใช้กระบวนการ
คณะกรรมการผู้ปรึกษา เพ่ือหาความสอดคล้องจากทัศนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือหาข้อสรุปในการ มี
ส่วนร ่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง 
 

         วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองแบบธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตนเอง ตามระเบียบวิธีการวิจัยและตามประเด็นของวัตถุประสงค์ของการ
วิจ ัย โดยการสัมภาษณ์เชิงล ึก ( In-depth Interview) และนำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนอคการ



๙๔ 
 

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซ่ึงเป็นเครื่องมือและเทคนิควิธีการวิจัยที่ เหมาะสมกับบริบทของข้อ มูล 
หรือมีความเก่ียวข้องกับข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ 
 

      การวิเคราะห์เนื้อหาโดยสรุปเม่ือใชในการวิจัยเอกสาร (Document Research) โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลจำแนกตามกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลทางการวิจัยที่ทำการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดย
การนำเสนอเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซ่ึงดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  ๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 
  ๒) อ่านทำความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและต้ังประเด็น 
  ๓) พรรณนา แยกแยะลดสัดส่วนข้อมูล (Data Reduction) ให้รหัส (Code) ตีความข้อมูล จัด
หมวดหมู่หาความเหมือนความต่างและความเชื่อมโยงกับบริบท 
  ๔) สรุปผลการวิจัย นำเสนอข้อมูลเป็นความเรียงและรายงานผลการวิจัย 
  ๕) หาข้อสรุปของการวิจัย  
 
 
 



 
 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวจิัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน ๓๙๖ คน มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลนำเสนอ ดังต่อไปนี้    
 

 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม      
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย     
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย  
ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง      
 ๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   
 ๔.๖ ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้วิธีผสาน     
 ๔.๗ องค์ความรู้ 
                    ๔.๗.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
                    ๔.๗.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะหจ์ากการวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 

 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส  
และรายได้ต่อเดือน ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๑  
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ จำนวน และค่าร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
(n = ๓๙๖) 

          ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
๑. เพศ   
   ๑. ชาย ๑๘๒.๐๐ ๔๕.๙๖ 
   ๒. หญิง ๒๑๔.๐๐ ๕๔.๐๔ 
    รวม ๓๙๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒. อายุ   
    ๑. อายุ ๑๘ – ๓๐ ๑๐๗.๐๐ ๒๗.๐๒ 
    ๒. อายุ ๓๑ – ๔๐ ๑๑๓.๐๐ ๒๘.๕๔ 
    ๓. อายุ ๔๑ – ๕๐ ๘๓.๐๐ ๒๐.๙๖ 
    ๔. อายุ ๕๑ – ๖๐ ๖๔.๐๐ ๑๖.๑๖ 
    ๕. อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป ๒๙.๐๐ ๗.๓๒ 
    รวม ๓๙๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๓. ระดับการศึกษา   
    ๑. ประถมศึกษา ๓๒.๐๐ ๘.๐๘ 
    ๒. มัธยมศึกษา ๖๘.๐๐ ๑๗.๑๗ 
    ๓. อนุปริญญา/ปริญญาตรี ๒๒๒.๐๐ ๕๖.๐๖ 
    ๔. ปริญญาโท ๖๖.๐๐ ๑๖.๖๗ 
    ๕. อ่ืน ๆ ระบุ... ๘.๐๐ ๒.๐๒ 
    รวม ๓๙๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๔. อาชีพ   
    ๑. เกษตรกรรม ๙.๐๐ ๒.๒๗ 
    ๒. ค้าขาย      ๕๗.๐๐ ๑๔.๓๙ 
    ๓. รับจ้างทั่วไป ๕๒.๐๐ ๑๓.๑๓ 
    ๔. รับราชการ /รัฐวิสาหกจิ ๑๙๖.๐๐ ๔๙.๔๙ 
    ๕. นักธุรกิจ ๘.๐๐ ๒.๐๒ 
    ๖. นักเรียน / นักศึกษา ๓๔.๐๐ ๘.๕๙ 
    ๗. อ่ืน ๆ ระบุ... 
    รวม 

๔๐.๐๐ 
๓๙๖.๐๐ 

๑๐.๑๐ 
๑๐๐.๐๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ จำนวน และค่าร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง 
(n = ๓๙๖) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
๕. สถานภาพสมรส   
    ๑. โสด ๑๗๔.๐๐ ๔๓.๙๔ 
    ๒. สมรส ๒๐๗.๐๐ ๕๒.๒๗ 
    ๓. หย่าร้าง ๙.๐๐ ๒.๒๗ 
    ๔. แยกกันอยู่ ๖.๐๐ ๑.๕๒ 
   รวม ๓๙๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๖. รายได้ต่อเดือน   
    ๑. ต่ำกว่า  ๕,๐๐๐ บาท ๔๙.๐๐ ๑๒.๓๗ 
    ๒. ๕,๐๐๑ –  ๑๐,๐๐๐ บาท ๕๔.๐๐ ๑๓.๖๔ 
    ๓. ๑๐,๐๐๑ -  ๑๕,๐๐๐ บาท ๗๒.๐๐ ๑๘.๑๘ 
    ๔. ๑๕,๐๐๑ -  ๒๐,๐๐๐ บาท ๙๐.๐๐ ๒๒.๗๓ 
    ๕. ๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 
    รวม 

๑๓๑.๐๐ 
๓๙๖.๐๐ 

๓๓.๐๘ 
๑๐๐.๐๐ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
 ๑) เพศ จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี เพศหญิง มีความคิดเห็นมากกว่า  
มีจำนวน ๒๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๔ รองลงมาเป็นเพศชาย มีความคิดเห็นน้อยกว่า มีจำนวน ๑๘๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๖   
 ๒) อายุ จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่  ระหว่าง ๓๑–๔๐ ปี จำนวน  
๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๔ รองลงมามีอายุระหว่าง ๑๘-๓๐ ปี จำนวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๒ 
มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๖ มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๖๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๖ และมีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๒   
 ๓) ระดับการศึกษา จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับอนุปริญญา/
ปริญญาตรี จำนวน ๒๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๖ รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๖๘ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๗ ปริญญาโท จำนวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗  ประถมศึกษา จำนวน ๓๒ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๘  และระดับการศึกษาอ่ืน ๆ ระบุ มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๒  
 ๔) อาชีพ จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีอาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจ 
จำนวน ๑๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๙ รองลงมาคืออาชีพค้าขาย จำนวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๙ 
รับจ้างทั่วไป จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๓ ส่วนอาชีพอ่ืน ๆ เช่นแม่บ้าน พนักงานรัฐ จำนวน ๔๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๐ นักเรียน / นักศึกษา จำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๙ เกษตรกรรม จำนวน ๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๗  และนักธุรกิจมีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๒  
 ๕) สถานภาพสมรส จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับการสมรสแล้ว 
จำนวน ๒๐๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๗  รองลงมาคือโสด จำนวน ๑๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๔   
หย่าร้าง จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๗ แยกกันอยู่มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน ๖ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๒ 



๙๘ 
 

 ๖) รายได้ต่อเดือนจากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนที่  
๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป จำนวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๘ รองลงมาคือรายได้ต่อเดือนที่ ๑๕,๐๐๑ -  
๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๓  รายได้ต่อเดือนที่ ๑๐ ,๐๐๑ -  ๑๕,๐๐๐ บาท  
จำนวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘  รายได้ต่อเดือนที่  ๕,๐๐๑ – ๑๐ ,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๔ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๔  และมีจำนวนน้อยที่สุดคือรายได้ต่อเดือนที่ต่ำกว่า  ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๔๙ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๗   
 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

 

              การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย  
ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ๔ ด้านดังนี้ ๑) ด้านการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม ๒) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๓) การมีส่วน
ร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม ๔) ด้านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม แสดงด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ดังตารางที่ ๔.๒ – ๔.๖ 
 

ตารางที่ ๔.๒  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
โดยรวม 

             ( n = ๓๙๖ ) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย  

ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  
    ตามหลักอปริหานิยธรรม ๔.๐๗ ๐.๖๑ มาก 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๓.๘๙ ๐.๖๗ มาก 
๓. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล  
    ตามหลักอปริหานิยธรรม ๓.๙๒ ๐.๖๘ มาก 
๔. ด้านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม  

รวม 
๔.๐๗ 
๓.๙๙ 

๐.๖๑ 
๐.๕๙ 

มาก 
มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒ พบวา ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง

ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยในค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๙, 
S.D.=๐.๕๙ ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองแบบธรรมาธิปไตย ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมาก
เท่ากัน ( = ๔.๐๗, S.D.= ๐.๖๑ ) และด้านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม อยู่ในระดับ
มาก ( = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๖๑ ) รองลงมาได้แก่  การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๒, S.D.= ๐.๖๘ ) และด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๙, S.D.= ๐.๖๗ ) ตามลำดับ  



๙๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
 การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  

ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม 
(n = ๓๙๖) 

ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 

๑. ด้านได้เข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนของประชาชน เพ่ือ 
     รับฟังหรือเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาในการ  
     กำหนดทิศทางการพัฒนาการเมืองการปกครองอย่าง  
     ต่อเนื่อง ๓.๗๖ ๑.๐๙ มาก 
๒. ท่านได้เข้าร่วมการประชุมก่อนเวลาและตรงต่อเวลาเสมอ  
    ไม่เคยละทิ้งการประชุมโดยไม่มีเหตุอันควร ๔.๐๑ ๐.๙๒ มาก 
๓. ท่านได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนตามข้อบังคับขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔.๑๐ ๐.๗๘ มาก 
๔. ท่านมีความเคารพเชื่อฟังผู้นำในชุมชน เคารพกฎกติกของ 
     ชุมชน/ท้องถิ่น ๔.๑๘ ๐.๖๘ มาก 
๕. มีการประชุมเกี่ยวกับการเมืองในระดับชาติและระดับ 
    ท้องถิ่น สมควรจะเชิญกลุ่มสตรีร่วมแสดงความคิดเห็น 
    ทุกครั้ง ๓.๙๙ ๐.๙๑ มาก 
๖. ท่านพิจารณาแล้วว่าในการมีส่วนร่วมท่านรู้จักเคารพ 
    กติกาของสถานที่ ๔.๑๘ ๐.๗๐ มาก 
๗. ท่านเห็นว่าผู้นำทางการเมืองควรมีนโยบายในการดูแล 
    ปกป้องประชาชนผู้ที่กระทำความดีเพ่ือสังคม 

รวม 
๔.๒๗ 
๔.๐๗ 

๐.๗๘ 
๐.๖๑ 

มาก 
มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบวา ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง

ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม โดยในค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔๐๗, S.D.= ๐.๖๑ ) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นราย
ข้อ พบว่า ท่านเห็นว่าผู้นำทางการเมืองควรมีนโยบายในการดูแลปกป้องประชาชนผู้ที่กระทำความดีเพ่ือสังคม  
การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๒๗, S.D.= ๐.๗๘ ) รองลงมาคือ ท่านพิจารณาแล้วว่าในการมี
ส่วนร่วมท่านรู้จักเคารพกติกาของสถานที่ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๘, S.D.= ๐.๗๐ ) ท่านมี
ความเคารพเชื่อฟังผู้นำในชุมชน เคารพกฎกติกาของชุมชน/ท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมอยู่ ในระดับมาก  
( = ๔.๑๘, S.D.= ๐.๖๘ ) ท่านได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนตาม ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๐, S.D.= ๐.๘๗ ) ท่านได้เข้าร่วมการประชุมก่อนเวลาและตรงต่อเวลา
เสมอ ไม่เคยละทิ้งการประชุมโดยไม่มีเหตุอันควร การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๑, S.D.= ๐.๙๒ )  
มีการประชุมเกี่ยวกับการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่น สมควรจะเชิญกลุ่มสตรีร่วมแสดงความคิดเห็น 



๑๐๐ 
 

ทุกครั้ง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๙, S.D.= ๐.๙๑ ) และท่านได้เข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน
ของประชาชน เพ่ือรับฟังหรือเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการเมือง
การปกครองอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๖,  
S.D.= ๑.๐๙ ) ตามลำดับ  
 

ตารางท่ี ๔.๔  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
  การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
     ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม 

(n = ๓๙๖) 

ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระดับการมีส่วนร่วม 
 S.D. แปลผล 

๑. ท่านได้ร่วมเพ่ือตัดสินใจในการประชุมประชาคมเกี่ยวกับ
ปัญหาและการกำหนดทิศทางการเมืองการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๓.๖๙ ๑.๐๐ มาก 
๒. ท่านมีส่วนร่วมเข้าประชุมเพ่ือตัดสินใจรับทราบนโยบายและ
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมทางการเมืองของท่านอยู่บน
พ้ืนฐานของเสรีภาพ ๓.๗๗ ๐.๙๖ มาก 
๓. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คัดค้านหรือโต้แย้ง อย่างมี
เหตุผล เกี่ยวกับการดำเนินการด้านนโยบาย แผนงาน และ
โครงการภายในกฎหมาย ๓.๖๘ ๐.๙๘ มาก 
๔. ท่านมีความเคารพต่อผู้นำชุมชนในการตัดสินใจบรรจุ
โครงการ หรือกิจกรรม ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชน 
ร่วมกับเทศบาล ๓.๙๒ ๐.๘๑ มาก 
๕. เปิดโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนำเสนอความ
ต้องการของประชาชน ในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ๓.๙๕ ๐.๘๓ มาก 
๖. ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ประชาชนเกิด
ความรักและหวงแหนในสถานที่เคารพที่สำคัญของชุมชน ๔.๑๔ ๐.๘๐ มาก 
๗. ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือสนับสนุนคนดี ปกป้องคน
ดีส่งเสริมคนดี เลือกคนดีที่มีความสามารถมีคุณธรรมเข้ามาเป็น
กำลังในการบริหารบ้านเมือง 

รวม 
๔.๐๘ 
๓.๘๙ 

๐.๘๒ 
๐.๖๗ 

มาก 
มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบวา ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง

ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม 
โดยในค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๙, S.D.= ๐.๖๗ ) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในสถานที่เคารพที่สำคัญของ
ชุมชน การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๔, S.D.= ๐.๘๐ ) รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเพ่ือสนับสนุนคนดี ปกป้องคนดีส่งเสริมคนดี เลือกคนดีที่มีความสามารถมีคุณธรรมเข้ามาเป็นกำลังใน
การบริหารบ้านเมือง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๘, S.D.= ๐.๘๒ ) เปิดโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วม



๑๐๑ 
 

ในการตัดสินใจนำเสนอความต้องการของประชาชน ในการพัฒนาการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก ( = ๓.๙๕, S.D.= ๐.๘๓ ) ท่านมีความเคารพต่อผู้นำชุมชนในการตัดสินใจบรรจุโครงการ  
หรือกิจกรรม ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนร่วมกับเทศบาล การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๒, 
S.D.= ๐.๘๑ )  ท่านมีส่วนร่วมเข้าประชุมเพ่ือตัดสินใจรับทราบนโยบายและแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
ทางการเมืองของท่านอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๗๗, S.D.=๐.๙๖ )  
ท่านได้ร่วมเพ่ือตัดสินใจในการประชุมประชาคมเกี่ยวกับปัญหาและการกำหนดทิศทางการเมืองการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๖๙, S.D.= ๑.๐๐ ) และท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
คัดค้านหรือโต้แย้ง อย่างมีเหตุผล เกี่ยวกับการดำเนินการด้านนโยบาย แผนงาน และโครงการภายในกฎหมาย 
ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๖๘, S.D.= ๐.๙๘ ) ตามลำดับ   
 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
  การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง    
  ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม 

(n = ๓๙๖) 

ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระดับการมีส่วนร่วม 
 S.D. แปลผล 

๑. ท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการที่
ตัดสินใจร่วมกัน ๓.๗๓ ๐.๙๘ มาก 

๒. ท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ต่อนโยบายและติดตามผล โครงการ
ใด โครงการหนึ่ง ของภาครัฐ และของเทศบาลนครระยอง ๓.๗๓ ๐.๙๗ มาก 

๓. ท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎระเบียบ แนวทางแก้ไข วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผล ของโครงการบริหารพัฒนาส่วน
ท้องถิ่น ๓.๖๘ ๐.๙๙ มาก 

๔. ท่านมีความเคารพและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้นำบริหาร
การเมืองการปกครอง เพ่ือติดตามและประเมินผล ๔.๐๐ ๐.๘๑ มาก 

๕. ท่านสนับสนุนให้สตรีได้ร่วมประชุมและติดตามประเมินผลการ
ทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๙๖ ๐.๘๓ มาก 

๖. ท่านคิดว่าพรรคการเมืองทุกคนจะต้องมีความเคารพต่อความ
คิดเห็นในการติดตามประเมินผลของประชาชน   ๔.๑๖ ๐.๗๙ มาก 

๗. ท่านคิดว่าประชาชนควรที่จะเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบาย
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

รวม 
๔.๑๗ 
๓.๙๒ 

๐.๘๐ 
๐.๖๘ 

มาก 

มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบวา ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง

ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม โดยในค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๒, S.D.= ๐.๖๘ ) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นราย
ข้อ พบว่า ท่านคิดว่าประชาชนควรที่จะเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายตอบสนองความต้องการของประชาชน 
การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๗, S.D.= ๐.๘๐ ) รองลงมาคือ ท่านคิดว่าพรรคการเมืองทุก



๑๐๒ 
 

คนจะต้องมีความเคารพต่อความคิดเห็นในการติดตามประเมินผลของประชาชน การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
( = ๔.๑๖, S.D.= ๐.๗๙ ) ท่านมีความเคารพและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้นำบริหารการเมืองการปกครอง  
เพ่ือติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๐, S.D.= ๐.๘๑ ) ท่านสนับสนุนให้สตรีได้
ร่วมประชุมและติดตามประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = ๓.๙๖, S.D.= ๐.๘๓ ) ท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการที่ตัดสินใจร่วมกัน การมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๓, S.D.= ๐.๙๘ ) ท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ต่อนโยบายและติดตามผล 
โครงการใด โครงการหนึ่ง ของภาครัฐ และของเทศบาลนครระยอง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๓, 
S.D.= ๐.๙๗ ) และท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎระเบียบ แนวทางแก้ไข วิธีการในการติดตาม 
และประเมินผล ของโครงการ บริหารพัฒนาส่วนท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด การมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก ( = ๓.๖๘, S.D.= ๐.๙๙ ) ตามลำดับ 
 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง
การปกครองตามแนวแห่ งธรรมาธิป ไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง    
ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม   

(n = ๓๙๖) 
ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

ตามหลักอปริหานิยธรรม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
๑. ท่านได้ออกเสียงเลือกตั้งให้พรรคการเมืองทีมีนโยบายในการ
แก้ปัญหาให้กับส่วนท้องถิ่น ๔.๑๗ ๐.๗๖ มาก 

๒. ในการประชุมทุกครั้งท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ๓.๘๐ ๐.๙๕ มาก 

๓. ท่านเห็นว่าการออกกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ในการอยู่
ร่วมกันของประชาชน ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม  ๔.๑๑ ๐.๗๖ มาก 

๔. ท่านให้ความเคารพต่อผู้นำทางการเมืองที่มีสัจจะ พูดจริง ทำจริง  ๔.๑๙ ๐.๗๒ มาก 

๕. ความเสมอภาคของสิทธิสตรีในการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองการปกครอง  ๔.๐๔ ๐.๘๔ มาก 

๖. ภาครัฐมีน โยบายหรือโครงการที่ จะดูแลศาสนสถานให้
ความสำคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  ๔.๐๗ ๐.๗๙ มาก 

๗. ประชาชนได้ส่งเสริมและเลือกตั้งคนดีให้เข้าไปมีอำนาจทาง 
การเมือง  

รวม 
๔.๐๙ 

 
๐.๘๑ 

 
มาก 

      มาก   ๔.๐๗        ๐.๖๑ 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบวา ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง

ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิย
ธรรม โดยในค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๗, S.D.= ๐.๖๑ ) เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า 
ท่านให้ความเคารพต่อผู้นำทางการเมืองที่มีสัจจะ พูดจริง ทำจริง การมีส่วนร่วมมากที่สุด อยู่ในระดับมาก  
( = ๔.๑๙, S.D.= ๐.๗๒ ) รองลงมาคือ ท่านได้ออกเสียงเลือกตั้งให้พรรคการเมืองทีมีนโยบายในการ
แก้ปัญหาให้กับส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๗, S.D.= ๐.๗๖ ) ท่านเห็นว่าการออก



๑๐๓ 
 

กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันของประชาชน ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม การมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมาก ( = ๔.๑๑, S.D.= ๐.๗๖ )  ประชาชนได้ส่งเสริมและเลือกตั้งคนดีให้เข้าไปมีอำนาจทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๙, S.D.= ๐.๘๑ ) ภาครัฐมีนโยบายหรือโครงการที่จะดูแลศาสนสถาน
ให้ความสำคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
( = ๔.๐๗, S.D.= ๐.๗๙ ) ความเสมอภาคของสิทธิสตรีในการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการ
ปกครอง การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๔, S.D.= ๐.๘๔ ) และในการประชุมทุกครั้งท่านสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด  การมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก ( = ๓.๘๐, S.D.= ๐.๙๕ ) ตามลำดับ  

 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตาม
แนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน  

ตารางที่ ๔.๗   แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ตามการมีส่วนร่วม  
๔ ด้าน จำแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม   

(n = ๓๙๖) 

เพศ 
เพศ 

t Sig. ชาย ๑๘๒ คน หญิง ๒๑๔ คน 
 S.D.  S.D. 

ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ตามหลักอปริหานิยธรรม  ๔.๒๐๐ ๐.๖๓๑ ๓.๙๕๙ ๐.๕๗๓ ๓.๙๘๐ ๐.๐๕๖ 
ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ  
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๔.๐๙๒ ๐.๖๔๐ ๓.๗๒๑ ๐.๖๕๘ ๕.๖๖๑ ๐.๕๗๘ 
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและ
ประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม ๔.๑๒๕ ๐.๖๘๒ ๓.๗๔๕ ๐.๖๓๓ ๕.๗๔๕ ๐.๓๔๕ 
ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
ตามหลักอปริหานิยธรรม  ๔.๒๑๐ ๐.๕๘๔ ๓.๙๔๙ ๐.๖๑๒ ๔.๓๑๘ ๐.๕๗๙ 

รวม ๔.๑๕๗ ๐.๕๘๕ ๓.๘๔๓ ๐.๕๔๗ ๕.๔๙๗ ๐.๑๓๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง
การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยจำแนกตามเพศ ได้แก่ 
เพศชาย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = ๔.๑๕๗, S.D.= ๐.๕๘๕ )  และเพศหญิง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = ๓.๘๔๓, 
S.D.= ๐.๕๔๗ ) พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (Sig = ๐.๑๓๐) จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน  
(sig = ๐.๐๕๖) สวนด้านทีเ่หลือไม่แตกต่างกัน  
 
 



๑๐๔ 
 

สมมติฐานที่ ๒  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตาม
แนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน 

ตารางท่ี ๔.๘  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ตามการมีส่วนร่วม  
๔ ด้าน จำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

( n = ๓๙๖ ) 

อายุ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

ss df ms F Sig. 

ด้านการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น  
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๐๙๙ ๔.๐๐๐ ๐.๗๗๕ ๒.๐๙๕ ๐.๐๘๑ 

ภายในกลุ่ม ๑๔๔.๕๕๓ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๓๗๐   
รวม ๑๔๗.๖๕๒ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจตามหลักอปริ
หานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๗๑๙ ๔.๐๐๐ ๐.๖๘๐ ๑.๕๐๑ ๐.๒๐๑ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๗.๑๒๒ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๔๕๓   
รวม ๑๗๙.๘๔๑ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมีส่วนร่วมติดตาม
และประเมินผล  
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๑๑๕ ๔.๐๐๐ ๐.๕๒๙ ๑.๑๓๙ ๐.๓๓๘ 
ภายในกลุ่ม ๑๘๑.๔๖๕ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๔๖๔   
รวม ๑๘๓.๕๘๐ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๐๑๑ ๔.๐๐๐ ๑.๐๐๓ ๒.๗๑๘ ๐.๐๓๐* 
ภายในกลุ่ม ๑๔๔.๒๕๑ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๓๖๙   
รวม ๑๔๘.๒๖๒ ๓๙๕.๐๐๐    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๒๙๗ ๔.๐๐๐ ๐.๕๗๔ ๑.๖๘๗ ๐.๑๕๒ 
ภายในกลุ่ม ๑๓๓.๑๑๕ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๓๔๐   
รวม ๑๓๕.๔๑๑ ๓๙๕.๐๐๐    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๘  ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ แปรปรวนทาง
เดียว (One way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕ พบวา ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธสมมติฐาน   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๓ ส่วนด้านที่เหลือไม่แตกต่างกัน 

ดังนั้นจึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยรวมและด้าน ด้วยวิธีผลต่าง
นัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๙ 
 
 



๑๐๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๙  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง
การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม จำแนกตามอายุ เป็นรายคู ่ 

(n = ๓๙๖) 

อายุ  
อายุ 

๑๘-๓๐ ๓๑-๔๐ ๔๑-๕๐ ๕๑-๖๐ ๖๑ ปีขึ้นไป 
๓.๙๒๑ ๔.๐๘๖ ๔.๐๙๖ ๔.๒๒๑ ๔.๑๒๘ 

๑๘-๓๐ ๓.๙๒๑ - ๐.๑๖๕* ๐.๑๗๕* ๐.๓๐๐* -๐.๒๐๗ 
๓๑-๔๐ ๔.๐๘๖ - - -๐.๐๑๐ -๐.๑๓๕ -๐.๐๔๒ 
๔๑-๕๐ ๔.๐๙๖ - - - -๐.๑๒๕ -๐.๐๓๒ 
๕๑-๖๐ ๔.๒๒๑ - - - - ๐.๐๙๓ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๔.๑๒๘ - - - - - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
  
 จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ประชาชนมีค่าความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ในด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อจำแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่มี
ความแตกต่างกันอยู่ ๓ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี มีค่าความคิดเห็นมากกว่าประชาชนที่มีอายุ  
๑๘-๓๐ ปี  ๔๑-๕๐ ปี มีค่าความคิดเห็นมากกว่าประชาชนที่มีอายุ ๑๘-๓๐ ปี และ ๕๑-๖๐ ปี มีค่าความ
คิดเห็นมากกว่าประชาชนที่มีอายุ ๑๘-๓๐ ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

สมมติฐานที่ ๓  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน  

ตารางที่ ๔.๑๐  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ตามการมีส่วนร่วม ๔ 
ด้าน จำแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม  

( n = ๓๙๖ ) 

ระดับการศึกษา 
แหล่งความ
แปรปรวน 

ss df ms F Sig. 

ด้านการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น  
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๐๙๘ ๔.๐๐๐ ๐.๗๗๕ ๒.๐๙๕ ๐.๐๘๑ 

ภายในกลุ่ม ๑๔๔.๕๕๔ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๓๗๐   
รวม ๑๔๗.๖๕๒ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจตามหลักอปริ
หานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๐๗๘ ๔.๐๐๐ ๑.๐๒๐ ๒.๒๖๘ ๐.๐๖๑ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๕.๗๖๓ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๔๕๐   
รวม ๑๗๙.๘๔๑ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมีส่วนร่วมติดตาม
และประเมินผล  
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๒๔๗ ๔.๐๐๐ ๐.๕๖๒ ๑.๒๑๒ ๐.๓๐๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๘๑.๓๓๓ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๔๖๔   
รวม ๑๘๓.๕๘๐ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๕๘๒ ๔.๐๐๐ ๐.๓๙๕ ๑.๐๕๔ ๐.๓๗๙ 
ภายในกลุ่ม ๑๔๖.๖๘๐ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๓๗๕   
รวม ๑๔๘.๒๖๒ ๓๙๕.๐๐๐    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๒๙๔ ๔.๐๐๐ ๐.๕๗๓ ๑.๖๘๔ ๐.๑๕๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๓๓.๑๑๘ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๓๔๐   
รวม ๑๓๕.๔๑๑ ๓๙๕.๐๐๐    

 
จากตารางที่ ๔.๑๐  ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ แปรปรวน

ทางเดียว (One way ANOVA) พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้    
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน 

ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ตามการมีส่วนร่วม  
๔ ด้าน จำแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม   

( n = ๓๙๖ ) 

อาชีพ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

ss df ms F Sig. 

ด้านการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น  
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๘๘๒ ๖.๐๐๐ ๐.๙๘๐ ๒.๖๙๐ ๐.๐๑๔** 

ภายในกลุ่ม ๑๔๑.๗๗๐ ๓๘๙.๐๐๐ ๐.๓๖๔   
รวม ๑๔๗.๖๕๒ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจตามหลักอปริ
หานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๙๒๖ ๖.๐๐๐ ๐.๘๒๑ ๑.๘๒๖ ๐.๐๙๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๔.๙๑๕ ๓๘๙.๐๐๐ ๐.๔๕๐   
รวม ๑๗๙.๘๔๑ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมีส่วนร่วมติดตาม
และประเมินผล  
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๗๒๔ ๖.๐๐๐ ๑.๑๒๑ ๒.๔๖๕ ๐.๐๒๔* 
ภายในกลุ่ม ๑๗๖.๘๕๖ ๓๘๙.๐๐๐ ๐.๔๕๕   
รวม ๑๘๓.๕๘๐ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมสี่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๖๕๗ ๖.๐๐๐ ๐.๗๗๖ ๒.๑๐๓ ๐.๐๕๒* 
ภายในกลุ่ม ๑๔๓.๖๐๕ ๓๘๙.๐๐๐ ๐.๓๖๙   
รวม ๑๔๘.๒๖๒ ๓๙๕.๐๐๐    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๙๘๙ ๖.๐๐๐ ๐.๘๓๑ ๒.๔๘๐ ๐.๐๒๓* 
ภายในกลุ่ม ๑๓๐.๔๒๒ ๓๘๙.๐๐๐ ๐.๓๓๕   
รวม ๑๓๕.๔๑๑ ๓๙๕.๐๐๐    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑  ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ แปรปรวน
ทางเดียว (One way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ ๐.๐๕ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน การวิจัยที่ตั้งไว้  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๐.๐๒ และด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๐.๐๕๒  
ส่วนด้านที่เหลือไม่แตกต่างกัน  

ดังนั้นจึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยรวมและด้าน ด้วยวิธีผลต่าง
นัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๒-๔.๑๕ 



๑๐๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
จำแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม  

(n = ๓๙๖) 

อาชีพ  

ภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน 
เกษตร 
กรรม 

ค้าขาย 
รับจ้าง
ทั่วไป 

รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ 

นักธุรกิจ 
นักเรียน / 
นักศึกษา 

อื่น ๆ ระบ ุ

๓.๘๒๕ ๓.๙๒๒ ๔.๑๓๒ ๔.๑๔๗ ๔.๓๓๙ ๓.๘๑๙ ๔.๐๓๙ 
เกษตรกรรม ๓.๘๒๕ - -๐.๒๓๓ ๐.๔๒๗* ๐.๓๙๘* ๐.๖๔๘* -๐.๑๔๐ -๐.๒๘๕ 
ค้าขาย ๓.๙๒๒ - - -๐.๑๙๔ -๐.๑๖๕ -๐.๔๑๕ ๐.๐๙๓ -๐.๐๕๒ 
รับจ้างทั่วไป ๔.๑๓๒ - - - ๐.๐๒๙ -๐.๒๒๐ ๐.๒๘๗* ๐.๑๔๒ 
รับราชการ 
/รัฐวิสาหกิจ ๔.๑๔๗ - - - - -๐.๒๕๐ ๐.๒๕๘* ๐.๑๑๓ 
นักธุรกิจ ๔.๓๓๙ - - - - - ๐.๕๐๘* ๐.๓๖๓ 
นักเรียน / 
นักศึกษา ๓.๘๑๙ - - - - - - -๐.๑๔๕ 
อ่ืน ๆ ระบุ ๔.๐๓๙ - - - - - - - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  
 จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  เมื่อจำแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความแตกต่าง
กันอยู่ ๖ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจ มีค่าความคิดเห็น
มากกว่า อาชีพเกษตรกรรม ส่วนประชาชนที่มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจ  
มีค่าความคิดเห็นมากกว่า นักเรียน/นักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
  การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
  ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม จำแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ 

(n = ๓๙๖) 

อาชีพ  

ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม 
เกษตร 
กรรม 

ค้าขาย 
รับจ้าง
ทั่วไป 

รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ 

นักธุรกิจ 
นักเรียน / 
นักศึกษา 

อื่น ๆ ระบ ุ

๓.๘๒๕ ๓.๙๒๒ ๔.๑๓๒ ๔.๑๔๗ ๔.๓๓๙ ๓.๘๑๙ ๔.๐๓๙ 
เกษตรกรรม ๓.๘๒๕ - -๐.๐๙๗ -๐.๓๐๖ -๐.๓๒๑ -๐.๕๑๔ ๐.๐๐๖ -๐.๒๑๔ 
ค้าขาย ๓.๙๒๒ - - -๐.๒๑๐ ๐.๒๒๔* -๐.๔๑๗ ๐.๑๐๓ -๐.๑๑๗ 
รับจ้างทั่วไป ๔.๑๓๒ - - - -๐.๐๑๕ -๐.๒๐๗ ๐.๓๑๓* ๐.๐๙๓ 
รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ ๔.๑๔๗ - - - - -๐.๑๙๓ ๐.๓๒๗* ๐.๑๐๗ 
นักธุรกิจ ๔.๓๓๙ - - - - - ๐.๕๒๐* ๐.๓๐๐ 
นักเรียน / 
นักศึกษา ๓.๘๑๙ - - - - - - -๐.๒๒๐ 
อ่ืน ๆ ระบุ ๔.๐๓๙ - - - - - - - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 

 จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  เมื่อจำแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่มีความ
แตกต่างกันอยู่ ๔ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าความคิดเห็นมากกว่า ค้าขาย  
และประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจ มีค่าความคิดเห็นมากกว่านักเรียน/
นักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
ด้ า น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล  ต า ม ห ลั ก อ ป ริ ห า นิ ย ธ ร ร ม  
จำแนกตามอาชีพเป็นรายคู่  

(n = ๓๙๖) 

อาชีพ  

ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม 
เกษตร 
กรรม 

ค้าขาย 
รับจ้าง
ทั่วไป 

รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ 

นักธุรกิจ 
นักเรียน / 
นักศึกษา 

อื่นๆ ระบ ุ

๓.๔๖๐ ๓.๗๙๗ ๔.๐๘๐ ๓.๙๗๒ ๔.๒๑๔ ๓.๗๕๒ ๓.๘๑๔ 
เกษตรกรรม ๓.๔๖๐ - -๐.๓๓๗ ๐.๖๑๙* ๐.๕๑๒* ๐.๗๕๔* -๐.๒๙๒ -๐.๓๕๔ 
ค้าขาย ๓.๗๙๗ - - ๐.๒๘๓* -๐.๑๗๕ -๐.๔๑๗ ๐.๐๔๕ -๐.๐๑๗ 
รับจ้างทั่วไป ๔.๐๘๐ - - - ๐.๑๐๗ -๐.๑๓๕ ๐.๓๒๘* ๐.๒๖๕ 
รับราชการ 
/รัฐวิสาหกิจ ๓.๙๗๒ - - - - -๐.๒๔๒ ๐.๒๒๐ ๐.๑๕๘ 
นักธุรกิจ ๔.๒๑๔ - - - - - ๐.๔๖๒ ๐.๔๐๐ 
นักเรียน / 
นักศึกษา ๓.๗๕๒ - - - - - - -๐.๐๖๒ 
อ่ืน ๆ ระบุ ๓.๘๑๔ - - - - - - - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมติดตาม 
และประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อจำแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบว่า  
คู่ที่มีความแตกต่างกันอยู่ ๕ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจ  
มีค่าความคิดเห็นมากกว่าประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีค่าความคิดเห็น
มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย และประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีค่าความคิดเห็นมากกว่าประชาชนที่
มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม จำแนกตามอาชีพเป็นรายคู ่

(n = ๓๙๖) 

อาชีพ  

ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม 
เกษตร 
กรรม 

ค้าขาย 
รับจ้าง
ทั่วไป 

รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ 

นักธุรกิจ 
นักเรียน / 
นักศึกษา 

อื่น ๆ ระบ ุ

๓.๖๘๓ ๔.๐๕๐ ๔.๐๘๕ ๔.๑๒๕ ๔.๓๒๑ ๓.๘๑๙ ๔.๐๔๓ 
เกษตรกรรม ๓.๖๘๓ - -๐.๓๖๘ -๐.๔๐๓ ๐.๔๔๓* ๐.๖๓๙* -๐.๑๓๗ -๐.๓๖๐ 
ค้าขาย ๔.๐๕๐ - - -๐.๐๓๕ -๐.๐๗๕ -๐.๒๗๑ ๐.๒๓๑ ๐.๐๐๗ 
รับจ้างทั่วไป ๔.๐๘๕ - - - -๐.๐๔๐ -๐.๒๓๖ ๐.๒๖๖* ๐.๐๔๒ 
รับราชการ 
/รฐัวิสาหกิจ ๔.๑๒๕ - - - - -๐.๑๙๖ ๐.๓๐๖* ๐.๐๘๓ 
นักธุรกิจ ๔.๓๒๑ - - - - - ๐.๕๐๒* ๐.๒๗๙ 
นักเรียน / 
นักศึกษา ๓.๘๑๙ - - - - - - -๐.๒๒๔ 
อ่ืน ๆ ระบุ ๔.๐๔๓ - - - - - - - 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อจำแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่มี
ความแตกต่างกันอยู่ ๕ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจ มีค่าความคิดเห็น
มากกว่า อาชีพเกษตรกรรม ส่วนประชาชนที่อาชีพรับจ้างทั่วไป , รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจ  
มีค่าความคิดเห็นมากกว่า นักเรียน/นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

สมมติฐานที่ ๕  ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน 

ตารางท่ี ๔.๑๖  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ตามการมีส่วน
ร่วม ๔ ด้าน จำแนกตามสถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม  

( n = ๓๙๖ ) 

สถานภาพสมรส 
แหล่งความ
แปรปรวน 

ss df ms F Sig. 

ด้านการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น  
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๔๖๒ ๓.๐๐๐ ๐.๔๘๗ ๑.๓๐๗ ๐.๒๗๒ 

ภายในกลุ่ม ๑๔๖.๑๙๐ ๓๙๒.๐๐๐ ๐.๓๗๓   
รวม ๑๔๗.๖๕๒ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจตามหลักอปริ
หานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๕๔๙ ๓.๐๐๐ ๐.๕๑๖ ๑.๑๓๕ ๐.๓๓๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๘.๒๙๒ ๓๙๒.๐๐๐ ๐.๔๕๕   
รวม ๑๗๙.๘๔๑ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมีส่วนร่วมติดตาม
และประเมินผล  
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๘๙๗ ๓.๐๐๐ ๐.๒๙๙ ๐.๖๔๑ ๐.๕๘๙ 
ภายในกลุ่ม ๑๘๒.๖๘๓ ๓๙๒.๐๐๐ ๐.๔๖๖   
รวม ๑๘๓.๕๘๐ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๑๐๒ ๓.๐๐๐ ๐.๓๖๗ ๐.๙๗๙ ๐.๔๐๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๔๗.๑๖๐ ๓๙๒.๐๐๐ ๐.๓๗๕   
รวม ๑๔๘.๒๖๒ ๓๙๕.๐๐๐    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๘๐๖ ๓.๐๐๐ ๐.๒๖๙ ๐.๗๘๒ ๐.๕๐๔ 
ภายในกลุ่ม ๑๓๔.๖๐๕ ๓๙๒.๐๐๐ ๐.๓๔๓   
รวม ๑๓๕.๔๑๑ ๓๙๕.๐๐๐    

 
จากตารางที่ ๔.๑๖  ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ แปรปรวน

ทางเดียว (One way ANOVA) พบวา ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน พบวา การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

สมมติฐานที่ ๖  ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แตกต่างกัน  

ตารางท่ี ๔.๑๗  แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ตามการมีส่วน
ร่วม ๔ ด้าน จำแนกตามที่มรีายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม  

( n = ๓๙๖ ) 

รายได้ต่อเดือน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

ss df ms F Sig. 

ด้านการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๗๔๔ ๔.๐๐๐ ๑.๔๓๖ ๓.๙๕๗ ๐.๐๐๔** 

ภายในกลุ่ม ๑๔๑.๙๐๘ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๓๖๓   
รวม ๑๔๗.๖๕๒ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจตามหลักอปริ
หานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๒๑๐ ๔.๐๐๐ ๐.๘๐๒ ๑.๗๗๖ ๐.๑๓๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๖.๖๓๑ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๔๕๒   
รวม ๑๗๙.๘๔๑ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมีส่วนร่วมติดตาม
และประเมินผล 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๔๐๒ ๔.๐๐๐ ๐.๘๕๐ ๑.๘๔๕ ๐.๑๑๙ 
ภายในกลุ่ม ๑๘๐.๑๗๘ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๔๖๑   
รวม ๑๘๓.๕๘๐ ๓๙๕.๐๐๐    

ด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๐๗๘ ๔.๐๐๐ ๐.๕๒๐ ๑.๓๙๐ ๐.๒๓๗ 
ภายในกลุ่ม ๑๔๖.๑๘๔ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๓๗๔   
รวม ๑๔๘.๒๖๒ ๓๙๕.๐๐๐    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๒๙๖ ๔.๐๐๐ ๐.๘๒๔ ๒.๔๓๙ ๐.๐๔๗* 
ภายในกลุ่ม ๑๓๒.๑๑๕ ๓๙๑.๐๐๐ ๐.๓๓๘   
รวม ๑๓๕.๔๑๑ ๓๙๕.๐๐๐    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๗  ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ แปรปรวน
ทางเดียว (One way ANOVA) มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ พบวา ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 
พบวา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขต
เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมไม่แตกต่าง จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๐  สวนด้านที่เหลือ ไม่แตกต่างกัน 

ดังนั้นจึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของคาเฉลี่ยเป็นรายคู โดยรวมและรายด้าน ด้วยวิธี
ผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ ๔.๑๘ - 
๔.๑๙ 



๑๑๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๘ แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
จำแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน  

(n = ๓๙๖) 

รายได้ต่อเดือน  

โดยภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน 
ต่ำกว่า 
๕,๐๐๐  

๕,๐๐๑ -
๑๐,๐๐๐  

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๑ 
บาท ขึ้นไป 

๓.๗๙๕ ๓.๙๐๖ ๔.๐๙๕ ๓.๙๘๕ ๔.๐๓๕ 
ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ๓.๗๙๕ - -๐.๑๑๑ ๐.๓๐๐* -๐.๑๙๐ ๐.๒๔๐* 
๕,๐๐๑ -๑๐,๐๐๐ ๓.๙๐๖ - - -๐.๑๘๙ -๐.๐๗๙ -๐.๑๒๙ 
๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ ๔.๐๙๕ - - - ๐.๑๐๙ ๐.๐๖๐ 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ ๓.๙๘๕ - - - - -๐.๐๕๐ 
๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป ๔.๐๓๕ - - - - - 
  
 จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ในภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อจำแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน พบว่า คู่ที่มี
ความแตกต่างกันอยู่ ๒ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๑ บาท 
ขึ้นไป มีค่าความคิดเห็นมากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท  
 
ตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงค่าเฉลี่ยการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม จำแนกตามรายได้ต่อเดือน
เป็นรายคู่  

(n = ๓๙๖) 

รายได้ต่อเดือน  

ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม 
ต่ำกว่า 
๕,๐๐๐  

๕,๐๐๑ -
๑๐,๐๐๐  

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๑ 
บาท ขึ้นไป 

๓.๘๑๐ ๓.๙๕๒ ๔.๑๙๐ ๔.๐๘๔ ๔.๑๔๐ 
ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓.๘๑๐ - -๐.๑๔๒ ๐.๓๘๐* ๐.๒๗๔* ๐.๓๒๙* 
๕,๐๐๑ -๑๐,๐๐๐ ๓.๙๕๒ - - ๐.๒๓๘* -๐.๑๓๒ -๐.๑๘๗ 
๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ ๔.๑๙๐ - - - ๐.๑๐๖ ๐.๐๕๑ 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ ๔.๐๘๔ - - - - -๐.๐๕๕ 
๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป ๔.๑๔๐ - - - - - 
  
 จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อจำแนกตามรายได้ต่อเดือน  พบว่า คู่ที่มีความ



๑๑๕ 
 

แตกต่างกันอยู่ ๔ คู่ ได้แก่ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท , ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 
และ ๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป มีค่าความคิดเห็นมากกว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ส่วน
ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท มีค่าความคิดเห็นมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท   
 

ตารางที่ ๔.๒๐  ผลตารางสรุปสมมุติฐานการวิจัยโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตามสมมติฐานที่ ๑-๖ 

                                                                                                   ( n = ๓๙๖ ) 

สมมติฐาน ตัวแปรต้น ค่า t ค่า F ค่า Sig. 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
สมมติฐานที่ ๑ เพศ ๕.๔๙๗ - ๐.๑๓๐  ✓ 
สมมติฐานที่ ๒ อายุ - ๑.๖๘๗ ๐.๑๕๒  ✓ 
สมมติฐานที่ ๓ ระดับการศึกษา - ๑.๖๘๔ ๐.๑๕๓  ✓ 

สมมติฐานที่ ๔ อาชีพ - ๒.๔๘๐ ๐.๐๒๓ ✓  
สมมติฐานที่ ๕ สถานภาพสมรส - ๐.๗๘๒ ๐.๕๐๔  ✓ 
สมมติฐานที ่๖ รายได้ต่อเดือน - ๒.๔๓๙ ๐.๐๔๗ ✓  

 
จากตารางที่ ๔.๒๐ สรุปได้วา ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม
ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ประชาชนที่มี อายุต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  

ประชาชนที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน   
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้   

ประชาชนที่มี อาชีพต่างกัน  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตาม
แนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ประชาชนที่มี สถานภาพสมรสต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน   
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้   

ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือนต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 



๑๑๖ 
 

๔.๔  ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาล 
นครระยอง จังหวัดระยอง  

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยได้รวบรวมขอมูลปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง   

 ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการมีส่วนร่วมของ
ของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง  ที่มาจากแบบสอบถาม คำถามแบบปลายเปิด ( Open Ended Question) ประกอบด้วย 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จำแนกเป็นรายด้าน จำนวน ๔ ด้าน คือ  ๑) ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม ๒)  ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๓) ด้านการมีส่วน
ร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม ๔) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลัก  
อปริหานิยธรรม ดังมีรายละเอียดปรากฏในตารางที่ ๔.๒๑ – ๔.๒๘ ดังต่อไปนี้  
 

 ๔.๔.๑ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค  ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม 

 

 จากคำถามปลายเปิดของแบบสอบถาม ผู้ตอบส่วนมากระบุปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม ของประชาชนในเขตเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม ตามลำดับ
ความสำคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑  ปญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย  ในเขตเทศบาลนครระยอง   จังหวัดระยอง   

                     ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม  
                                                                                                              
ลำดับ ปัญหา อุปสรรค     จำนวน 

๑. ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมากในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น คือ ประชาชนเข้าร่วม
ในการประชุมมีจำนวนน้อย  ไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุม ติดงานหรือภารกิจส่วนตัว    

๒๕ 

๒. ประชาชนยังไม่ค่อยกลาแสดงความคิดเห็น ซึ่งการประชุมเป็นการเปิดโอกาสใหกับ 
ประชาชนเสนอ ปญหา แนวคิด เสนอความตองการที่เป็นความตองการของ
ประชาชน 

๑๔ 

๓. การเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ยังเป็นเพียงกลุ่มประชาชนบางกลุ่ม
ไม่มีความหลากหลาย ประชาชนทั่วไปยังไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร หรือการแสดง
ความคิดเห็น  

๘ 

๔. เนื่องจากบางครั้งแสดงความคิดเห็นไปแล้ว ไม่ได้รับความสนใจใส่ใจ จึงเกิดความ
เบื่อหน่ายที่จะแสดงความคิดเห็น  

๔ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง    
ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมากในการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น คือ ประชาชนเข้าร่วมในการประชุมมีจำนวนน้อย  ไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุม ติดงานหรือ
ภารกิจส่วนตัว มีจำนวนมากที่สุด จำนวน ๒๕ คน รองลงมาคือ ประชาชนยังไม่ค่อยกลาแสดงความคิดเห็น  
ซึ่งการประชุมเป็นการเปิดโอกาสใหกับ ประชาชนเสนอ ปญหา แนวคิด เสนอความตองการที่เป็นความตองการ
ของประชาชน จำนวน ๑๔ คน มีจำนวนน้อยคือ การเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ยังเป็นเพียง
กลุ่มประชาชนบางกลุ่มไม่มีความหลากหลาย ประชาชนทั่วไปยังไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร หรือการแสดง
ความคิดเห็น จำนวน ๘ คน และเนื่องจากบางครั้งแสดงความคิดเห็นไปแล้ว ไม่ได้รับความสนใจใส่ใจ  
จึงเกิดความเบื่อหน่ายที่จะแสดงความคิดเห็น มีจำนวนน้อยที่สุด คือจำนวน ๔ คน   

 

 ๔.๔.๒ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม   

 จากคำถามปลายเปิดของแบบสอบถาม ประชาชนส่วนมากระบุข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม ตามลำดับความสำคัญจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้  

 
 
 

 



๑๑๘ 
 

ตารางที่ ๔.๒๒   ขอเสนอแนะตอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   

                     ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม  
                                                                                                                  
ลำดับ ข้อเสนอแนะ      จำนวน 

๑. ในการประชุมทุกครั้งควรรับฟังความคิดเห็น และรับฟังเสียงส่วนมากทำให้เกิดการ
พัฒนาการเมืองการปกครองไปในทิศทางที่ดี  ๑๕ 

๒. ควรการนำความคิดเห็นมาใช้ในการแก้ปัญหา และขอให้ความคิดเห็นให้ถูกต้อง ๑๐ 
๓. ควรรณรงค์ให้ประชาชนตระนักและเห็นความสำคัญของการเมืองการปกครองให้

มากกว่านี้  ๗ 
๔. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเยอะ ๆ และการให้ความรู้ ความคิดเห็นกับ

ประชาชนให้มากกว่านี้ เพ่ือให้มีแนวทางในการคิดและการแสดงออก ๕ 
 
            จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   ด้านการมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ในการ
ประชุมทุกครั้งควรรับฟังความคิดเห็น และรับฟังเสียงส่วนมากทำให้เกิดการพัฒนาการเมืองการปกครองไปใน
ทิศทางที่ดี มีจำนวนมากที่สุด จำนวน ๑๕ คน รองลงมาคือ ควรการนำความคิดเห็นมาใช้ในการแก้ปัญหา  
และขอให้ความคิดเห็นให้ถูกต้อง จำนวน ๑๐ คน มีจำนวนน้อยคือ ควรรณรงค์ให้ประชาชนตระนักและเห็น
ความสำคัญของการเมืองการปกครองให้มากกว่านี้ จำนวน ๗ คน และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเยอะ ๆ 
และการให้ความรู้ ความคิดเห็นกับประชาชนให้มากกว่านี้ เพ่ือให้มีแนวทางในการคิดและการแสดงออก  
มีจำนวนน้อยที่สุด คือจำนวน ๕ คน 
 

 ๔.๔.๓  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม   
 จากคำถามปลายเปิดของแบบสอบถาม ประชาชนส่วนมากระบุปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม ตามลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้   
  
 
   
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๓  ปญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   

                    ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม 
                                                                                                                  
ลำดับ ปัญหา อุปสรรค    จำนวน 

๑. ในที่ประชุมของชุมชนในการตัดสินใจเรื่องใด ๆ ประชาชนยังมีความคิดเห็นที่คล้อย
ตามกันเป็นส่วนมาก ๒๐ 

๒. บุคคลสามารถมีความคิดเป็นของตนเอง เมื่อต้องตัดสินใจ ก็จะถกเถียงกันเป็น
เวลานานกว่าที่จะสามารถร่วมมือกันตัดสินใจได้  ๑๑ 

๓. ประชาชนมองว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ของ
หน่วยงานข้าราชการในการตัดสินใจ  ๓ 

๔. เมื่อประชาชนไม่สนใจการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ จึงไม่
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ๒ 

 
   จากตารางที่ ๔.๒๓ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค  ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมี
ส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ในที่ประชุมของชุมชน
ในการตัดสินใจเรื่องใด ๆ ประชาชนยังมีความคิดเห็นที่คล้อยตามกันเป็นส่วนมาก มีจำนวนมากที่สุดคือ จำนวน 
๒๐ คน รองลงมาคือ เราสามารถมีความคิดเป็นของตนเอง เมื่อต้องตัดสินใจ ก็จะถกเถียงกันเป็นเวลานานกว่า
ที่จะสามารถร่วมมือกันตัดสินใจได้ จำนวน ๑๑ คน ประชาชนมองว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง โดยปล่อยให้เป็น
หน้าที่ของผู้บริหาร ของหน่วยงานข้าราชการในการตัดสินใจ มีจำนวนน้อย จำนวน ๓ คน และเมื่อประชาชนไม่
สนใจการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ จึงไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีจำนวนน้อย
ที่สุด จำนวน ๒ คน  
 

 ๔.๔.๔  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วน
ร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม  
 

   จากคำถามปลายเปิดของแบบสอบถาม ประชาชนส่วนมากระบุข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม ตามลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

ตารางที่ ๔.๒๔   ขอเสนอแนะตอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง    

                     ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม 
                                                                                                                 
ลำดับ ขอเสนอแนะ จำนวน 

๑. หากประชาชนได้ร่วมตัดสินใจในเรื่องการพัฒนาการเมืองการปกครองมาก ๆ ก็จะ
เป็นผลดี  ๑๑ 

๒. ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตัดสินใจ อย่างทั่วถึงให้มากข้ึน อย่างมีเหตุผลและถูกต้อง
โปร่งใส  ๗ 

๓. คำนึงถึงความจริงใจจากภาครัฐ ต่อการตัดสินใจนำเสนอความต้องการของ
ประชาชน ในการพัฒนาบ้านเมืองการปกครองต่อไป ๕ 

๔. ควรแสดงแนวทางในการตัดสินใจให้มีหลากหลายแง่มุม เพ่ือเป็นทางเลือกในการ
ตัดสินใจ  ๔ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   ด้านการมี
ส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  หากประชาชนได้ร่วม
ตัดสินใจในเรื่องการพัฒนาการเมืองการปกครองมาก ๆ ก็จะเป็นผลดี  มีจำนวนมากที่สุด จำนวน ๑๑ คน 
รองลงมาคือ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตัดสินใจ อย่างทั่วถึงให้มากขึ้น อย่างมีเหตุผลและถูกต้องโปร่งใส 
จำนวน ๗ คน คำนึงถึงความจริงใจจากภาครัฐ ต่อการตัดสินใจนำเสนอความต้องการของประชาชน  
ในการพัฒนาบ้านเมืองการปกครองต่อไป มีจำนวนน้อย จำนวน ๕ คน และควรแสดงแนวทางในการตัดสินใจ
ให้มีหลากหลายแง่มุม เพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน ๔ คน 
 

 ๔.๔.๕  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม 
 

 จากคำถามปลายเปิดของแบบสอบถาม ประชาชนส่วนมากระบุปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม ตามลำดับความสำคัญจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๕  ปญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง    

                    ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม 
                                                                                                                 
ลำดับ ปญหา อุปสรรค   จำนวน 

๑. โดยมากปัญหาในการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล คือ ประชาชนไม่ทราบเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่เทศบาลนครระยอง ดำเนินการจึงไม่สามารถประเมินผลได้   ๑๔ 

๒. ไม่มีการเปิดโอกาสให้ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และควรส่งเสริมให้ประชาชนร่วม
ติดตามผลการดำเนินงานของกิจการของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ๙ 

๓. ประชาชนมองว่าไม่ใช่เรื่องของประชาชนในการติดตามและประเมินผล จึงไม่มีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล  ๖ 

๔. ไม่สามารถติดตามได้ ไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม การแสดงผลที่ไม่เป็นจริงและ
โปร่งใส  ๕ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๕ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค  ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมี
ส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
โดยมากปัญหาในการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล คือ ประชาชนไม่ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่เทศบาลนคร
ระยอง ดำเนินการจึงไม่สามารถประเมินผลได้  มีจำนวนมากที่สุด จำนวน ๑๔ คน รองลงมาคือ ไม่มีการเปิด
โอกาสให้ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และควรส่งเสริมให้ประชาชนร่วมติดตามผลการดำเนินงานของกิ จการ
ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๙ คน ประชาชนมองว่าไม่ใช่เรื่องของประชาชนในการติดตามและประเมินผล 
จึงไม่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล มีจำนวนน้อย จำนวน ๖ คน และไม่สามารถติดตามได้ ไม่ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม การแสดงผลที่ไม่เป็นจริงและโปร่งใส มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน ๕ คน 
 

 ๔.๔.๖  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม   
 

 จากคำถามปลายเปิดของแบบสอบถาม ประชาชนส่วนมากระบุข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม ตามลำดับความสำคัญจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้    
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

ตารางที่ ๔.๒๖   ขอเสนอแนะตอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง    

                     ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม 
                                                                                                                  
ลำดับ ขอเสนอแนะ    จำนวน 

๑. ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมประเมินและติดตามการทำงานของผู้นำ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง  ๘ 

๒. ควรมีความจริงใจที่จะแจ้งผลให้ประชาชนได้รับรู้ เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน  ๖ 

๓. เปิดเผยข้อมูลทุกด้านให้โปร่งใสให้ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผลได้ ๔ 

๔. ควรนำเสนอตัวอย่างและแนวทางในการติดตามประเมินผลให้แก่ประชาชนได้รู้ ได้รับ
ทราบ  ๓ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   ด้านการมี
ส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมประเมินและติดตามการทำงานของผู้นำ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและประเทศให้มี
คุณภาพอย่างแท้จริง มีจำนวนมากท่ีสุด จำนวน ๘ คน รองลงมาคือ ควรมีความจริงใจที่จะแจ้งผลให้ประชาชน
ได้รับรู้ เพ่ิมช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบประเมินผลการทำงานของ
หน่วยงาน จำนวน ๖ คน เปิดเผยข้อมูลทุกด้านให้โปร่งใสให้ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผลได้ มีจำนวนน้อย จำนวน ๔ คน และควรนำเสนอตัวอย่างและแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลให้แก่ประชาชนได้รู้ ได้รับทราบ มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน ๓ คน 
 

 ๔.๔.๗  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม    
 

 จากคำถามปลายเปิดของแบบสอบถาม ประชาชนส่วนมากระบุปัญหาอุปสรรคของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม ตามลำดับความสำคัญจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๗  ปญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   

                    ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม 
                                                                                                                  
ลำดับ ปัญหา อุปสรรค    จำนวน 

๑. ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับผลประโยชน์ของรัฐมากนัก และประชาชนไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน  ๑๐ 

๒. ผลประโยชน์ของส่วนรวมยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ๘ 
๓. โดยมากปัญหาในการร่วมรับผลประโยชน์ คือ การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ดี  รู้สึกไม่

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ๖ 
๔. ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีผลประโยชน์ยังไง ไม่รู้วิธีการมีส่วนร่วมใน

การเข้ารับผลประโยชน์ ๓ 
 
     จากตารางที่ ๔.๒๗ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค  ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ประชาชนไม่
เข้าถึงการรับผลประโยชน์ของรัฐมากนัก และประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน  มีจำนวนมากที่สุด 
จำนวน ๑๐ คน รองลงมาคือ ผลประโยชน์ของส่วนรวมยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
จำนวน ๘ คน โดยมากปัญหาในการร่วมรับผลประโยชน์ คือ การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ดี  รู้สึกไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีจำนวนน้อย จำนวน ๖ คน และประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามีผลประโยชน์ยังไง 
ไม่รู้วิธีการมีส่วนร่วมในการเข้ารับผลประโยชน์ มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน ๓ คน  
 

 ๔.๔.๘  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม  
 

   จากคำถามปลายเปิดของแบบสอบถาม ประชาชนส่วนมากระบุข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม ตามลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้   
 
 
 
 
  
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

ตารางที่ ๔.๒๘   ขอเสนอแนะตอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง    

                     ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม 
                                                                                                                  
ลำดับ ข้อเสนอแนะ    จำนวน 

๑. ควรนำเสนอให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ รับฟังที่ดี และรับในผลประโยชน์ที่ทุกคนจะ
ได้รับว่าเป็นอย่างไร เพ่ือให้ประชาชนได้มองเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน ๘ 

๒. ผลประโยชน์ที่ได้รับต้องตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ๗ 
๓. กระจายผู้รับผลประโยชน์ เป็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและจัดสรรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ๕ 
๔. ความยุติธรรมในการให้ผลประโยชน์ต่อคนในชุมชน หากชุมชนหรือประชาชนมีส่วน

ร่วมในการรับผลประโยชน์ก็จะเป็นการดี  ๒ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   ด้านการมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรนำเสนอให้
ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ รับฟังที่ดี และรับในผลประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับว่าเป็นอย่างไร เพ่ือให้ประชาชนได้
มองเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน มีจำนวนมากท่ีสุด จำนวน ๘ คน รองลงมาคือ ผลประโยชน์ที่ได้รับต้อง
ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จำนวน ๗ คน กระจายผู้รับผลประโยชน์ เป็นผลประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลักและจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีจำนวนน้อย จำนวน ๕ คน และความยุติธรรมใน
การให้ผลประโยชน์ต่อคนในชุมชน หากชุมชนหรือประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ก็จะเป็นการดี   
มีจำนวนน้อยที่สุด จำนวน ๒ คน 
 

๔.๕  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   

 

การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมขอมูลประกอบการวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง ใน ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม ๒. ด้านการมี
ส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๓. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๔.  ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม ซึ่งสรุปบทการสัมภาษณ์ ผู้ใหข้อมูล
สำคัญ (Key Informants) จำนวน ๑๒ รูปหรือคน  
 

 ผลการสัมภาษณ์ พบว่า 
 

 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
 

 การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม มีผู้แสดงความคิดเห็นใน ๗ ประเด็น 
ได้แก่  ๑) ด้านหมันประชุมกันเนืองนิตย์  ๒) ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและทำ
กิจกรรมร่วมกัน   ๓) ด้านไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ   ๔) ด้านมีความเคารพนับถือต่อ



๑๒๕ 
 

ผู้บังคับบัญชา หรือศรัทธาตอผู้นำ  ๕) ด้านการมีสวนร่วมทางการเมืองของสตรี หรือการให้เกียรติและคุ้มครอง
สิทธิสตรี  ๖) ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ และให้การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น   ๗) ด้านให้ความ
คุ้มครองต่อผู้ทรงศีล หรือให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน และอันชอบธรรมแก่ประชาชน   
 

 ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key Informants) จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จำนวน ๑๒ รูปหรือคน เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๙  แสดงสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
  การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
   ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗    
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ ด้านหมันประชุมกันเนืองนิตย์   ๑๒ ทุกท่าน 

๒ ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและทำ
กิจกรรมร่วมกัน   

 

๑๒ 
 

ทุกท่าน 

๓ ด้านไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ ๑๒ ทุกท่าน 

๔ ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา หรือศรัทธาต่อผู้นำ  

๑๒ 
 

ทุกท่าน 

๕ ด้านการมีสวนร่วมทางการเมืองของสตรี หรือการให้เกียรติ
และคุ้มครองสิทธิสตรี 

 

๑๒ 
 

ทุกท่าน 

๖ ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ และให้การส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น    

 

๑๒ 
 

ทุกท่าน 

๗ ด้านให้ความคุ้มครองต่อผู้ทรงศีล หรือให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อ
ท่านผู้มาเยือน และอันชอบธรรมแก่ประชาชน  

 
 
 

๑๒ 

 
 
 

ทุกท่าน 

      
 จากตารางที่ ๔.๒๙ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key informants indicators) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง  ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ด้าน แยกเป็นข้อ ๆ สรุปได้ดังนี้  
 

 ๔.๕.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ตามหลักอปริหานิยธรรม 
 

 ข้อที่ ๑ ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกล่าว คือ  
 ๑) การประชุมร่วมกันอย่างเนื่องนิตย์ เพ่ือการแสดงความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะในการเข้าร่วม
ประชุมเก่ียวกับปญหา ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการเมืองการปกครอง” ควรมีการเปิดประชุมในหมู่บ้าน 



๑๒๖ 
 

ชุมชนกลุ่มย่อยเพ่ือแจ้งข่าวสารและนำเสนอแนวคิด พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นให้กว้างขึ้น เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการให้ถูกจุด๑ 
 ๒) การหมั่นประชุมกันเนืองนิตยควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และนําความคิดเห็นของแต่ละความเห็นมารวมกันเพ่ือแก้ปัญหาต่าง  ๆ การดำเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารเป็นประจำ มีการจัดการประชุม เพ่ือจัดทำโครงการหรือการรางนโยบาย อันก่อใหเกิด
ประโยชน์ มีการนำข้อสรุปจากการประชุมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้าประชุม มีการประชุมวางแผนนโยบายบายเพ่ือพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้า๒ 
 ๓) ได้มีการประชุมกันต่อเนื่องสม่ำเสมอทั้งการประชุมสามัญวิสามัญ และประชุมวาระพิเศษ  
มีความใส่ใจในการประชุมกันระหว่างเทศบาล และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถทราบ
เรื่องราวที่ประชุมมาบอกต่อได้เป็นอย่างดี ประชาชนย่อมได้รับผลประโยชน์๓ 
              ๔) ประชาชนเพ่ือให้ เกิดบรรยากาศที่ดี ในการทำงานร่วมกันทั้ งฝ่ ายบริหารคือเทศบาล  
และประชาชน การประชุมมีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นการวางแผนการทำงานร่วมกับประชาชนเพ่ือส่งเสริมการ
ทำงาน๔  
          ๕) การประชุมต้องจัดขึ้นบ่อยครั้งเพ่ือให้สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั นการณ์  
และได้ทำงานร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพบปะปรึกษาหารือกัน๕                   
          ๖) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เพ่ือแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยทาง
เทศบาลจะมีการประชุมในแต่ละเดือน ทั้งในส่วนของการเชิญให้ตัวแทนของประชาชนมาประชุม และการ
ประชุมภายในองค์กร๖ 
 ๗) เทศบาลนครระยอง ภายในปีงบประมาณจะมีการประชุม ๔ ครั้ง การประชุมจะมีผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขาสภา เทศบาล ซึ่งแต่ละท่านให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง๗ 
 ๘) มีการจัดตารางนัดการประชุมอย่างชัดเจน ซึ่งการจัดประชุมของเทศบาลนครระยองนั้น  
ถือว่าเป็นการประชุมกันเนืองนิตย์ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของทุกฝ่าย๘  
 ๙) เป็นการประสานงานร่วมมือกันให้เกิดการประชุมเพ่ือวางแผนการทำงานกับหลายภาคส่วนทั้ง
ฝ่ายเทศบาลอันประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายข้าราชการประจำภาคประชาชน ฝ่ายดูแลพระ
ศาสนาหรือพระสงฆ์ ฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นเกิดประโยชน์
สูงสุด ต่อสังคมชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ๙  

 

 ๑สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร,   เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่  เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง, ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

 ๒สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย,   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๓สัมภาษณ์ ดร.สาธติ ปิตุเตชะ,  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๔สัมภาษณ์ นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์,   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 

(กกต.),  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๕สัมภาษณ์ นายประเสริฐ   ยะคุณเขตต์, ประธานชุมชนเนินพระ,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.   
 ๖สัมภาษณ์ นายบรรเลง  บรรเริงเสนาะ,   ประธานชุมชนวัดป่าประดู่ ๒,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๗สัมภาษณ์ นายนายสมชาย  ขมแสนยาธรรม,  ประธานชุมชนศูนย์การค้า,  ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒.   
 ๘สัมภาษณ์ นายรณรงค์  ทิศาบดี, ประธานชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๙สัมภาษณ์ นางถมยา  ปรีชาเวทย์,  ประธานชุมชนสะพานราษฎร์,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๗ 
 

 ๑๐) การประชุมร่วมกันอย่างเนื่องนิตย์ ๆ หมั่นที่จะประชุมหารือกันเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อม
เพียงกัน และตั้งใจรับฟังการประชุมเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนเพื่อการตัดสินใจ เพ่ือเป็นการมีส่วน
ร่วมติดตามและประเมินผล ในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ในเขตเทศบาลนครระยอง๑๐ 
 ๑๑) มีการกำหนดการประชุมพนักงานราชการทุกเดือน กำหนดประชุมสภา ๒ เดือนต่อครั้ง 
บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือในการประชุมทุกครั้ง อย่างพร้อมเพรียง และมีตารางกำหนดการประชุม
ประจำปีทุกปี แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์๑๑ 
 ๑๒) การประชุมกันเนืองนิตย์ตามหลักอปริหานิยธรรมนั้น ยังทำให้พนักงานภายในองค์กรยอมรับ
ในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ เพ่ือความเข้าใจที่ดีต่อกันของทุกคนในองค์กร ซึ่งความเจริญ ไม่เกิดความ
เสื่อมในทุกกรณี ในสถานที่ทำงาน หัวหน้ามีการประชุมปรึกษากับผู้ร่วมงานทุกครั้ง งานก็จะราบรื่น และหากมี
ข้อผิดพลาดทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งที่เกิดข้ึนนั้นร่วมกัน๑๒ 

 

กล่าวโดยสรุปว่า การมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม ของเทศบาลนครระยอง ด้านการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นการประสานงาน ร่วมมือกันให้
เกิดการประชุมเพ่ือวางแผนการทำงานกับหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายเทศบาลอันประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายข้าราชการประจำ ภาคประชาชน ฝ่ายดูแลพระศาสนาหรือ พระสงฆ์ ฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง ให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสังคมชุมชนส่วนท้องถิ่น และประเทศชาติ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๐ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
ตามหลักอปริหานิยธรรม  ด้านการหมั่นประชุมกนัเนืองนิตย์  

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒ 
๒ ได้มีการประชุมกันต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๑๑ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 
๓ มีการจัดตารางนัดการประชุมอย่างชัดเจน ๑๐ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 
๔ เป็นการประสานงานร่วมมือกันให้เกิดการ

ประชุม 
 

๑๐ 
 
๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๒ 

๕ มีการกำหนดการประชุมพนักงานราชการทุก
เดือน  

 
๑๐ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๖ เทศบาลนครระยอง ภายในปีงบประมาณจะมี
การประชุม ๔ ครั้ง 

 
๑๑ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ 

๗ ประชาชนเพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการ
ทำงานร่วมกัน  

 
๑๒ 

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

 

 

 ๑๐สัมภาษณ์ นายภิญโญ  เชยชม, ประธานชุมชนหลังวัดโขดทิมธาราม, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๑๑สัมภาษณ์ นางสีกัญญา  ไชยพินิจ,  กำนันตำบลเชิงเนิน,  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๑๒สัมภาษณ์ นายประเชิญ  เห่งยี่,    ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๘ 
 

 จากตารางที่ ๔.๓๐ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ด้านการ
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  มากที่สุดได้แก่หัวข้อการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  และประชาชนเพ่ือให้เกิด
บรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน ๑๒ รูป/คน รองลงมาได้แก่หัวข้อได้มีการ
ประชุมกันต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเทศบาลนครระยอง ภายในปีงบประมาณจะมีการประชุม ๔ ครั้ง 
จำนวน ๑๑ คน และน้อยที่สุดได้แก่หัวข้อมีการจัดตารางนัดการประชุมอย่างชัดเจน เป็นการประสานงาน
ร่วมมือกันให้เกิดการประชุม มีการกำหนดการประชุมพนักงานราชการทุกเดือนจำนวน ๑๐ รูปหรือคน 

 

  ๔.๕.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ตามหลักอปริหานิยธรรม   
 

 ข้อที่ ๒ ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุม และทำกิจกรรมร่วมกัน   
 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมคิดในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง ไปในทิศทางเดียวกันกล่าว คือ  
 ๑) การประชุมกันอย่างเนือง ๆ หมั่นที่จะประชุมหารือกันเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรยีงกัน และ
ตั้งใจรับฟังการประชุมเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือการตัดสินใจ๑๓ 
 ๒) การพร้อมเพรียงกันประชุมทำให้เกิดความสามัคคีกับหมู่คณะและเลิกประชุมพร้อมกันด้วย๑๔ 
 ๓) เทศนครระยองได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วนความพร้อมเพรียงกันประชุมมีการ
กำหนดวันเวลาที่ชัดเจน เพ่ือสะดวกในการที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เตรียมการณ์ล่วงหน้า๑๕ 
 ๔) มีการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการประชุม เช่นเรื่องของการประชุมเกี่ยวกับการวางแผน
ดำเนินการ โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครระยอง ผู้ร่วมประชุมจะได้ค้นคว้าหาข้อมูลล่วงหน้าในการเข้า
มาร่วมอภิปรายซักถามเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชน๑๖ 
 ๕) เพ่ือแสดงถึงการมีระเบียบและวินัยทั้งตนเองและส่วนรวม ทำให้เกิดเป็นมาตรฐานร่วมกันในข้อ
ปฏิบัติที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการของชุมชน๑๗ 
 ๖) เป็นแบบอย่างของความสามัคคีที่พึง นำไปปฏิบัติอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่าง
มาก การร่วมมือกันประชุมวางแผนการทำงานด้วยความพร้อมเพรียงพร้อมใจกันทำภารกิจต่าง ๆ และเลิก
ประชุมกันด้วยความพร้อมเพรียง๑๘ 
 ๗) การเขาร่วมประชุมพรอมเพรียงกัน เลิกพรอมเพรียงกัน  เพ่ือร่วมตัดสินใจในนโยบายนั้นมีวัตถุ
ประสงคมุ่งไปที่การแกปญหาในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ในชุมชนหรือเทศบาล ทุกระดับ๑๙ 

 

 ๑๓สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร,   เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่  เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง , ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 

 ๑๔สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย,   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๑๕สัมภาษณ์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ,  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๑๖สัมภาษณ์ นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์,   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 

(กกต.),  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๑๗สัมภาษณ์ นายประเสริฐ   ยะคุณเขตต์, ประธานชุมชนเนินพระ,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.   
 ๑๘สัมภาษณ์ นายบรรเลง  บรรเริงเสนาะ,   ประธานชุมชนวัดป่าประดู่ ๒,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๑๙สัมภาษณ์ นายนายสมชาย  ขมแสนยาธรรม,  ประธานชุมชนศูนย์การค้า,  ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒.   



๑๒๙ 
 

 ๘) หลังจากมีการลงมติเห็นชอบในที่ประชุมโดยยึดกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความสามัคคี ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่งาม และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยดีจนเสร็จสิ้น
ภารกิจด้วยความพร้อมเพรียงกัน๒๐ 
 ๙) การบริหารงานในองค์กร มีการประชุมกันบ่อยครั้งเพ่ือให้เห็นทิศทางในการทำงาน และการ
ติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้คณะผู้บริหารทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลนครระยองได้๒๑ 
 ๑๐) การตรงต่อเวลาเป็นมารยาทที่สำคัญอย่างหนึ่งในการมีส่วนร่วมของสังคม ไม่ ถ่วงเวลาของ
ผู้อื่นและเป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเกิดความพร้อมเพรียงกันในการทำงาน๒๒ 
 ๑๑) ความพร้อมเพียงกันในการประชุมเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในการบริหารงาน เป็นเครื่อง
ชี้ให้เห็นถึงความสามัคคีกันในการดำเนินงานระดับหนึ่ง องค์กรที่มีความพร้อมเพียงหรือความสามัคคีกันในการ
ประชุมย่อมนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบบ อีกทั้งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมของการทำงาน ที่พร้อมจะนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน๒๓ 
 ๑๒) ความพร้อมเพรียงของการประชุมนั้น ไม่ใช่ทำได้ง่าย ๆ ต้องมีตัววัดค่าคนในทีมว่ามีความ
พร้อมหรือไม่แค่ไหน ดังเช่น การทำกิจของเทศบาลนครระยองต้องทำการประชุมกันอยู่ประจำอยู่แล้วว่าตอนนี้
ทางเทศบาลนครระยองได้มีกฎระเบียบอะไรออกมาและเราก็ออกความคิดต่าง ๆ ในการจัดการในหน้าที่ซึ่งเป็น
กิจที่พึงทำ๒๔ 

 

กล่าวโดยสรุปว่า การมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม ของเทศบาลนครระยอง ด้านความพร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุม เป็นความสามัคคีในหมู่
คณะทุกภาคส่วนของสังคม ชุมชน ร่วมมือร่วมใจกันวางแผนการทำงานเพ่ือให้การดำเนินงานนั้นสำเร็จลุล่วงไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างราบรื่นด้วยความพร้อมเพรียงกัน ส่วนฝ่ายบริหารให้
ความร่วมมือการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงอย่างเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานการประชุม
วางแผนการทำงานมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลกับประชาชน เป็นการประสานงาน 
ร่วมมือกันให้เกิดการประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผล สงเสริมใหผู้นำชุมชนและประชาชนมีสวนร่วมมในการ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองของเทศบาลนคระระยอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๒๐สัมภาษณ์ นายรณรงค์  ทิศาบดี, ประธานชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๒๑สัมภาษณ์ นางถมยา  ปรีชาเวทย์,  ประธานชุมชนสะพานราษฎร์,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๒๒สัมภาษณ์ นายภิญโญ  เชยชม, ประธานชุมชนหลังวัดโขดทิมธาราม, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๒๓สัมภาษณ์ นางสีกญัญา  ไชยพินิจ,  กำนันตำบลเชิงเนิน,  ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๒. 
 ๒๔สัมภาษณ์ นายประเชิญ  เห่งยี่,   ตำแหน่งนายกเทศมนตรตีำบลเชิงเนิน, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.  



๑๓๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๑ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
  การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
  ตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมและทำกิจกรรมร่วมกัน   
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การประชุมกันอย่างเนือง ๆ ๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒ 
๒ การพร้อมเพรียงกันประชุมทำให้ เกิดความ

สามัคคี เป็นแบบอย่างของความสามัคคีที่พึง 
นำไปปฏิบัติ 

 
  ๑๒ 

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

๓ เทศนครระยองได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้วยความพร้อมเพรียงกัน 

  
 ๑๑ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒  

๔ เทศนครระยองได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้วยความพร้อมเพรียงกัน  

 
๑๐ 

 
๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๕ เพ่ือแสดงถึงการมีระเบียบและวินัยทั้งตนเอง
และส่วนรวม  

 
๑๑ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๖ หลังจากมีการลงมติเห็นชอบในที่ประชุมโดยยึด
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  

๑๑ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๗ การบริหารงานในองค์กร มีการประชุมกัน
บ่อยครั้งเพื่อให้เห็นทิศทางในการทำงาน 

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

๘ การตรงต่อเวลาเป็นมารยาทที่สำคัญอย่างหนึ่ง
ในการมีส่วนร่วมของสังคม 

 
๑๐ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๙ ความพร้อมเพียงกันในการประชุมเป็นจุดเริ่มต้น
แห่งความสำเร็จในการบริหารงาน 

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

 
 จากตารางที่ ๔.๓๑ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านพร้อม
เพรียงกันประชุมเลิกประชุม และทำกิจกรรมร่วมกัน มากที่สุดได้แก่หัวข้อการประชุมกันอย่างเนือง ๆ  
การพร้อมเพรียงกันประชุมทำให้เกิดความสามัคคี เป็นแบบอย่างของความสามัคคีที่ พึง นำไปปฏิบัติ   
การบริหารงานในองค์กร มีการประชุมกันบ่อยครั้งเพ่ือให้เห็นทิศทางในการทำงาน และความพร้อมเพียงกันใน
การประชุมเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในการบริหารงานมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน ๑๒ รูปหรือคน 
รองลงมาได้แก่หัวข้อเทศนครระยองได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยความพร้อมเพรียงกัน  เพ่ือ
แสดงถึงการมีระเบียบและวินัยทั้งตนเองและส่วนรวม และหลังจากมีการลงมติเห็นชอบในที่ประชุมโดยยึด
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดจำนวน ๑๑ รูปหรือคน และน้อยที่สุดได้แก่หัวข้อมีการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ
หัวข้อการประชุม และการตรงต่อเวลาเป็นมารยาทท่ีสำคัญอย่างหนึ่งในการมีส่วนร่วมของสังคมจำนวน ๑๐ รูป
หรือคน 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 ๔.๕.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ตามหลักอปริหานิยธรรม 

 

ข้อที่ ๓ ด้านไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ 
 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมคิดในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง ไปในทิศทางเดียวกันกล่าว คือ  
 ๑) เทศบาลนครระยองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการปฏิบัติตามกฎระเบียบแสดงถึง
ความมีวินัยร่วมกัน แสดงถึงการมีสิทธิและเสรีภาพที่ทียมกันโดยมีเงื่อนไขให้ปฏิบัติตามไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ซึ่งกันและกัน๒๕ 
 ๒) เทศบาลนครระยองได้บริหารงานส่วนท้องถิ่นของตนเองโดยยึดหลักของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมมีคุณธรรมและยึดมั่นในจริยธรรม ไม่ยอมให้มีอิทธิพลใด ๆ มาครอบงำได้ 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาในชุมชนของตนเอง  ควรมีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการที่
เหมาะสมชัดเจน โปร่งใส ต่อเนื่อง และอย่างเป็นระบบ๒๖ 
 ๓) เทศบาลนครระยองมีการบริหารงานโดยตั้งมั่นอยู่บนความถูกต้องชอบธรรมไม่ละเมิดกฎเกณฑ์
ให้เป็นที่ประจักษ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องดีงาม ได้ยึดมั่นในกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ด้วยความชอบธรรมไม่ลำเอียงไม่เลือกข้างปฏิบัติงานโดยยึดหลักของกฎหมายเป็นสำคัญ และไม่ยอมฝ่าฝืน
กฎระเบียบข้อบังคับเพ่ือแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับ๒๗ 
 ๔) การเปลี่ยนแปงกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ตั้งไว้มิใช่เป็นการดำเนินการที่ผิด แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชนส่วนมากในพ้ืนที่และต้องพึงระวัง
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับประชาชนกลุ่มน้อยที่ไม่เห็นด้วย๒๘ 
 ๕) ได้ยึดมั่นในกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้วยความชอบธรรมไม่ลำเอียงไม่ เลือก
ข้างปฏิบัติงานโดยยึดหลักของกฎหมายเป็นสำคัญ และไม่ยอมฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับเพ่ือแก้ไขกฎระเบียบ
ข้อบังคับ เพ่ือประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการออกกฎระเบียบเทศบัญญัติ
ต่าง ๆ ทุกฝ่ายต้องมีความเห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวม พร้อมใบสภาและปฏิบัติใช้ด้วยความเสมอภาคตามที่
กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น๒๙ 
 ๖) การยึดมั่นตามหลักเกณฑ์ของหมู่คณะ เพ่ือความเสมอภาคกัน เป็นการส่งเสริมการปกครองให้มี
ประสิทธิภาพ๓๐ 
 ๗) เทศบาลนครระยองมีการบริหารงานโดยยึดหลักของกฎหมายคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่
ลุแก่อำนาจแก้กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามอำเภอใจ๓๑ 

 

 ๒๕สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร,   เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่  เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง , ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 

 ๒๖สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย,   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๒๗สัมภาษณ์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ,  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๒๘สมัภาษณ์ นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์,   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 

(กกต.),  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๒๙สัมภาษณ์ นายประเสริฐ   ยะคุณเขตต์, ประธานชุมชนเนินพระ,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.   
 ๓๐สัมภาษณ์ นายบรรเลง  บรรเริงเสนาะ,   ประธานชุมชนวัดป่าประดู่ ๒,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๓๒ 
 

 ๘) เทศบาลนครระยองยึดมั่นในความถูกต้องโดยไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิมนั้นนับได้ว่ามี
ความถูกต้องชอบธรรมประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี๓๒ 
 ๙) การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปด้วยดีไม่มีการบัญญัติกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม การบริหารงานโดยยึดมั่นในกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ๓๓ 
 ๑๐) เทศบาลนครระยองได้บริหารงานท้องถิ่นของตนเองโดยยึดหลักของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมมีคุณธรรมและยึดมั่นในจริยธรรม ไม่ยอมให้มีอิทธิพลใดๆ มาครอบงำ๓๔ 
 ๑๑) การทำงานตามกรอบของกฎหมายอาจมีปัญหาเกิดความล่าช้า เพราะต้องปฏิบัติตาม ขั้นตอน
ของกฎระเบียบ โดยไม่ยอมให้เกิดการละเมิดข้อบัญญัติต่าง ๆ๓๕ 
 ๑๒) เจ้าหน้าที่เทศบาลบริหารงานด้วยความถูกต้อง ชอบธรรมประชาชนก็ให้การสนับสนุนด้วยดี  
เทศบาลยึดมั่นในความถูกต้องโดยไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการเดิมนั้นนับได้ว่ามีความถูกต้องชอบธรรม
ประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างด๓ี๖ 

 

กล่าวโดยสรุปวา การมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม ของเทศบาลนครระยอง ด้านการไม่บัญญัติสิ่งใหม่ ๆ ตามอำเภอใจโดยผิดหลักการจากเดิมที่
หมู่คณะวางไว้ คือ การบริหารงานโดยยึดหลักความถูกต้องชอบธรรม ยึดหลักของกฎหมาย บ้านเมืองที่ดีอยู่
แล้วก็เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ความสงบสุขข้ึนในสังคมชุมชน และประเทศชาติ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๒ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
  การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
  ตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ เทศบาลนครระยองส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
แสดงถึงความมีวินัยร่วมกัน 

 
๑๒ 

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

๒ การเปลี่ยนแปงกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ตั้งไว้มิใช่
เป็นการดำเนินการที่ผิด  

 
๑๑ 

 
๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๓ ได้ยึดมั่นในกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานด้วยความชอบธรรมไม่ลำเอียง 

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

๔ การยึดมั่นตามหลักเกณฑ์ของหมู่คณะ เพ่ือ
ความเสมอภาคกัน 

 
๑๐ 

  
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๕ การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปด้วยดีไม่มี
การบัญญัติกฎเกณฑ์ข้ึนมาใหม่ 

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

 

 

 ๓๑สัมภาษณ์ นายนายสมชาย  ขมแสนยาธรรม,  ประธานชุมชนศูนย์การค้า,  ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒.   
 ๓๒สัมภาษณ์ นายรณรงค์  ทิศาบดี, ประธานชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๓๓สัมภาษณ์ นางถมยา  ปรีชาเวทย์,  ประธานชุมชนสะพานราษฎร์,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๓๔สัมภาษณ์ นายภิญโญ  เชยชม, ประธานชุมชนหลังวัดโขดทิมธาราม, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๓๕สัมภาษณ์ นางสีกัญญา  ไชยพินิจ,  กำนันตำบลเชิงเนิน,  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๓๖สัมภาษณ์ นายประเชิญ  เห่งยี่,    ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๓๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๒ 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๖ การทำงานตามกรอบของกฎหมายอาจมี

ปัญหาเกิดความล่าช้า 
๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒ 
๗ เจ้าหน้าที่เทศบาลบริหารงานด้วยความ

ถูกต้องชอบธรรม  
 

๑๑ 
 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

 
 จากตารางที่ ๔.๓๒ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ด้านไม่
บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ มากที่สุดได้แก่หัวข้อเทศบาลนครระยองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนการปฏิบัติตามกฎระเบียบแสดงถึงความมีวินัยร่วมกัน  ได้ยึดมั่นในกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานด้วยความชอบธรรมไม่ลำเอียง การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปด้วยดีไม่มีการบัญญัติกฎเกณฑ์
ขึ้นมาใหม่ และการทำงานตามกรอบของกฎหมายอาจมีปัญหาเกิดความล่าช้ามีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน ๑๒ 
รูปหรือคน รองลงมาได้แก่หัวข้อการเปลี่ยนแปงกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ตั้งไว้มิใช่เป็นการดำเนินการที่ผิด และ
เจ้าหน้าที่เทศบาลบริหารงานด้วยความถูกต้องชอบธรรมจำนวน ๑๑ รูปหรือคนและน้อยที่สุดได้แก่หัวข้อการ
ยึดมั่นตามหลักเกณฑ์ของหมู่คณะ เพ่ือความเสมอภาคกันจำนวน ๑๐ คน 
 

 ๔.๕.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ตามหลักอปริหานิยธรรม    
 

 ข้อที่ ๔ ด้านให้ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา หรือศรัทธาตอผู้นำ (ผู้นำ-ผู้รู้-อาวุโส) 
 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมคิดในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง ด้านการเคารพนับถือผู้ที่มีอาวุโส และรับฟังคำแนะนำ ไปในทิศทางเดียวกันกล่าว คือ 
 ๑) การให้ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาหัวหน้าผู้ที่มีอาวุโสหรือแม้แต่พระภิกษุสงฆ์ ที่คอย
เทศนาสั่งสอนเตือนสติอยู่เสมอ ก็ควรเป็นสิ่งที่ต้องรับฟังคำชี้แนะ แนะนำ๓๗  
 ๒) การใหความเคารพตอผู้นำทองถิ่นประชาชนจะเป็นผู้มีหนาที่สำคัญในการเลือกผู้ที่จะมาทำ
หน้าที่ในการบริหารทองถิ่นซึ่งการใหความเคารพตอผู้นำทองถิ่นจะมีความสำคัญตอการที่ประชาชนจะมีสวน
ร่วมในการกำหนดนโยบายเนื่องจากผู้นำตองปฏิบัติตามหนาที่ตองเป็นแบบอย่างใหกับประชาชนในการปฏิบัติ
ตนการรักษาศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นำที่มีศีลก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีตอประชาชนและลูกนองเป็นคนที่รูผิดชอบ
ชั่วดี มีวิธีการที่ถูกตองในการสร้างความนิยมจากประชาชน๓๘   
 ๓) หากผู้นำมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้วนั้นประชาชนก็กลาที่จะเขาหาผู้นำกลาที่จะแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ การที่ผู้นำมีความเป็นกันเองกับประชาชนจะมีสวนในการทำใหผู้นำสามารถสงเสริมใหประชาชน
มีสวนร่วมในการกิจกรรมต่าง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได้ดีขึ้นบางครั้งการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนก็ไม่จำเป็นตองอยู่ในรูปแบบของการประชุมอย่างเป็นทางการเสมอไป๓๙ 

 

 ๓๗สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร,   เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่  เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง , ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 

 ๓๘สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย,   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๓๙สัมภาษณ์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ,  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๓๔ 
 

 ๔) การรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานจากประธานด้วยการยอมรับอย่างไม่มีอคติ 
ถ้าสิ่งไหนถูกต้องก็นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ทักท้วงให้ประธานทบทวนอีกครั้ง  
และส่งเสริมทุกกิจกรรมทุกบทบาทหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม๔๐ 
 ๕) เทศบาลมีระบบการบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา การให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่๔๑ 
 ๖) ผู้รู้เหล่านั้นได้นำความรู้ความสามารถส่วนตนมาถ่ายทอดและสร้างเป็นความรู้ให้กับท้องถิ่น   
อีกท้ังผู้อาวุโสที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายสามารถนำประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นมาสร้างเป็นความรู้ที่
ยังประโยชน์แก่ประชาชนรุ่นหลังได้๔๒ 
 ๗) ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาการบริหารงานของเทศบาลนครระยอง ได้มีการมอบหมาย
ให้มีหัวหน้างานเป็นฝ่ายดูแลรับผิดชอบการทำงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องให้ความเคารพนับถือเชื่อฟังด้วยดี  
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความถูกต้องชอบธรรม และมีการสั่งการบังคับบัญชาตามสายการ
ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามมติในที่ประชุมทุกฝ่าย๔๓ 
 ๘) ต้องให้ความเคารพนับถือผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติการให้
ความเคารพนับถือผู้บังคับบัญชาผู้อาวุโสหรือพระภิกษุสงฆ์เป็นสิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้การทำงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล๔๔ 
 ๙) ต้องให้ความเคารพนับถือปฏิบัติตามคำสั่งการของผู้บังคับบัญชาด้วยการทำงานตามคำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาเป็นสิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติเพราะการทำงานจะสำเร็จได้ต้องให้ความเคารพนับถือหัวหน้าหรือ
ผู้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือผู้บังคับบัญชาหรือผู้อาวุโสซึ่งเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและยึดถือสืบต่อกันมา๔๕ 
 ๑๐) เป็นการให้ความเคารพนับถือต่อผู้ที่ผ่านประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนท้องถิ่น
ของตนเองประสบการณ์อันยาวนานของผู้ที่มีอาวุโสทั้งในชุมชน และผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน หรือในองค์กร
นั้น ๆ๔๖ 
 ๑๑) การให้ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาหัวหน้าผู้ที่มีอาวุโส ในการบริหารงานของเทศบาล 
โดยฝ่ายบริหารซึ่งมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือ
ร่วมเสนอแนะแนวทางท่ีนำไปสู่การตัดสินใจ๔๗ 
 ๑๒) ผู้นำรวมถึงคณะผู้บริหารสามารถรับฟังความคิดเห็นและปญหาความตองการของประชาชนได้
ตลอดเวลาทั้ง จากการเขาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนการพูดคุยปรึกษาหารือหรือการลงพ้ืนที่เพ่ือเยี่ยมเยียน
ชาวบ้าน๔๘    

 

 ๔๐สัมภาษณ์ นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์,   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 
(กกต.),  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 ๔๑สัมภาษณ์ นายประเสริฐ   ยะคุณเขตต์, ประธานชุมชนเนินพระ,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.   
 ๔๒สัมภาษณ์ นายบรรเลง  บรรเริงเสนาะ,   ประธานชุมชนวัดป่าประดู่ ๒,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๔๓สัมภาษณ์ นายนายสมชาย  ขมแสนยาธรรม,  ประธานชุมชนศูนย์การค้า,  ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒.   
 ๔๔สัมภาษณ์ นายรณรงค์  ทิศาบดี, ประธานชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๔๕สัมภาษณ์ นางถมยา  ปรีชาเวทย์,  ประธานชุมชนสะพานราษฎร์,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๔๖สัมภาษณ์ นายภิญโญ  เชยชม, ประธานชุมชนหลังวัดโขดทิมธาราม, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๔๗สัมภาษณ์ นางสีกัญญา  ไชยพินิจ,  กำนันตำบลเชิงเนิน,  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๔๘สัมภาษณ์ นายประเชิญ  เห่งยี่,    ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.  



๑๓๕ 
 

กล่าวโดยสรุปว่า การมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม ของเทศบาลนครระยอง ด้านการเคารพนับถือผู้ที่มีอาวุโส และรับฟังคำแนะนำจากท่ าน  
คือ การยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาเป็นการให้เกียรติต่อผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วมากมายใน
ชีวิต เป็นการให้ความเคารพนับถือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะในสายการบังคับบัญชา
ต้องเป็นไปตามลำดับขั้น เมื่อปฏิบัติตามก็จะทำให้เกดิความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า  

 

ตารางท่ี ๔.๓๓ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
  การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
  ตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านให้ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาหรือศรัทธาตอผู้นำ 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การให้ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา

หัวหน้าผู้ที่มีอาวุโส  
  ๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๐, 

๑๒ 
๒ การใหความเคารพตอผู้นำทองถิ่น ๑๐ ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 
๓ การรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะการ

ปฏิบัติงานจากประธาน 
 

๑๑ 
 
๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๔ เทศบาลมีระบบการบังคับบัญชาตามสายการ
บังคับบัญชา 

 
๑๐ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๕ ผู้รู้เหล่านั้นได้นำความรู้ความสามารถส่วนตน
มาถ่ายทอดและสร้างเป็ นความรู้ ให้ กับ
ท้องถิ่น 

 
 

๙ 

 
 
๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๖ ต้องให้ความเคารพนับถือปฏิบัติตามคำสั่ง
การของผู้บังคับบัญชา 

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

๗ ผู้นำรวมถึงคณะผู้บริหารสามารถรับฟังความ
คิ ด เห็ น และป ญ ห าความต องก ารขอ ง
ประชาชน  

 
 

  ๑๐ 

 
 
๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

 
 จากตารางที่ ๔.๓๓ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านให้ความ
เคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาหรือศรัทธาตอผู้นำ มากที่สุดได้แก่หัวข้อการให้ความเคารพนับถือต่อ
ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าผู้ที่มีอาวุโส และต้องให้ความเคารพนับถือปฏิบัติตามคำสั่งการของผู้บังคับบัญชามีผู้แสดง
ความคิดเห็นจำนวน ๑๒ รูปหรือคน รองลงมาได้แก่หัวข้อการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
จากประธานจำนวน ๑๑ รูปหรือคน และน้อยที่สุดได้แก่หัวข้อผู้รู้เหล่านั้นได้นำความรู้ความสามารถส่วนตนมา
ถ่ายทอดและสร้างเป็นความรู้ให้กับท้องถิ่นจำนวน ๙ คน 
 

 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 ๔.๕.๕ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ตามหลักอปริหานิยธรรม   
 

 ข้อที่ ๕  ด้านให้มีสวนร่วมทางการเมืองของสตรี หรือการให้เกียรติและคุ้มครองสิทธิสตรี  
  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมคิดในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง ไปในทศิทางเดียวกันกล่าว คือ 
 ๑) เทศบาลนครระยอง มิได้คำนึงถึงเพศในการเข้ามามีส่วนร่วม แต่คำนึงถึงอุดมการ์ร่วม ความรู้
ความสามารถในการเข้ามาทำงาน เปิดโอกาสให้ทุกเพศ ทุกวัยทุกคน ทุกศาสนา เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เกิดความเจริญก้าวหน้า เป็นการแสดงถึงความเท่าเทียมกันในสังคมโดยไม่เหยียดเพศสตรี๔๙ 
 ๒) เทศบาลนครระยอง ได้เปิดโอกาส และส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทในการทำงานภายใน
องค์กร ให้บริหารงานเป็นไปตามความรู้ความสามารถด้วยความเสมอภาคในการตัดสินใจ๕๐  
 ๓) เทศบาลนครระยอง โดยเปิดโอกาสให้สตรีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานได้ตามวาระ โอกาส
ซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบวาระและเป็นไปโดยเงื่อนไขในการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน ท้องถิ่นการให้
เกียรติซึ่งกันและกันจะเป็นไปตามธรรมชาติของสังคมชุมชนที่ดี เมื่อให้ความสำคัญ และใส่ใจในสิทธิของ
ประชาชนทุกคนแล้วนั้นการอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชน๕๑ 
 ๔) ทุกคนต้องให้เกียรติกัน สตรีนับได้ว่ามีความสำคัญต่อองค์กร และไม่แบ่งแยกเป็นฝ่าย โดยให้
ความสำคัญเท่า ๆ กันอย่างเสมอภาค๕๒ 
 ๕) สตรีนับได้ว่ามีความสำคัญต่อองค์กรและมีความเท่าเทียมเสมอภาคกัน๕๓ 
 ๖) เป็นการเปิดโอกาสให้สตรีในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ๕๔ 
 ๗) ทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน การส่งเสริมให้สตรีเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้
เกิดความคิดเห็นที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นอย่างดีภายใต้การ
บริหารงาน๕๕ 
 ๘) สตรีเป็นผู้มีบทบาทมีความสามาราทัดเทียมบุรุษ สามาราทำงานได้อย่างบุรุษ โดยเฉพาะด้าน
การแบสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อชุมชน ทางด้านการคิด การกระทำ ซึ่งจะทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนา มีความ
เข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างให้กับสตรีคนอื่น ๆ หรือลูกหลานที่จะเป็นผู้นำในอนาคตได้เป็นอย่างดี๕๖  
 ๙) ให้ความสำคัญเพราะถือเป็นโอกาสที่ได้แสดงความสามารถของผู้หญิงช่วยลดปัญหาในสังคม 
ครอบครัวให้เข้มแข็ง เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลาน๕๗ 

 

 ๔๙สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย,   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๕๐สัมภาษณ์ ดร.สาธิต        ปิตุเตชะ,  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๕๑สัมภาษณ์ นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์,   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 

(กกต.),  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.  
 ๕๒สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร , เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง , ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒.  
 ๕๓สัมภาษณ์ นางถมยา  ปรีชาเวทย์,  ประธานชุมชนสะพานราษฎร์,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๕๔สัมภาษณ์ นางสีกัญญา  ไชยพินิจ,  กำนันตำบลเชิงเนิน,  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.  
 ๕๕สัมภาษณ์ นายประเสริฐ   ยะคุณเขตต์, ประธานชุมชนเนินพระ,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.    
 ๕๖สัมภาษณ์ นายบรรเลง  บรรเริงเสนาะ,   ประธานชุมชนวัดป่าประดู่ ๒,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๕๗สัมภาษณ์ นายนายสมชาย  ขมแสนยาธรรม,  ประธานชุมชนศูนย์การค้า,  ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒.   



๑๓๗ 
 

 ๑๐) สุภาพสตรีในองค์กรมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้นำและหัวหน้าส่วนงานแต่ละกองงาน เปิดโอกาสให้
ทุกคนได้มีหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ขององค์กรอย่างทัดเทียม ไม่มีการดูถูกหรือปิดกั้นความรู้ความสามารถของ
แต่ละคน๕๘ 
 ๑๑) ในองค์กรมีความเสมอภาคไม่มีการแบ่งแยกชายหญิงทุกคนมีสิทธิ และหน้าที่เท่าเทียมกันหมด
ทุกคน ทั้งนี้  ผู้หญิงควรได้รับตำแหน่งสัดส่วนที่เทียบกับผู้ชาย ตามความเหมาะสม ตามความสามารถ
สมเหตุสมผลมากที่สุดโดยชอบธรรมตามกฎหมาย๕๙ 
 ๑๒) ได้เปิดโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมในการบริหาร หรือเข้าไปมีบทบาทในตำแหน่งสำคัญทุกภาค
ส่วนต่าง ๆ ขององค์กร๖๐ 
 

 กล่าวโดยสรุปว่า การมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ตามหลักอปริ
หานิยธรรม ของเทศบาลนครระยอง ด้านการไม่ข่มเหง หรือให้ความเคารพต่อเพศสตรี หรือการให้เกียรติและ
คุ้มครองสิทธิสตรี คือการคำนึงถึงความเสมอภาคกันในสังคมการเคารพกันให้เกียรติกันต้องเป็นไปด้วยความ
เท่าเทียมกัน ไม่แบ่งชนชั้น ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา ไม่แบ่งแยกกัน ไม่ข่มเหงกัน จะทำให้การอาศัยอยู่ร่วมกันใน
สังคมชุมชนท้องถิ่นจะเป็นไปด้วยความ สงบร่มเย็นเป็นสุข 
 

ตารางท่ี ๔.๓๔ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
  การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
  ตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านให้มีสวนร่วมทางการเมืองของสตรี หรือการให้เกียรติ 
  และคุ้มครองสิทธิสตรี 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ เทศบาลนครระยอง มิได้คำนึงถึงเพศในการ

เข้ามามีส่วนร่วม 
๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒ 
๒ เทศบาลนครระยอง โดยเปิดโอกาสให้สตรีได้

เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานได้ 
 

๑๐ 
 
๑, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๓ ทุกคนต้องให้ เกียรติกัน  สตรีนับ ได้ว่ ามี
ความสำคัญต่อองค์กร 

 
๙ 

 
๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๔ ทำให้ เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน การ
ส่งเสริมให้สตรีเข้าไปมีส่วนร่วม 

 
๑๑ 

 
๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๕ สตรีเป็นผู้มีบทบาทมีความสามาราทัดเทียม
บุรุษ  

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

๖ ให้ความสำคัญเพราะถือเป็นโอกาสที่ได้แสดง
ความสามารถของผู้หญิง 

 
๑๑ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

 
 จากตารางที่ ๔.๓๔ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านให้มีสวน
ร่วมทางการเมืองของสตรี หรือการให้เกียรติ และคุ้มครองสิทธิสตรี มากที่สุดได้แก่หัวข้อเทศบาลนครระยอง 

 

 ๕๘สัมภาษณ์ นายรณรงค์  ทิศาบดี, ประธานชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๕๙สัมภาษณ์ นายภิญโญ  เชยชม, ประธานชุมชนหลังวัดโขดทิมธาราม, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๖๐สัมภาษณ์ นายประเชิญ  เห่งยี่,    ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๓๘ 
 

มิได้คำนึงถึงเพศในการเข้ามามีส่วนร่วมและสตรีเป็นผู้มีบทบาทมีความสามาราทัดเทียมบุรุษมีผู้แสดงความ
คิดเห็นจำนวน ๑๒ รูป/คน รองลงมาได้แก่หัวข้อทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน การส่งเสริมให้สตรีเข้าไปมี
ส่วนร่วมและให้ความสำคัญเพราะถือเป็นโอกาสที่ได้แสดงความสามารถของผู้หญิงจำนวน ๑๑ รูป/คน และ
น้อยที่สุดได้แก่หัวข้อทุกคนต้องให้เกียรติกัน สตรีนับได้ว่ามีความสำคัญต่อองค์กรจำนวน ๙ คน  
  

 ๔.๕.๖ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ตามหลักอปริหานิยธรรม 
 

 ข้อที่ ๖   ด้านให้ความเคารพต่อสถานที่ และให้การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น   
 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมคิดในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง ไปในทิศทางเดียวกันกล่าว คือ 
 ๑) การส่งเสริมทำนุบำรุงวัด และอารามรวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมให้มี
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้มีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง๖๑ 
 ๒) มีนโยบาย และโครงการในการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในแต่
ละชุมชน๖๒ 
 ๓) เทศบาลนครระยองให้การสนับสนุนส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามตลอดจนถึงการ
อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ด้วยการพัฒนาให้เห็นคุณค่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
ของชุมชนสืบต่อไป๖๓ 
 ๔) เพราะว่าชุมชนแต่ละแห่งนั้นมีวัฒนธรรมบางแห่งคล้ายกันบางแห่งแตกต่างกัน ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณี นั้นมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อวิถีการดารงชีวิตของประชาชน๖๔  
 ๕) โดยจะช่วยปลูกฝังจิตสานึก ให้คนรุ่นหลังรักท้องถิ่นของตนเอง เช่น วัฒนธรรมประเพณีบุญเทศ
มหาชาติ วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ และวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง๖๕  
 ๖) ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประชาชนชาวระยอง นั้นมีหลากหลาย และอาจแตกต่างกัน
ไปในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งทางเทศบาลนครระยองนั้นก็ได้ให้การสนับสนุนในทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม
กัน๖๖ 
 ๗) เทศบาลนครระยอง ให้การสนับสนุนส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามตลอดจนถึงการ
อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ด้วยการพัฒนาให้เห็นคุณค่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญ
ของชุมชนสืบต่อไป๖๗  

 

 ๖๑สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร,   เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่  เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง, ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 

 ๖๒สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย,   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๖๓สัมภาษณ์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ,  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๖๔สัมภาษณ์ นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์,   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 

(กกต.),  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๖๕สัมภาษณ์ นายประเสริฐ   ยะคุณเขตต์, ประธานชุมชนเนินพระ,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.   
 ๖๖สัมภาษณ์ นายบรรเลง  บรรเริงเสนาะ,   ประธานชุมชนวัดป่าประดู่ ๒,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๖๗สัมภาษณ์ นายนายสมชาย  ขมแสนยาธรรม,  ประธานชุมชนศูนย์การค้า,  ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒.   



๑๓๙ 
 

 ๘) เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครระยองบริหารงานโดยให้ความสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนา จัดให้
มีการอนุรักษ์โบราณสถานต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครระยอง
ความชัดเจนใน เรื่องให้มีการส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นประจำตลอดทั้งปี๖๘ 
 ๙) การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นในแต่ละปี ซึ่งเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
นับว่าเป็นหน้าที่ ที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของ ท้องถิ่น
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่นคอยสนับสนุนให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามความเชื่อของ ท้องถิ่น โดยมีวัดเป็น
ศูนย์กลาง๖๙ 
 ๑๐) การส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม โดยให้ประชาชนร่วมในการวางแผนโครงการหรือกิจกรรม
ด้านอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมหรือจารีตประเพณีของท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ โดยการร่วมกันจัดทำแผนพัฒนา
เสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๗๐ 
 ๑๑) การบริการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกันทางด้านการบูรณะวัด และอารามตลอดจน
ถึงโบราณสถานต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือต้อนรับผู้มาเยือน๗๑  
 ๑๒) วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนั้นเป็นมรดกอันล้ำค่า สมควรช่วยกันส่งเสริม 
และรักษาเอาไว้ให้คงอยู่กับท้องถิ่นหรือชุมชนสืบไป๗๒ 
 

 สรุปได้ว่า การมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของเทศบาลนครระยอง ด้านความเคารพต่อสถานที่ และให้การส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
สักการะปูชะนียสถาน ปูชะนียวัตถุ และรูปเคารพต่าง ๆ การส่งเสริมด้านการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม คือ การทำนุบำรุง สถานที่ต่าง ๆในชุมชนที่ เคยเป็นที่สักการะบูชา หรือสถานที่ สำคัญทาง
พระพุทธศาสนาให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตลอดจนถึง การส่งเสริมให้มีพิธีการเคารพสักการะตาม
ธรรมเนียมที่เคย สืบทอดกันมาให้ระลึกถึงคุณค่าความดีที่บรรพบุรุษ ท่านได้สร้างไว้เป็นมรดกตกทอดสืบต่อกัน
มา ให้ดำรงอยู่สืบต่อไป รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการจัดทำป้ายเพ่ือประดับรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระมหากษัตริย์ พระราชินี ไว้ในสถานที่สำคัญ ๆ เช่น วัด ศาลากลางหมู่บ้าน สำนักงานเทศบาลนครระยอง 
เพ่ือแสดงถึงความเคารพต่อสภาบันพระมหากษัตริย์  
 

ตารางท่ี ๔.๓๕ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
  การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  

  ตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านให้ความเคารพต่อสถานที่ และให้การส่งเสริม 
  ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น   

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ การส่งเสริมทำนุบำรุงวัด และอารามรวมทั้ง

ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒ 
๒ มีนโยบาย และโครงการในการส่งเสริมและ

รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
 

๑๑ 
 
๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

 

 ๖๘สัมภาษณ์ นายรณรงค์  ทิศาบดี, ประธานชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๖๙สัมภาษณ์ นางถมยา  ปรีชาเวทย์,  ประธานชุมชนสะพานราษฎร์,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๗๐สัมภาษณ์ นายภิญโญ  เชยชม, ประธานชุมชนหลังวัดโขดทิมธาราม, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๗๑สัมภาษณ์ นางสีกัญญา  ไชยพินิจ,  กำนันตำบลเชิงเนิน,  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๗๒สัมภาษณ์ นายประเชิญ  เห่งยี่,    ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๕ (ต่อ) 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๓ เทศบาลนครระยองให้การสนับสนุนส่งเสริม

รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 
๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒ 
๔ โดยจะช่วยปลูกฝังจิตสานึก ให้คนรุ่นหลังรัก

ท้องถิ่นของตนเอง 
๑๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๕ ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประชาชน
ชาวระยอง 

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

๖ การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นใน
แต่ละปี ซึ่งเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  

๑๐ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒ 

๗ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนั้น
เป็นมรดกอันล้ำค่า 

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

 
 จากตารางที่ ๔.๓๕ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านให้ความ
เคารพต่อสถานที่ และให้การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น มากที่สุดได้แก่หัวข้อการส่งเสริมทำนุบำรุงวัด 
และอารามรวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และเทศบาลนครระยองให้การสนับสนุนส่งเสริมรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประชาชนชาวระยอง วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นนั้นเป็นมรดกอันล้ำค่า มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน ๑๒ รูปหรือคน รองลงมาได้แก่หัวข้อมีนโยบาย 
และโครงการในการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และโดยจะช่วยปลูกฝังจิตสานึก 
ให้คนรุ่นหลังรักท้องถิ่นของตนเอง และน้อยที่สุดได้แก่หัวข้อการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นในแต่
ละปี ซึ่งเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจำนวน ๑๐ รูปหรือคน 
 

 ๔.๕.๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ตามหลักอปริหานิยธรรม  
 

 ข้อที่ ๗  ด้านให้ความคุ้มครองต่อผู้ทรงศีล หรือให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน และอัน
ชอบธรรมแก่ประชาชน 
 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมคิดในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง ไปในทิศทางเดียวกันกล่าว คือ 
 ๑) เทศบาลนครระยอง ได้ส่งเสริมคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนา เช่น โครงการถวายเทียนพรรษา
แต่ละวัดในเขตเทศบาล ให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ร่วมกันฟังเทศน์ธรรมะ
สัญจร๗๓ 
 ๒) วัดให้มีอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มิให้ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งถวายปัจจัยสี่อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำ และคอยดูแลช่วยเหลือตลอดเวลา เทศบาลนครระยองได้มีการส่งเสริมให้มี พิธีก รรมทาง
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ เป็นต้น๗๔ 

 

 ๗๓สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร,   เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่  เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง , ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 



๑๔๑ 
 

 ๓) ประชาชนเกือบทั้งหมดที่อาศัยอยู่ ในเขตเทศบาลนครระยอง ส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่นับถือ
พระพุทธศาสนาจะช่วยกันดูแลปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการรักษาวัดวาอาราม เข้าวัดสวดมนต์ปฏิบัติ
ธรรมทุกวันพระทำบุญตักบาตรเป็นประจำ๗๕ 
 ๔) เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เชิญชวนประชาชนที่ในละแวกใกล้เคียงเพ่ือมาทำบุญใส่
บาตรและให้มีส่วนร่วมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา และการสนับสนุนการนำหลักธรรมของพุทธศาสนามา
ใช้ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต๗๖  
 ๕) มีการจัดทำโครงการและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนา และสนับสนุนคณะสงฆ์ใน เขตเทศบาลนครระยอง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
ช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วม ไฟไหม้ และช่วยเหลือในด้านงบประมาณต่าง ๆ สำหรับการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา๗๗ 
 ๖) มีการส่งเสริมในด้านการศึกษา ให้การดูแลช่วยเหลือแก่พระสงฆ์ ผู้สูงอายุผู้ยากไร้และบุคลากร
ขององค์กร๗๘ 
 ๗) เป็นการส่งเสริมปกป้องคนดีมีคุณธรรมให้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัย และส่งเสริมให้ทุกคนทำ
ความดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทุกคนใน
ชุมชน๗๙ 
 ๘) มีการใส่ใจในการดูแลและปกป้องคนดีที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม มีการเชิดชูเกียรติ  
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ที่มาใช้บริการเก่ียวกับปัญหาและการกำหนดทิศทางการเมืองการปกครอง๘๐  
 ๙) ในด้านของพระพุทธศาสนามีการส่งเสริมในด้านของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นถึงการทำความดี 
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชนของเทศบาลนครระยอง ให้มีความยั่งยืน ให้การดูแลพระสงฆ์เพ่ือเป็นการ
ป้องกันพระพุทธศาสนา๘๑ 
 ๑๐) ในทุกกิจกรรมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของเทศบาลนครระยอง ได้มีการจัดให้มีธรรมสัญจรขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการขัดเกลาจิตใจ ของประชาชนทุกวัยให้มีจิตใจที่ดีงาม ทำให้ประชาชนมีความสำนึกดีต่อสังคม 
ทำให้สังคมสงบสุขไม่มีเรื่องของการทะเลาะวิวาทย์ในชุมชน๘๒ 
 ๑๑) ในการกำหนดนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีการสงเสริมเปิดโอกาสให
ความสำคัญกับบุคคลที่มีศีลธรรมมีความดีทำงานเพ่ือชุมชนใหได้รับการยกยองสงเสริม เชน ผู้นำชุมชนต่าง ๆ  
ที่ทำงานเพ่ือชุมชนโดยไม่ได้รับผลตอบแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ควรใหการ ช่วยเหลือและการ
สนับสนุนตอโครงการต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจเพ่ือเป็นกำลังใจในการทำงานของผู้นำชุมชน๘๓ 

 

 ๗๔สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย,   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๗๕สัมภาษณ์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ,  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๗๖สัมภาษณ์ นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์,   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 

(กกต.),  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๗๗สัมภาษณ์ นายประเสริฐ   ยะคุณเขตต์, ประธานชุมชนเนินพระ,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.   
 ๗๘สัมภาษณ์ นายบรรเลง  บรรเริงเสนาะ,   ประธานชุมชนวัดป่าประดู่ ๒,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๗๙สัมภาษณ์ นายนายสมชาย  ขมแสนยาธรรม,  ประธานชุมชนศูนย์การค้า,  ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒.   
 ๘๐สัมภาษณ์ นายรณรงค์  ทิศาบดี, ประธานชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๘๑สัมภาษณ์ นางถมยา  ปรีชาเวทย์,  ประธานชุมชนสะพานราษฎร์,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๘๒สัมภาษณ์ นายภิญโญ  เชยชม, ประธานชุมชนหลังวัดโขดทิมธาราม, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๘๓สัมภาษณ์ นางสีกัญญา  ไชยพินิจ,  กำนันตำบลเชิงเนิน,  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๒ 
 

 ๑๒) การดูแลเอาใจใส่และต้อนรับผู้มาเยือน ทางเทศบาลนครระยองนั้นเมื่อมีงานภายในองค์กร  
ได้มีการจัดสถานที่ไว้เพ่ือตอนรับประชาชนทุก ๆ คน ที่มารับบริการของเทศบาลนครระยอง๘๔   
 

 สรุปได้ว่า การมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของเทศบาลนครระยอง ด้านให้การอารักขาคุ้มครองผู้ทรงศีล หรือให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มา
เยือน และอันชอบธรรมแก่ประชาชน หรือการให้ความคุ้มครองคนดีมีคุณธรรมให้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัย 
โดยวัดจากความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นสำคัญ คือ การส่งเสริมด้านการทำความดีต่อสังคม 
ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ มีการเชิดชูเกียรติยกย่อง มีการจัดงานวันเด็ก งานวันแม่และงานวันพ่อ เพ่ือประกวดหา
พ่อแม่ และลูกดีเด่น มีการมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในด้านของ พระพุทธศาสนามีการส่งเสริมในด้าน
ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นถึงการทำความดี ความสามัคคีให้ เกิดขึ้นภายในชุมชนของเทศบาลนครระยอง ให้มี
ความยั่งยืน ให้การดูแลพระสงฆ์เพ่ือเป็นการป้องกันพระพุทธศาสนา  
 

ตารางท่ี ๔.๓๖ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
  การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
  ตามหลักอปริหานิยธรรม ด้านให้ความคุ้มครองต่อผู้ทรงศีล หรือให้ความดูแลเอาใจใส่ 
  ต่อท่านผู้มาเยือน และอันชอบธรรมแก่ประชาชน 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ เทศบาลนครระยอง ได้ส่งเสริมคุ้มครอง

รักษาพระพุทธศาสนา 
 

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

๒ ผู้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง ส่วน
ใหญ่เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา 

 
๑๑ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๓ เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เชิญ
ชวนประชาชนที่ในละแวกใกล้เคียงเพ่ือมา
ทำบุญใส่บาตร 

 
 

๑๑ 

 
 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๔ มีการส่งเสริมในด้านการศึกษาให้การดูแล
ช่วยเหลือแก่พระสงฆ์  

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

๕ การส่งเสริมปกป้องคนดีมีคุณธรรมให้อยู่ใน
ชุมชนอย่างปลอดภัย 

 
๑๑ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๖ มีการใส่ใจในการดูแลและปกป้องคนดีที่ทำ
ประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคม 

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

๗ มีการกำหนดนโยบายขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น มีการสงเสริมเปิดโอกาสให
ความสำคัญกับบุคคลที่มีศีลธรรมมีความดี
ทำงานเพ่ือชุมชน 

 
 
 

๑๐ 

 
 
 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ 

๘ การดูแลเอาใจใส่และต้อนรับผู้มาเยือน ได้มี
การจัดสถานที่ไว้เพ่ือตอนรับประชาชนทุกๆ 
คน ที่มารับบริการ 

 
 

๑๒ 

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

 
 

 ๘๔สัมภาษณ์ นายประเชิญ  เห่งยี่,    ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน, ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๒. 



๑๔๓ 
 

 จากตารางที่ ๔.๓๖ แสดงความถี่ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านให้ความ
คุ้มครองต่อผู้ทรงศีล หรือให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน และอันชอบธรรมแก่ประชาชน มากที่สุดได้แก่
หัวข้อเทศบาลนครระยอง ได้ส่งเสริมคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนา มีการส่งเสริมในด้านการศึกษาให้การดูแล
ช่วยเหลือแก่พระสงฆ์ การใส่ใจในการดูแลและปกป้องคนดีที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน และสังคม และการดูแล
เอาใจใส่และต้อนรับผู้มาเยือน ได้มีการจัดสถานที่ไว้เพ่ือตอนรับประชาชนทุก  ๆ คน ที่มารับบริการมีผู้แสดง
ความคิดเห็นจำนวน ๑๒ รูปหรือคน รองลงมาได้แก่หัวข้อผู้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง ส่วนใหญ่เป็นผู้
ที่นับถือพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เชิญชวนประชาชนที่ในละแวกใกล้เคียงเพ่ือมา
ทำบุญใส่บาตร และการส่งเสริมปกป้องคนดีมีคุณธรรมให้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยจำนวน ๑๑ รูปหรือคน 
และน้อยที่สุดได้แก่หัวข้อมีการกำหนดนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการสงเสริมเปิดโอกาสให
ความสำคัญกับบุคคลที่มีศีลธรรมมีความดีทำงานเพื่อชุมชนจำนวน ๑๐ คน 
 

๔.๕.๘ ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ตามหลักอปริหานิยธรรม ซึ่งจำแนกโดยภาพรวมได้ดังนี้   
 

 ๑) ไม่เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ส่วนใหญ่เน้นการประชุมเพ่ือรับนโยบาย 
แล้วนําไปปฏิบัติเท่านั้น  ยังไม่รักษาเวลา เลิกประชุมช้ากว่าที่กำหนดไว้เป็นประจำ๘๕ 

๒) มีปัญหาเนื่องจากประชาชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทำให้มีเวลว่างไม่ตรงกัน๘๖    
๓) มีปัญหาเนื่องจากประชาชนนั้นมุ่งประกอบอาชีพเป็นหลัก๘๗   
๔) การตั้งกฎกติกาที่ขัดต่อการมีส่วนร่วม มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการในองค์กร๘๘  
๕) ด้านการเคารพนับถือกันเป็นปัญหาที่จะนำมาซึ่งพวกพร้องกัน๘๙  
๖) ประชาชนที่ไม่ได้รับการมีส่วนร่วม อาจจะมีปัญหาด้านครอบครัว และไม่เห็นความสำคัญ

เท่าท่ีควร อุปสรรค อาจจะไม่เข้าใจถ่องแท้ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาคส่วนต่าง ๆ๙๐  
๗) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ความล่าช้าและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการยังไม่

สะดวกเท่าท่ีควร ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ให้เข้ามามีส่วนร่วมน้อยไม่ทั่วถึงทุกสถานที๙่๑  
๘) ปัญหาอาจจะมีอยู่บ้าง คือ อาจจะไม่เข้าใจ เช่น ในความคิดที่แตกต่างจนเกิดเป็นความขัดแย้ง 

หรือเวลาที่ใช้ในการดำเนินการอาจต้องใช้เวลาที่มากขึ้น และต้องทำงานหนักในการทำความเข้าใจ เพราะทำให้
ประชาชนเข้าร่วมมีได้ในทุกคำตอบ๙๒  

 

 ๘๕สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร,   เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่  เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง , ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 

 ๘๖สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย,   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๘๗สัมภาษณ์ นายประเสริฐ   ยะคุณเขตต์, ประธานชุมชนเนินพระ,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.   
 ๘๘สัมภาษณ์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ,  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๘๙สัมภาษณ์ นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์,   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 

(กกต.),  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๙๐สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร,   เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่  เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง , ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
 ๙๑สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย,   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๙๒สัมภาษณ์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ,  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๔ 
 

๙) ประชาชนส่วนหนึ่งยังขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองอย่างต่อเนื่อง และยังขาด
การติดตามประเมินผลของการบริหารจัดการบ้านเมือง ซึ่งมองว่าตนเองไม่เก่ียวข้อง และไม่มีหน้าที่๙๓ 

๑๐) ปัญหาในตอนนี้ คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที่สุด แต่เป็นระดับที่สำคัญที่สุด 
เพราะเป็นก้าวแรกของการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่าง ๆ นั้น ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน๙๔  

๑๑) ปัญหาบางประการในการใช้สิทธิในการตรวจสอบของประชาชนนั้น ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยภายนอก เช่น อำนาจของกลุ่มการเมืองในท้องถิ่น ที่ยังคงมีอิทธิพลในการใช้สิทธิการตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐของประชาชน จึงทำให้การตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐดังกล่าว อาจไม่ได้มาจากความต้อ งการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง๙๕  

๑๒) ปัญหาอุปสรรค ๑. ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ๒. ไม่ควรตั้งกติกาโดยไม่
เป็นธรรม ๓. ไม่ให้อำนาจเกินความจำเป็น ๔. การเคารพสถานที่เรามีส่วนร่วมทุก ๆ องค์กร ๕. ดูแลชุมชนและ
ส่วนรวมเสมอ๙๖  

๑๓) ปัญหาอุปสรรค คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดยคิดเห็นว่าเป็นหน้าที่ของพรรค
การเมืองหรือนักการเมือง ซึ่งมีการปกครองต้องทำหน้าที่ แต่ชุมชนนั้น ๆ มีประชากรแฝง ซึ่งคิดว่าไม่ใช่หน้าที่
ของตน จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการเสนอและความคิดเห็น แบบธรรมาธิปไตยตามหลัก
อปริหานิยธรรม๙๗  

๑๔) ปัญหาที่ประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนร่วม และไม่เน้นความสำคัญเท่าที่ควร อุปสรรค อาจจะไม่
เข้าใจอย่างท่องแท้ ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชน๙๘  

๑๕) ปัญหาอุปสรรค ของสังคมในขณะนี้ จะต้องพ่ึงหลักธรรมาธิปไตย ตามหลักอปริหานิยธรรม 
เพราะธรรมะเป็นสิ่งให้สังคมไทยดีขึ้น ถ้าขาดธรรมะแล้วการพัฒนาการเมืองการปกครองย่อมไม่ก้าวหน้า 
เป็นไปได้ยาก๙๙  

๑๖) อุปสรรคที่มีต่อภาคประชาชน ถ้ามองในด้านความเจริญควรจะร่วมกันทำ และรู้ความสามัคคี
ในการพัฒนาการเมืองการปกครองอย่างต่อเนื่อง ทำงานอย่างเข้มแข็ง ภาคประชาชนควรต้องเสนอและนำมา
ต่อยอดให้สัมฤทธิ์ผล๑๐๐  
 

กล่าวโดยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรค ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองของ
ประชาชน ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ประสบปัญหาในเรื่อง ผู้นำท้องถิ่นไม่ได้แนะนำให้
ประชาชนได้รู้และเข้าใจหน้าที่ในทางการเมืองและไตร่ตรองถึงบทบาทหน้าที่ในการใช้สิทธิอย่างถูกต้อง 
ประชาชนยังขาดความรู้ ทางด้านการเมืองการปกครอง  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองให้
ประชาชนได้รับรู้ค่อนข้างน้อย ซึ่งจำแนกโดยภาพรวมได้ดังนี้  

 

 ๙๓สัมภาษณ์ นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์,   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 
(กกต.), ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 ๙๔สัมภาษณ์ นายประเสริฐ   ยะคุณเขตต์, ประธานชุมชนเนินพระ,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.   
 ๙๕สัมภาษณ์ นายบรรเลง  บรรเริงเสนาะ,   ประธานชุมชนวัดป่าประดู่ ๒, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๙๖สัมภาษณ์ นายนายสมชาย  ขมแสนยาธรรม,  ประธานชุมชนศูนย์การค้า, ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒.   
 ๙๗สัมภาษณ์ นายรณรงค์  ทิศาบด,ี ประธานชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๙๘สัมภาษณ์ นางถมยา  ปรีชาเวทย์,  ประธานชุมชนสะพานราษฎร์, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๙๙สัมภาษณ์ นาย ภญิโญ  เชยชม, ประธานชุมชนหลังวัดโขดทิมธาราม,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๑๐๐สัมภาษณ์ นายประเชิญ  เห่งยี่,    ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๕ 
 

๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นโดยภาพรวมในแต่ละด้านแล้วประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัด
ระยองนั้น ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งในการมีส่วนร่วมนั้นอาจจะมีไม่ได้ตลอดเพราะส่วนใหญ่ต้อง ทำงานเลี้ยง
ชีพจึงทำให้การได้รับข่าวสารของประชาชนบางกลุ่มลดน้อยลง       

๒) ประชนชนเมื่อจะต้องทำงานเพ่ือเลี้ยงชีพแล้วการมีส่วนร่วมจึงลดน้อยลงและประชาชน  
บางกลุ่มไม่เห็นถึงความสำคัญขาดความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วม เมื่อมีการประชุมจึงเกิดความไม่พร้อมเพียง
กันในบางครั้ง ส่วนประชาชนที่ให้ความร่วมมือในส่วนจะเป็นประชาชนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงและเป็นหลัก
แหล่ง เช่น ข้าราชการเป็นต้น 
 

ตารางท่ี ๔.๓๗  ด้านปัญหาและอุปสรรค ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
  การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
  ตามหลักอปริหานิยธรรม ซึ่งจำแนกโดยภาพรวม 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ ไม่เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในที่

ประชุม 
 

๑๐ 
 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๒ เนื่องจากประชาชนมีการประกอบอาชีพที่
หลากหลาย ทำให้มีเวลว่างไม่ตรงกัน  

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

๓ การตั้งกฎกติกาที่ขัดต่อการมีส่วนร่วม มี
ปัญหาในด้านการบริหารจัดการในองค์กร 

 
๑๐ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒ 

๔ ประชาชนที่ไม่ได้ เข้ามามีส่วนร่วม ไม่เห็น
ความสำคัญเท่าท่ีควร 

 
๑๑ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๕ มีความล่าช้าและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ใน
การให้บริการยังไม่สะดวกเท่าที่ควร  

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

๖ ประชาชนส่วนหนึ่งยังขาดการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองอย่างต่อเนื่อง  

 
๑๑ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดย
คิดเห็นว่าเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองหรือ
นักการเมือง  

 
 

๑๐ 

 
 
๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๓๗ พบว่า ด้านปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ซึ่งจำแนกโดยภาพรวม มากท่ีสุดได้แก่หัวข้อเนื่องจากประชาชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทำให้
มีเวลว่างไม่ตรงกัน และมีความล่าช้าและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการยังไม่สะดวกเท่าที่ควรมีผู้แสดง
ความคิดเห็นจำนวน ๑๒ รูปหรือคน รองลงมาได้แก่หัวข้อประชาชนที่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ไม่เห็นความสำคัญ
เท่าที่ควร และประชาชนส่วนหนึ่งยังขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองอย่างต่อเนื่องจำนวน ๑๑ คน 
และน้อยที่สุดได้แก่หัวข้อไม่เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม การตั้งกฎกติกาที่ขัดต่อการมีส่วน
ร่วม มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดยคิดเห็นว่าเป็น
หน้าที่ของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองจำนวน ๑๐ คน  
 



๑๔๖ 
 

๔.๕.๙ ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองการปกครองตาม
แนวแห่งธรรมาธิปไตย ตามหลักอปริหานิยธรรม ซึ่งจำแนกโดยภาพรวมได้ดังนี้   
 

 ๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการปกครองแก่ประชาชนอย่างจริงจัง 
เพ่ือจะได้พัฒนาองค์กรภาคประชาชน และท้ังภาครัฐ ไปในทิศทางเดียวกัน๑๐๑  

๒) ควรส่งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รู้ระเบียบกฎหมาย และเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตน ปรับปรุงวิธีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลอย่างต่อเนื่อง๑๐๒  

๓) ควรสร้างเสริมแรงจูงใจให้ประชาชนจเข้าใจ และเรียนรู้กับผลประโยชน์ที่จะได้รับ หลังโครงการ
ที่ลดลง การสูญเสียผลประโยชน์ จากการบริหารงาน จากการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ช่วยแสดงความคิดเห็น
ต่าง และต้องฟังให้เข้าใจของการอยู่ร่วมกันถึงแม้จะมีความคิดที่แตกต่างกันก็ตาม๑๐๓  

๔) ทุกภาคส่วนมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองที่ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่สังคม และส่งเสริมให้องค์กรและชุมชนได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยท่ีดีงาม อย่างถูกต้อง๑๐๔  

๕) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน๑๐๕  

๖) แนวทางการดำเนินกิจกรรมของรัฐบาล ทั้งการดำเนินกิจกรรมของรัฐบาลในอดีต ปัจจุบัน  
หรือในอนาคต โดยรัฐบาลจะเลือกแนวทางที่จะได้ นำมาเป็นกรอบในการดำเนินงานของรัฐบาล เพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และความต้องการของประชาชน๑๐๖  

๗) ความเจริญของชุมชนประชาชนจะพัฒนาเจริญรุ่ งเรืองได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากส่วน
ราชการ และประชาชน และร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆเพ่ือเป็นการพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนชาวบ้านต่าง ๆ 
ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป๑๐๗  

๘) ประชาชนมีหน้าที่อยู่แล้ว คือหน้าที่พลเมือง แต่กฎหมายและการปกครองมีการแก้กฎหมาย
และเพ่ิมเติมกฎหมาย ประชาชนตามไม่ทันจึงเกิดความไม่เข้าใจและขาดการมีส่วนร่วมในด้านการเมืองการ
ปกครอง และอปริหานิยธรรม จึงอยากให้หน่วยของรัฐ เอกชนต่าง ๆ เข้ามาช่วย ซึ่งตอนนี้ปัญหาเรื่องปากท้อง
มาเป็นอันดับแรก๑๐๘  

 ๙) ควรมีการประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ให้ความรู้ความเข้าใจ  
ในระบบการปกครองอย่างท่องแท้จริงจัง เพ่ือจะได้พัฒนาในชุมชนให้เจริญรุ่งเรือง๑๐๙  

 

 ๑๐๑สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร,   เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่  เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง, ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 

 ๑๐๒สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย,   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๑๐๓สัมภาษณ์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ,  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๑๐๔สัมภาษณ์ นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์,   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 

(กกต.), ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๑๐๕สัมภาษณ์ นายประเสริฐ   ยะคุณเขตต์, ประธานชุมชนเนินพระ, วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.   
 ๑๐๖สัมภาษณ์ นายบรรเลง  บรรเริงเสนาะ,   ประธานชุมชนวัดป่าประดู ่๒,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๑๐๗สัมภาษณ์ นายนายสมชาย  ขมแสนยาธรรม,  ประธานชุมชนศูนย์การค้า, ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒.   
 ๑๐๘สัมภาษณ์ นายรณรงค์  ทิศาบดี, ประธานชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.  
 ๑๐๙สัมภาษณ์ นางถมยา  ปรีชาเวทย์,  ประธานชุมชนสะพานราษฎร์, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๗ 
 

๑๐) มีข้อเสนอแนะบางประการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และสงเสริมการสร้างแรงจูงใจใหกับประชาชนเพ่ือที่จะใหประชาชนเขามามีการร่วม
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานรัฐให้มากขึ้น๑๑๐  

๑๑) ควรมีการจัดระบบทางปกครองโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ที่โปร่งใสจริงใจ และตรวจสอบได้ 
เป็นต้น๑๑๑  

๑๒) ภาคประชาชนถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาการเมืองการปกครองทุกมุมมองของ
ประชาชน ต้องนำมาพัฒนาต่อยอด และทำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาอย่างจริงจัง ในภาคประชาชน 
ถือเป็นกญุแจสำคัญในการพัฒนาการเมืองการปกครองอย่างบูรณาการณ์๑๑๒ 
 

กล่าวโดยสรุปว่า ข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองของประชาชน   
ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้นำส่วนท้องถิ่นควรให้คำแนะนำแก่ประชาชนถึงบทบาทหน้าที่ในการใช้สิทธิอย่างถูกต้อง 
ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเมืองการปกครอง ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐควรให้ความรู้และความ
เข้าใจแก่ประชาชนในการไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้ถูกต้อง หน่วยงานของภาครัฐในท้องถิ่น ควรให้การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องและอย่างสม่ำเสมอ จำแนกโดยภาพรวมได้ดังนี้         

๑) ทางเทศบาลนครระยอง ในเมื่อมีการประชุมทุกครั้งควรที่จะเชิญผู้ใหญ่บ้านและกำนัน หรือ
ประธานของชุมชนในแต่ละชุมชนมาประชุมกันเพ่ือจะได้ รับรู้ข่าวสาร และนำข่าวสารไปบอกแก่ประชาชนใน
ชุมชนของตนให้ทั่วถึงทุกคน เพราะถ้าไปเชิญประชาชนมาแล้วอาจจะมาไม่ได้กันทุกคน เพราะแต่ละคนต่างมี
ภารกิจที่จะต้องทำงานเป็นของตนเอง         

๒) เมื่อได้เชิญตัวแทนทุกกลุ่มมาแล้วความพร้อมเพียงในการประชุม ก็จะเกิดขึ้นเพราะมีการส่ง
ตัวแทนกันมา ในการประชุมก็เพ่ือปรึกษาหารือกันในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลนครระยองหรือ
ในชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยองก็จะเกิดขึ้น และประชาชนทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมกันในการแสดงความ
คิดเห็น ของการบริหารงานและทำกิจกรรมต่าง ๆ  โดยพร้อมเพียงกัน   
 

ตารางท่ี ๔.๓๘  ด้านข้อเสนอแนะ ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
  การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
  ตามหลักอปริหานิยธรรม ซึ่งจำแนกโดยภาพรวม 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๑ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความ

เข้าใจ ในระบบการปกครองแก่ประชาชน 
๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒ 
๒ ควรส่งเสริมสร้างจิตสำนึกด้านประชาธิปไตย

ให้ประชาชนได้รู้ระเบียบกฎหมาย  
 

๑๐ 
 
๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๓ ควรสร้างเสริมแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าใจ 
และเรียนรู้กับผลประโยชน์ที่จะได้รับ  

 
๙ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒ 

๔ ทุกภาคส่วนมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองที่เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม  

 
 

๑๑ 

 
 
๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒ 

 

 ๑๑๐สัมภาษณ์ นาย ภญิโญ  เชยชม, ประธานชุมชนหลังวัดโขดทิมธาราม,  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๑๑๑สัมภาษณ์ นางสีกญัญา  ไชยพินิจ,  กำนันตำบลเชิงเนิน,  ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๒. 
 ๑๑๒สัมภาษณ์ นายประเชิญ  เห่งยี่,    ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน, ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.  



๑๔๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๘  (ต่อ) 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ คนที่ 
๕ ควรมีการประกาศและประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้รับรู้ข่าวสาร 
 

๑๐ 
 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒ 

๖ ควรมีการจัดระบบทางปกครองโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ที่โปร่งใสจริงใจ 

 
๘ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒ 

๗ ภาคประชาชนถือเป็นกุญแจสำคัญในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองทุกมุมมอง 

 
๙ 

 
๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

 
 จากตารางที่ ๔.๓๘ พบว่า ด้านข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ซึ่งจำแนกโดยภาพรวม มากท่ีสุดได้แก่หัวข้อควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการ
ปกครองแก่ประชาชนมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน ๑๒ รูป/คน รองลงมาได้แก่หัวข้อทุกภาคส่วนมีทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และน้อยที่สุดได้แก่หัวข้อ
ควรมีการจัดระบบทางปกครองโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสจริงใจจำนวน ๘ คน 
 

๔.๖ ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีวิจัยแบบผสาน   
     

              ๔.๖.๑ ด้านนการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม  
 

จากผลการวิจัยเชิงประมาณทำให้ทราบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง การมีส่วนร่วมในด้านการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงานดำเนินการของเจ้าหน้าที่เทศบาล 
นครระยอง เนื่องจากข้อมูลที่ได้จาการรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนเป็นข้อมูลที่อยู่ใกล้ชิดกับกับแหล่ง
ของข้อมูลมากที่สุด และยังมองเห็นถึงปัญหาและที่มาของปัญหา ซึ่งอาจทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ที่ต้นเหตุ   
อีกท้ังยังต้องมีการร่วมมือกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน 
 

นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ในด้านการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม ในเรื่อง ผู้นำทางการเมืองควรมีนโยบายในการดูแลปกป้อง
ประชาชนผู้ที่กระทำความดีเพ่ือสังคม ( �̅�= ๔.๒๗ = มาก ) การเสนอความคิดเห็นในเรื่องการเข้าร่วมประชุม
ประชาคมชุมชนของประชาชน เพ่ือรับฟังหรือเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาในการกำหนดทิศทางการ
พัฒนาการเมืองการปกครอง อย่างต่อเนื่อง  จากคำกล่าวของผู้ให้ข้อมูลที่ว่า… “ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของเทศบาล ด้วยวิธีต่าง 
ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การประชาคมหรือการแสดงความ
คิดเห็นผ่านเว็บไซต์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Line ของเทศบาลนครระยอง”... ๑๑๓และ..แน่นอนที่สุดในยุคสมัยนี้  
การบริหารหรือการพัฒนาการเมืองการปกครองว่าเป็นอย่านี้ การมีส่วนร่วมของประชาชน ที่เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม คือการมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจและจริงใจ และให้ความสำคัญเพราะการมีส่วนร่วมนั้น จะทำให้ได้ข้อมูล

 

 ๑๑๓สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศภุโชคชัย,   นายกเทศมนตรเีทศบาลนครระยอง, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๔๙ 
 

ที่ครบถ้วนรอบด้าน มีการรับรู้และเข้าใจช่วงเริ่มตั้งแต่ต้นทาง มิใช่เป็นการคิดเพียงจากช่วงบนลงไป ซึ่งถึ งแม้
เป็นนโยบายที่ดีแค่ไหนก็อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จได้..”๑๑๔ 
 

 ๔.๖.๒  ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม  
 

 จากผลการวิจัยเชิงประมาณทำให้ทราบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง การมีส่วนร่วมในด้านการร่วม
ตัดสินใจ มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการให้นโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐและส่วนท้องถิ่น 

 นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักและหวง
แหนในสถานที่เคารพที่สำคัญของชุมชน ( �̅�= ๔.๑๔ = มาก) ส่วนที่บุคคลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือ
สนับสนุนคนดี ปกป้องคนดีส่งเสริมคนดี เลือกคนดีที่มีความสามารถมีคุณธรรมเข้ามาเป็นกำลังในการบริหาร
บ้านเมือง  จากคำกล่าวของผู้ให้ข้อมูลที่ว่า “...สำหรับการตัดสินใจนั้น อาจต้องพิจารณาให้รอบคอบ การรับส่ง
ข้อมูลได้ แต่การร่วมการตัดสินใจอาจจะเป็นปัญหาในเชิงระบบ คือความรู้ความเข้าใจของคนทั่วไป กับการ
บริหารงานของผู้บริหารที่อาจจะมีความรู้รอบด้านดีกว่า ประชาชนทั่วไปอาจจะรู้เพียงเท่าที่สนใจเท่านั้น  
ในส่วนของเทศบาลควรใหความสำคัญในความคิดเห็นและการตัดสินใจของประชาชนตลอดถึงตองนำเสนอต่อ
สาธารณะด้วย...” และ “...สังคมไทยในเรื่องการเมืองการปกครอง ในการตัดสินใจร่วมกัน แต่ในบางเรื่องยัง
ตัดสินใจไม่ได้ เพราะขาดข้อมูลอย่างมีเหตุและผล นี่คือเป็นจุดอ่อนของสังคมไทย...”๑๑๕ 
 

๔.๖.๓ ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม  
 

จากผลการวิจัยเชิงประมาณทำให้ทราบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง การมีส่วนร่วมในด้านติดตาม 
และประเมินผล ซึ่งเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ว่าสามารถปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและกิจกรรมหรือไม่ ในการประเมินผลเป็นการหาจุดบกพร่องของกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้วและยังเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล กิจกรรมที่ เทศบาลนครระยองทำได้อีกด้วย นอกจากนั้น
ยังจะสามารถนำผลที่ได้ไปปรับใช้เพ่ือหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของเทศบาล
นครระยองใหม้ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วม
ติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า ประชาชนคิดว่าควรที่จะเลือกพรรคการเมืองที่มี
นโยบายตอบสนองความต้องการของประชาชน ( �̅�= ๔.๑๗ = มาก) กลุ่มพรรคการเมืองทุกคนจะต้องมีความ
เคารพต่อความคิดเห็นในการติดตามประเมินผลของประชาชน 
 

จากคำกล่าวของผู้ให้ข้อมูลที่ว่า “...ควรที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามและประเมินผลกลุ่ม
ของพรรคการเมืองส่วนท้องถิ่น และการลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง

 

 ๑๑๔สัมภาษณ์ ดร.สาธติ ปิตุเตชะ,  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์,  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.  
 ๑๑๕สัมภาษณ์ นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์,   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 

(กกต.), ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.  



๑๕๐ 
 

ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมในเชิงพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครระยอง...”๑๑๖ และ “...การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองของประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและ
การประเมินผล ยังขาดการมีส่วนร่วม ซึ่งมองว่ามิใช่เรื่องของตน เป็นเรื่องของนักการเมือง...”๑๑๗ 
 

๔.๖.๔ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม  
 

จากผลการวิจัยเชิงประมาณทำให้ทราบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง การมีส่วนร่วมในด้านการร่วมรับ
ผลประโยชน์ คือ เป็นการให้ความเคารพต่อผู้นำทางการเมืองที่มีสัจจะ พูดจริงทำจริง ( �̅�=๔.๑๙ = มาก )  
ซ่ึงเห็นว่าการออกกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันของประชาชน ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 
และชองชุมชน ประชาชนอยู่อย่างปลอดภัย มีวิธีชีวิตที่เป็นสุข มีความพอพียงในการดำรงชีวิตประจำวัน  

นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ด้านการมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์  พบว่า ใครได้ออกเสียงเลือกตั้งให้พรรคการเมืองที่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้กับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= ๔.๑๗ = มาก ) ประชาชนได้ส่งเสริม   และเลือกตั้ง
คนดีให้เข้าไปมีอำนาจทางการเมือง   จากคำกล่าวของผู้ให้ข้อมูลที่ว่า “...ประชาชนส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ในนโยบายสาธารณะร่วมกัน นี่คือเป็นจุดแข็งของการพัฒนาของการเมืองการปกครองแบบ
ธรรมาธิปไตย...”๑๑๘ และ “...ประชาชนควรมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและในชุมชน เช่น ได้รับการศึกษา ไม่ขาดแคลนสาธารณูปโภค ประสบความสะดวกสบายใน
ชีวิตประจำวัน ไม่ต้องเป็นห่วงกังวลเรื่องโจรผู้ร้ายและยาเสพติด...เป็นต้น”๑๑๙ 
 

๔.๗ องคความรู  
 

 ๔.๗.๑ องคความรูที่ได้รับจากการวิจัย  
 

จากการวิจัยที่เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ผู้วิจัยได้รับองคความรูที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ 
สามารถสรุปเป็นแผนภาพองค์ความรู้ได้ดัง แผนภาพที่ ๔.๗.๑ ต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ๑๑๖สัมภาษณ์ นายนายสมชาย  ขมแสนยาธรรม,  ประธานชุมชนศูนย์การค้า, ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒.   
 ๑๑๗สัมภาษณ์ นายรณรงค์  ทิศาบดี, ประธานชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๑๑๘สัมภาษณ์ นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์,   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง 

(กกต.), ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 ๗๙สัมภาษณ์ นายนายสมชาย  ขมแสนยาธรรม,  ประธานชุมชนศูนย์การค้า, ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒.       



๑๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                       
      

แผนภาพที่ ๔.๗.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  
 

จากแผนภาพที่ ๔.๗.๑ แสดงองค์ความรู้ที่ ได้รับจากการวิจัยให้เห็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ดังนี้  
 

 ๑)  ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม  ๑. การเสนอความคิดเห็นใน
การเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนครระยองของประชาชน เพื่อรับฟังหรือเสนอข้อคิดเห็นต่าง 
ๆ เกี่ยวกับปัญหาในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการเมืองการปกครอง และได้ให้ความรู้แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาจากการประชุมทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง  ๒. ทางเทศบาลนครระยองได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วม
ประชุมแสดงความคิดเห็นของนโยบายในการพัฒนาการเมืองการปกครอง อย่างเต็มที่  

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาการเมืองการปกครอง  
    ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย  
    ในเขตเทศบาลนครระยอง  
         จังหวัดระยอง 

ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม 

-การเสนอความคิดเห็นในเรื่องการเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนของ
ประชาชน  
-เพื่อรับฟังหรือเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆเกี่ยวกับปัญหาในการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาการเมืองการปกครอง อย่างต่อเนื่อง   
 -เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นของนโยบาย
ในการพัฒนาการเมืองการปกครอง อย่างเต็มที ่

ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม 
-การติดตามประเมินผล เป็นการวิจัยที่มีเป้าหมายที่จะแกปญหา  
-พัฒนากิจกรรมโดยการปรับปรงุเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่เผชิญกับปญหานั้นอยู่
เอง  
-การติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่งของ
กระบวนการจัดการองคกร 
 

 

ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

-การเข้าร่วมเพื่อตัดสินใจใน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ช า ค ม
เกี่ยวกับการรับทราบนโยบาย
และแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมทางการเมือง 

-ปั ญ ห าแ ล ะ ก ารก ำห น ด
ทิศทางการเมืองการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของท่านอยู่บน
พื้นฐานของเสรีภาพ  

ด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 
-ถือได้ว่าสำคัญยิ่งเพราะ
ทุกคนในชุมชนต้องได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ
เป็นความต้องการของ
ชุ ม ช น  โด ย ก า รผ่ า น
ประชุมประชาคม  
-ถือว่าเป็นความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง 



๑๕๒ 
 

 ตามหลักอปริหานิยธรรม ในข้อที่ว่า การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ และพร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทำกิจที่จะพึงกระทำ จำเป็นในการกำหนดแนวทางการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติการดำเนินงาน กิจกรรมหรือโครงการ
ต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น ก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมา     

๒) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม  ๑. การเข้าร่วมเพ่ือตัดสินใจในการ
ประชุมประชาคมเกี่ยวกับการรับทราบนโยบาย และแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมทางการเมืองและปัญหา
และการกำหนดทิศทางการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ ๒. การเปิดโอกาส
ให้สตรีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนำเสนอความต้องการของประชาชน ในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  
๓. การตัดสินใจเป็นการเลือกทางปฏิบัติซึ่งมีหลายทางเป็นแนวปฏิบัติ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว การตัดสินใจนี้อาจ
เป็นการตัดสินใจ ที่จะกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่ง หลายอย่าง เพ่ือความสำเร็จตรงตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว  

ตามหลักอปริหานิยธรรม ในข้อที่ว่า การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ และพร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทำกิจที่จะพึงกระทำ  จำเป็นการปฏิบัติงานที่สำคัญในการมี
ส่วนร่วมในการทำงาน หรือกิจกรรมในแต่ละอย่าง ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวจะเป็นต้องมีความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน ไม่รวมถึงแต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่หมายรวมถึงทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งการทำงาน  
หรือกิจกรรมแต่ละอย่างต้องมีหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่ถูกก ำหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติ นั้นด้วย  
ซึ่งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจำเป็นต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่คนปฏิบัติและเคยยึดถือมา ดังนั้นจึง
จำเป็นที่จะต้องให้หลักธรรมในข้อที่กล่าวว่า  ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม ซึ่งได้รับการยอมรับ  
และปฏิบัติมาแต่เดิมซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือไม่เกิดการต่อต้าน
เนื่องจากขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยปฏิบัติสืบมา โดยในวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมากจะให้ความ
เคารพกับบุคคลที่เป็นผู้นำ ซึ่งตรงกับข้อที่ว่า  มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  และยังต้องให้ความสำคัญ
กับเพศสตรีที่ ในกิจกรรมบางอย่าง สตรีเพศก็สามารถปฏิบัติได้ดีกว่าเพศชาย เพราะเป็นเรื่อง ละ เอียดอ่อน 
ซึ่งตรงกับหลักธรรมที่กล่าวว่า ให้ความเคารพต่อเพศสตรี และการปฏิบัติงานต้องคำนึงถึง สภาพแวดล้อมที่
ประกอบกันด้วยในบางสถานที่ก็ต้องให้ความเคารพต่อสถานที่เช่นใน วัด หรือใน สถานที่ราชการอ่ืน ๆ ก็ต้องดู
ความเหมาะสมในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ 

๓) ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม  ๑. การติดตามประเมินผล 
เป็นการวิจัยที่มีเป้าหมายที่จะแกปญหา พัฒนากิจกรรมโดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่เผชิญกับ
ปัญหานั้นอยู่เอง ๒. การติดตามประเมินผลเป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการ
องคกร กิจกรรมหรือกระบวนการสำหรับการประสานและบูรณาการการใชทรัพยากรเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
ขององคกรด้วยการใชคน ๓. การติดตามประเมินผลเป็นระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะห์ ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาใชในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ         

ตามหลักอปริหานิยธรรม ในข้อที่ว่า การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ และพร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทำกิจที่จะพึงกระทำ ในหัวข้อของการร่วมติดตาม 
และประเมินผลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ดำเนินการอีกทั้งยัง
ต้องให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ถึงผลที่ได้  
และสามารถนำผลการวิเคราะห์ที่ ได้ไปปรับใช้กับกิจกรรมหรือสามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน 
หรือกิจกรรมนั้น ๆ 
              ๔)  ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๑. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
ทุกฝ่ายต้องได้รับผลประโยชน์ หรือไม่ได้รับจนอาจเสียผลประโยชน์ ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน ควรรับฟังความ



๑๕๓ 
 

คิดเห็นของประชาชน ดังนั้นการร่วมรับผลประโยชน์มาจากการดำเนินการ ของกิจกรรมที่ได้ถูกกำหนดขั้นตอน
ตั้งแต่ข้ันร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการแล้ว การร่วมรับผลก็ตามมา ๒. การร่วมรับผลประโยชน์ ถือได้ว่าสำคัญยิ่ง
เพราะทุกคน ในชุมชนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการเป็นความต้องการของชุมชน โดยการผ่านประชุม
ประชาคม ถือว่าเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

ตามหลักอปริหานิยธรรม ในข้อที่ว่า การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ และพร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทำกิจที่จะพึงกระทำ ในหัวข้อของการร่วมรับผลประโยชน์นั้น
การที่ทุกฝ่าย ได้รับผลประโยชน์ย่อมต้องมีได้มาก ได้น้อย หรือไม่ได้รับจนอาจจะถึงกับเสียผลประโยชน์ได้  
แต่ในทางกลับกันผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จะมีความพึงพอใจแต่ผู้ที่เสียประโยชน์ก็จะไม่พอใจเป็นธรรมดาดังนั้น 
การรับผลประโยชน์มาจากการดำเนินการของกิจกรรมที่ได้ถูกกำหนดในขั้นตอนการร่วมคิดและการร่วมปฏิบัติ
ขึ้นมานั้นเอง 
 

 ๔.๗.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

 จากการวิจัยที่เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ผู้ วิจัยได้รับองคความรูที่ได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้ 
สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะหจ์ากงานวิจัยดังแผนภาพที่ ๔.๗.๒ ต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

                
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การหมั่นประชุม 

กันเนื่องนิตย์ 

๑. มีการจัดการประชุมเพื่อจัดทำโครงการต่างๆอันก่อใหเกิดประโยชน์ตอ่ประชาชนอยา่งเห็นได้ชัดเจน 
๒. มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
๓. โดยการให้ประชาชนได้มีส่วนรว่มในการประชุม ดำเนินงานในกิจกรรมของชมุชน 
๔. มีการประชุมกันบ่อยครั้งจะทำให้คณะกรรมการ ทราบสภาพปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมทุก
ขั้นตอน   

การพร้อมเพรียง
กันประชุม 

๑. มีความพร้อมเพยีงกันทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเม่ือมีกจิกรรมร่วมกัน 
๒. แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
๓. เนื่องจากการประชุมพร้อมเพยีงกันทำให้ทราบปัญหาและความต้องการอยา่งทั่วถึง 
๔. นำข้อมูลไปสื่อสารกับสมาชิกในหมู่บา้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสมาชิกในชุมชน 

การไม่บญัญตัิ
หรือไมล่้มเลิก
ข้อบัญญัต ิ

๑. การกำหนดวัตถปุระสงค์ และเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนนำไปปฏิบัติได้ง่าย 
๒. มีการส่งเสริมสนับสนุนโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ให้ประสบความสำเร็จ 
๓. ไม่ออกกฎระเบียบที่ไม่เกิดประโยชนต์่อประชาชน 
๔. กฎระเบยีบที่เป็นแนวปฏิบัติตอ้งเหมาะสมต่อองค์กร สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยไม่ขัดต่อองค์กร 
๕. รูปแบบโครงสร้างที่แน่นอนตายตวั ชดัเจน ตามสายการบังคับบัญชา 

การเคารพเชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชา 

๑. มีการเคารพเชื่อฟังประธานให้เกยีรติประธานฯ เป็นผู้เปิดประชุม 
๒. เนื่องจากประธานเป็นผู้นำและมีบทบาทสูงในการบริหารองค์กร 
๓. คารพประธานในฐานะผู้นำแลว้ยังมกีารให้ความเคารพผู้บริหารองค์กร กันตามวัยวุฒิ คุณวุฒิ ตำแหน่ง
หน้าที่ด้วย 
๔. การให้ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาหัวหน้าผู้ที่มีอาวโุส 

การให้เกียรติและ
คุ้มครองสิทธิสตร ี

๑. ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทในการทำงานภายในองค์กร ให้บริหารงานเป็นไปตาม
ความรู้ความสามารถด้วยความเสมอภาค 
๒. การหล่อหลอมความรกัความสามัคคีระหว่างบุคลากรในองค์กร 
๓. เปิดโอกาสให้สตรีได้แบสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบทบาทสตรี 
๔. มีความกลา้ที่จะนำความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเพื่อก้าวสู้ความสำเร็จขององค์กร 

การส่งเสริมและ
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

๑. นำนโยบาย และโครงการในการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในแต่ละ
ชุมชน 
๒. การกำหนดเป้าหมายและวัตถปุระสงค์โดยคำนึงถึงความถูกต้องและการทำความดี 
๓. ในชุมชนแต่ละแห่งนั้นมีวัฒนธรรมบางแห่งคล้ายกันแต่บางแห่งอาจแตกตา่งกัน ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณี 
นั้นมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อวถิีการดารงชีวิตของประชาชน 
๔. การสนับสนุนส่งเสริมรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามตลอดจนถึงการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ด้วยการพัฒนาให้เห็นคุณค่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชุมชนสืบต่อไป 

การอารักขา
คุ้มครองปกป้อง
อันชอบธรรม 

๑. การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี ค่านยิมที่ดีงามและภูมปิัญญาท้องถิ่น  
๒. ยังขยายความไปถึงลักษณะหนาที่เกี่ยวกบัการปฏิสันฐานหรือการต้อนรับขับสู ้ หรือการเอาใจใสต่อ
แขก หรือญาติมิตรผู้มาเยอืน 
๓. มีการใส่ใจในการดูแลและปกปอ้งคนดีที่ทำประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชน สังคม มีการเชิดชูเกียรติ มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อผู้ที่มาใช้บริการเกี่ยวกับปัญหาตา่ง ๆ ของหน่วยงานในองค์กร 
๔. ได้ทำงานให้เข้าถึงหัวใจการบริการ เพื่อที่จะได้ใจของผู้ที่เข้ามาใชบริการ การดูแลการเอาใจใสเป็นสิ่ง
สำคัญขององค์กร 



๑๕๕ 
 

 แผนภาพที่ ๔.๗.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย แสดงถึงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง จะได้ก่อให้เกิดความรัก และสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 

 ๑)   ด้านการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ แบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครอง  เป็นการทำความเขาใจซึ่งกันและกันทั้งการมอบหมายงาน ทั้งการสร้างความเขาใจใน
หนาที่ ก็เพ่ือใหเกิดประโยชนในการได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนวทางในการแกไขปญหารวมถึง
การ พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอองค์กรและโดยเฉพาะการประชุมนั้นจะตองเป็นไป
ในทางสร้างสรรคสำหรับองค์กรและเจาหนาที่ใหได้รับรู เขาใจตรงกัน ทั้งยังได้พบปะซึ่งกันและกัน สร้าง
ความคุน้เคยกัน การประชุมกันเนืองนิตยจึงเป็นหัวใจสำคัญตอ่ความมั่นคงขององคกร 
 

 ๒. การพรอมเพรียงกันประชุมและพรอมเพรียงกันเลิกประชุม นั้นผู้เข้าร่วมประชุมจะตองเขา้ให
ตรงเวลา อยู่ร่วมประชุมจนครบกำหนดเวลาร่วมรับผิดชอบในหนาที่ในการประชุมร่วมกันไม่หนีหายเอาความ
สบายใสตน เพราะทุกครั้งที่ประชุมนั้นจะตองมีเรื่องที่สำคัญและจำเป็นตอการทำงานขององคกร ฉะนั้นทุกคน
ต้องรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อย จนไปถึงหนาที ่ๆ ตนเองรับผิดชอบใหเต็มที ่
 

 ๓. ไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดตอระเบียบเดิม การไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดตอระเบียบเดิมนั้นจะตองมีการ
กำหนดไวอย่างชัดเจนใหทุกคนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจผู้บริหารหรือผู้ทีม่ีอำนาจจะตองไม่ต้องทำการยกเลิก 
หรือตั้งบัญญัติอ่ืนใหขัดต่อของเดิม แต่หากการตั้งกฎใหม่ขึ้นมาแล้วเอ้ือต่อของเดิมก็สามารถกระทำได้เพ่ือให
องคกรสามารถปฏิบัติการไปเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพในการดูและซึ่งกันและกันอย่างทั่วถึง 
 

 ๔. มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา เทศบาลนครระยองมีการจัดการสายงานอย่างเป็น
ระเบียบแบบแผน ซึ่งเป็นการดูแลกันแบบเครือญาติ แต่การปฏิบัติงาน ก็มีการทำงานเป็นทีมเป็นกลุม  
มีหัวหน้าทีม หัวหนากลุม ตามสายงานที่องคกรได้จัดขึ้น ซึ่งงานแต่ละงานจำเป็นอย่างยิ่งทู้ใต้บังคับบัญชา
จะต้องเคารพและเชื่อฟง และการเป็นผู้นำก็จำเป็นตองรับฟง ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นกัน  
การเคารพเชื่อฟงถือเป็นสิ่งที่ดี เพ่ือใหการดำเนินการขององคกร ดำเนินการไปในทางเดียวกัน ดังนั้นการทำงาน
ในหน่วยงานใด ๆ ก็ตามบุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายจะตองรูจักเคารพใหเกียรติผู้ใหญ่หรือเพ่ือนร่วมงานกัน  
และรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพหากพบปญหาใด ๆ 
ก็ยังมีบุคคลอ่ืน ๆ ภายในองคกรที่มีความรูความสามารถความถนัดที่แตกต่างกันไป การวางตนใหเหมาะสม 
ตามบทบาทหนาที่ของตนเองยอมทำใหเกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ยอมทำใหเกิด
ความร่วมมือในการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพเป็นองคกรที่ดีและมีความสุขในการทำงาน 
 

 ๕. ใหความเคารพตอเพศสตรี การใหความเคารพหรือการใหเกียรติสตรีนั้น คือการใหเกียรติผู้ที่
ทำงานที่เป็นสตรี  ใหสตรีมีบทบาทในการทำงานในหนาที่ และความสามารถอย่างเต็มที่ เป็นองค์กรที่ทำหนาที่
ในการใหบริการประชาชน  บางครั้งการทำงานจำตองใชความสามารถของสตรี  ซึ่งจะเป็นความเหมาะสมใน
หนาที่นั้น ๆ สรุปได้ว่า ทุกคนที่อยู่ในองคกรเดียวกันจะตองใหเกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการให้เกียรติต่อ
เพศสตรีโดยการไม่ทำร้าย ไมป่ระพฤติตนในทางชูสาวไมก่ดขี่ทางเพศซึง่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอองคกร 
 

 ๖. ใหความเคารพตอสถานที่ เป็นที่ใช้บริการประชาชน เพ่ือใหบริการในด้านต่าง ๆ ทั้งใหบริการ
สาธารณูปโภค เป็นสถานที่สำหรับบริการประชาชน จำเป็นอย่างยิ่ง คือการจัดสถานที่ใหเหมาะสม ปลอดภัย 
เรียบร้อยถูกลักษณะของอาคารสถานที่  และสวยงามแกผู้รับบริการ  ให้บริการจำเป็นตองใสใจเรื่องความ



๑๕๖ 
 

สะดวกสบายและการดูแลที่ทั่วถึง เพราะสถานที่ถือได้ชื่อว่าเป็นประตูหนาต่างสำหรับองคการเป็นสถานที่มี
เกียรตินาภาคภูมิใจของคนในองค์กรดังนั้นทุกคนจะตองใหเกียรต ิ 
 

 ๗. ใหความดูแลเอาใจใสต่อผู้ทรงศีลทรงธรรม หลักแนวคิดดังกล่าวนั้น มีหลักการเพ่ือจัดใหความ
อารักขา คุมครอง ปองกัน อันชอบธรรมแกผู้ดำรงธรรมและยังขยายความไปถึงลักษณะหนาที่เกี่ยวกับการ
ปฏิสันฐานหรือการต้อนรับขับสู้ หรือการเอาใจใสตอแขก หรือญาติมิตรผู้มาเยือน การใสใจการต้อนรับผู้มา
ติดต่อที่นัดหมายไวลวงหนา มีการสนทนากับผู้มาติดตอ ควรสนทนาในเรื่องทั่ว ๆ ไป การแนะนําที่เหมาะสม
กับสถานการณนั้น ๆ ซึ่งทางองคกร การทำงานให้เข้าถึงหัวใจการบริการ เพ่ือที่จะได้ใจของผู้เข้ามาใชบริการ 
การดูแลการเอาใจใส เป็นสิ่งสำคัญขององค์กร 
 

 กล่าวโดยสรุป เทศบาลนครระยองได้ยึดหลักบริหารที่ทำกันมาอย่างยาวนาน คือเนนการ
รับผิดชอบร่วมกัน เนนความโปรงใส มีเหตุมีผล เน้นส่งเสริมเรื่องบุญกุศล เนนการบริหารแบบเป็นพ่ีเป็นน้อง 
และเนนความใสใจ ซึ่งปรากฎโดยรวมแลวต่างมีความสอดคลองกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ  
หลักอปริหานิยธรรม ๗ กลาวคือการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย , พรอมเพรียงกันประชุมพรอมเพรียงกันเลิก
ประชุม, ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดตอระเบียบเดิม, มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา, ใหความเคารพตอเพศ 
สตรี, ใหความเคารพตอสถานที่, ใหความดูแลเอาใจใสต่อผู้ทรงศีลทรงธรรม หลักแนวคิดแห่งอปริหานิยธรรม
ทั้ง ๗ ขอ เป็นหลักธรรมที่ทางเทศบาลนครระยองมีความเห็นด้วยกับหลักการและมีความสอดคลองใน
ภาคปฏิบัติของเทศบาล กลาวคือ หลักอปริหานิยธรรม  ๗ เป็นธรรมที่ สามารถนํามาปฏิบัติ ได้ จริง   
เป็นหลักธรรมที่ปองกันความเสื่อมและสร้างความเจริญก้าวหนาใหกับทุกคนได้ ดังนั้นองคกรต่าง ๆ ที่ตองการ
ความเจริญก้าวหนา ผู้นำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะตองหลักเอาหลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ มาปรับใชกับการ
บริหารงาน เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรใหเป็นไปตามท่ีได้วางแผนงานไวและบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
   



 

 

 
 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง”  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง เป็นแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตาม
แนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  ดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods) อย่างเท่าเทียม โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้วิธี
วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มประชากรที่ได้กำหนดไว้ และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มประชากรตัวอย่างที่
ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จำนวน ๓๙๖ คน  จากจำนวนประชากรทั้งหมด ๔๓,๑๑๖ 
คน วิเคราะห์ข้อมูลที ่ได้รับโดยการหาค่าความถี ่  และร้อยละของข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม   
การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ของข้อมูลความคิดเห็น
เกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้การทดสอบค่าที่ 
Independent-Samples (t-test) และทดสอบค่าเอฟ  (F–test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบความแตกต่าง ระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่าง นัยสำคัญที่น้อยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD) และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ
เมือง/นายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/และประธานของชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง จำนวน ๑๒ รูปหรือคน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้        
  ๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
   ๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย 
  ๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง สรุปผลได้ ดังนี้ 



๑๕๘ 
 

 

 

 ๕.๑.๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 
๕๔.๐๔ และเป็นชาย  คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๖ ระดับอายุของผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง   
๓๑-๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๔ ระดับการศึกษาของผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระดับอนุปริญญา/
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๖  ระดับอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ  
คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๙  ระดับสถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สมรส คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๗ 
ระดับรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ที่มีรายได้ต่อเดือน  ๒๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ ๓๓.๐๘  
 

   ๕.๑.๒ มีความคิดเห็นที่เกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 

 ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง มีความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๙ ) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 
 

 ๑) ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาล
นครระยอง มีความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๗ ) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่า ทุกข้อด้าน
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง ของระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก  
 

 ๒) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง มีความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม 
โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๙ ) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่า ทุกข้อ ด้านการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง ของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
อยู่ในระดับมาก  
 

 ๓) การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาล
นครระยอง มีความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๒ ) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่า ทุกข้อการมี
ส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม ของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง ของระดับ



๑๕๙ 
 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนคร
ระยอง จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก 
 

 ๔) ด้านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ระยอง มีความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด้านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิย
ธรรม โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๐๗ ) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่า ทุกข้อด้านมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง ของระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง อยู่ในระดับมาก   
 

 ๕.๑.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จำแนกตามสถานภาพ 
ส่วนบุคคล สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 

 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานสมรส และรายได้ต่อเดือน นำไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยพบว่า  
 

 สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม  
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน การวิจัยที่ตั้งไว้ 
 

 สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม  
ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน การวิจัยที่ตั้งไว้ 
 

 สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน การวิจัยที่ตั้งไว้ 
 

 สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม 
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน การวิจัยที่ตั้งไว้ 
 

 สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธสมมติฐาน การวิจัยที่ตั้งไว้ 



๑๖๐ 
 

 

 สมมติฐานที่ ๖ ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม 
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน การวิจัยที่ตั้งไว้ 
 

ตารางท่ี ๕.๑ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย       
         (n= ๓๙๖ ) 

สมมติฐาน ค่า F ค่า Sig 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
สมมติฐานที ่ ๑ ประชาชนที ่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นตอการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ˍ ๐.๑๓๐ ˍ ✓ 
สมมติฐานที ่ ๒ ประชาชนที ่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นตอการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยทีต่ั้งไว้ ๑.๖๘๗ ๐.๑๕๒ ˍ ✓ 
สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นตอการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง
การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย โดยภาพรวม
ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ๑.๖๘๔ ๐.๑๕๓ ˍ ✓ 
สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นตอการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐาน การวิจัยที่ตั้งไว้ ๒.๔๘๐ ๐.๐๒๓ ✓ ˍ 
สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มี
ความคิดเห็นตอการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง
การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย โดยภาพรวม
ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน การวิจัยที่ตั้งไว้ ๐.๗๘๒ ๐.๕๐๔ ˍ ✓ 
สมมติฐานที่ ๖ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นตอการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง
การปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐาน การวิจัยทีต่ั้งไว้  ๒.๔๓๙ ๐.๐๔๗ ✓ ˍ 

 



๑๖๑ 
 

 

 ๕.๑.๔ สรุปปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
 

 ปัญหาและอุปสรรค คือ ผู้เข้าร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นมีจำนวนน้อย และไม่กล้าแสดงออก
ในความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาของการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นเป็นส่วนมาก ในการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมในการประชุมมีจำนวนน้อย  ไม่ค่อยที่จะมีเวลาเข้าร่วมประชุม เพราะติดงาน
หรือภารกิจส่วนตัว ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและประชาชนไม่ได้
เป็นสมาชิกกลุ่มทางการเมือง ประชาชนไม่ตระหนัก และไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
นอกจากนี ้ย ังมีป ัญหาที ่ประชาชนมองว่าไม่ใช่เร ื ่องของตนเอง โดยปล่อยให้เป็นหน้าที ่ของผู ้บร ิหาร  
ของหน่วยงานข้าราชการในการตัดสินใจ, ประชาชนมองว่าไม่ใช่เรื่องที่สำคัญในการติดตามและประเมินผล  
จึงไม่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล, และประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรับผลประโยชน์ของรัฐมาก
นัก และประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น 
 

 สำหรับข้อเสนอแนะ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองส่วนมาก คือ ในการประชุมทุกครั้ง
ควรรับฟังความคิดเห็น และรับฟังเสียงส่วนมากทำให้เกิดการพัฒนาการเมืองการปกครองไปในทิศทางที่ดี ,  
ในที่ประชุมของชุมชนในการตัดสินใจเรื ่องใด ๆ ประชาชนยังมีความคิดเห็นที่คล้อยตามกันเป็นส่วนมาก ,  
หากประชาชนได้ร่วมตัดสินใจในเรื่องการพัฒนาการเมืองการปกครองมาก ๆ ก็จะเป็นผลดี, ให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมประเมินและติดตามการทำงานของผู้นำ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศให้มีคุณภาพอย่าง
แท้จริง, และควรนำเสนอให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ รับฟังท่ีดี และรับในผลประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับว่าเป็น
อย่างไร เพื่อใหประชาชนได้มองเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานในโครงการต่าง ๆ เพื่อเสนอปัญหาและการสำรวจปัญหาของคนในพื้นที่ที่ประชาชนต้องการ
เพื่อเสนอทางออกร่วมกันและเสนอต่อเทศบาลนครระยองให้จัดสรรงบประมาณลงไปแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุง
ให้ดีขึ้น ควรรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายของประชาชนเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขต่อไป  
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย   
 

 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง 
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  มีประเด็นทีส่ำคัญท่ีน่าสนใจนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้  
 

 ๕.๒.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง 
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   
 

 ๑) ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับ
มาก อภิปรายได้ว่า เทศบาลนครระยองให้โอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและผู้นำ
ทางการเมืองมีนโยบายในการดูแลปกป้องประชาชนผู้ที่กระทำความดีเพ่ือสังคม  ซ่ึง สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุรินทร ศิธรกุล พบวา ผู้นำตองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาสวน หลักความรับผิดชอบจะตองมีความรู
ความสามารถในการใชสติปัญญานั้น ๆ เพ่ือแกไขปญหาต่าง ๆ ให สำเร็จลุล่วงไปมีความตระหนักถึงสิทธิหนาที่



๑๖๒ 
 

 

ความสํานึกตอตนเองตอองคกรและตอสังคม๑ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรชล ตันอุด  ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การมีสวนร่วมของผู้นำและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขมแข็งเมืองนาอยู่ : กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
แกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา ผู้นําชุมชนและประชาชนมีแนวคิดในการ
พัฒนาชุมชนเนนบทบาทหนาที่ของทุกคนในชุมชนตองช่วยกันตั้งแต่เริมเข้าร่วมโครงการ การดําเนินงาน การ
ประเมินผลรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคม การทำแผนชุมชน และการรวมกลุ มเพื่ออำนาจ
การตอรองในขอบเขตของการตอบสนองความตองการของประชาชนและแกปัญหาของชุมชน โดยได้รับประสบ
การณการพัฒนาจากบุคคลภายในและภายนอกชุมชน รูปแบบของการ มีสวนร่วมของผู้นำชุมชนจะแสดงออก
ในลักษณะการตัดสินใจการควบคุมกำกับดำเนินงานใหเป็นไปตามแผน ส่วนประชาชนแสดงออกในลักษณะของ
การปฏิบัติตามแผน ภายใตการตัดสินใจด้วยตนเอง ประชาชนได้รับผลประโยชนคือ ปัญหาชุมชนได้รับการ 
แกไข ประชาชนมีสวนร่วมในการทำแผนชุมชนมากขึ้นจึงได้รับงบพัฒนาชุมชนมากขึ้น๒ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พัฒนา พิทาคำ ได้ศึกษาการวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาเทศบาลตำบล
แม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” จากการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ
พัฒนาเทศบาลตำบลแม่แจ่ม โดยรวมจะอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่าด้านการมีส่วนร่วม
คิดเห็น ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมปฏิบัติตามโครงการ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน๓  
 

 ๒) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า เทศบาลนครระยอง ให้โอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ ให้ผู้บริหาร
องค์กรส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในสถานที่เคารพที่สำคัญของชุมชน   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการมีส่วนร่วมของ นฤมล พอดี ที่กล่าวว่า “การที่สมาชิกที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
ผู้บริหารบุคลากรในองค์กร และสมาชิกของเทศบาลนครระยองร่วมกันคิดตัดสินใจ โดยประการสำคัญของการ
มีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทางตรง  
หรือทางอ้อมก็ตาม”๔ และสอดคลองกับงานวิจัยของ  สิริพัฒน์ ลาภจิตร ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ด้านชุมชน และด้านองค์การ (อบต.) มี ความสัมพันธ์
และมีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน อบต.ซึ่งหากระดับการมีส่วน

 

 ๑สุรินทร ศิธรกุล, “ผูนําการบริหารกิจการบานเมืองทีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคเหนือ
ตอนบน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

 ๒ไพรชล ตันอุด, “การมีสวนร่วมของผู้นำและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขมแข็งเมืองน่าอยู่ : กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ ๒๕๕๒). 

 ๓พัฒนา พิทาคำ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนา เทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 
๒๕๕๘). 

 ๔นฤมล พอดี, “การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  
เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ฉะเชิงเทรา, ๒๕๔๙ ). 



๑๖๓ 
 

 

ร่วมกิจกรรมใดสูงก็จะพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของกิจกรรมอ่ืนสูงตามกันด้วย๕  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
ณัฐชยา หลักชัย ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง” ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนา ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และปัญหาพบว่า การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะนำไป
พัฒนาชุมชน ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมตัดสินใจ แนวทางแก้ไข คือควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป๖ 
 

 ๓) การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับ
มาก อภิปรายได้ว่า เทศบาลนครระยอง ให้โอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
และประชาชนควรที่จะเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้อง
งานวิจัยของ เอกพงษ์ สารน้อย ศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางการเมืองตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.๒๕๔๐ ที่มีผลกระทบต่อพรรคการเมืองไทย ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยนั้น เอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมืองขนาดใหญ่ และมีผลกระทบอย่างมากต่อพรรค
การเมืองขนาดเล็ก กล่าวคือ พรรคการเมืองขนาดใหญ่จะได้รับการเลือกตั้งตามสัดส่วนมากขึ้น ได้รับเงิน
สนับสนุนมากขึ ้นตามสัดส่วนของสมาชิกพรรคไม่มีการตรวจสอบจากองค์กรภายในและองค์กรภายนอก 
ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนตามรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแบบการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ในขณะเดียวกันพรรคการเมืองขนาดเล็กจะต้องยุบหรือรวมตัวกับพรรคการเมืองอ่ืน 
เพ่ือความอยู่รอดในระบบประชาธิปไตย ซึ่งทำให้ระบบพรรคการเมืองเป็นระบอบสองพรรค และทำให้พรรค
การเมืองแบบผสมจะสลายตัวไปในอนาคต ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าควรให้มีการตรวจสอบพรรคการเมือง และสมาชิก
พรรคการเมือง การจัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมือง โดยองค์กรที่มีประชาชนมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริง  
และชัดเจนมากขึ้น เช่น ควรให้องค์กรประชาคมหรือองค์กรประชาชน มีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณ 
เงินอุดหนุนพรรคการเมือง มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลและตรวจสอบทั้งภายในพรรค และภายนอกพรรค
การเมือง๗  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   ธัชชนก ศรีประภัสสร  ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 
ประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชนอยู่
ในระดับมาก และเมื่อศึกษากิจกรรมของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว ซึ่งพบว่า ปัจจัยการเข้าร่วม
กิจกรรมการเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง อยู่ในระดับมาก กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง๘ 

 

 ๕สิริพัฒน์ ลาภจิตร, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๒๕๕๐). 

 ๖ณัฐชยา หลักชัย, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาล
เมืองระนอง จังหวัดระนอง”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

 ๗เอกพงษ์ สารน้อย, “พัฒนาการทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีผลกระทบ
ต่อพรรคการเมืองไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๗). 

 ๘ธัชชนก ศร ีประภัสสร , “การมีส ่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ศ ึกษาเฉพาะกรณี เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร”, ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๐). 



๑๖๔ 
 

 

 

 ๔) ด้านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า เทศบาลนครระยอง ให้โอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  
และการให้ความเคารพต่อผู ้นำทางการเมืองที ่มีส ัจจะ พูดจริง ทำจริง ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ปุณิกา ศรีแช่ม ที่กล่าวไว้ว่า “ผลประโยชน์ด้านบุคคล (Personal benefits) เป็นความปรารถนาที่จะเข้ามา
เป็นสมาชิกกลุ่มหรือ ได้รับการคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการอำนาจทางสังคมและการเมือง โดยผ่านความ
ร่วมมือใน โครงการ ผลประโยชน์ด้านบุคคลมี ๓ ชนิด คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง อำนาจทางการเมือง   
และความรู้สึกว่าตนเองทำงานมีประสิทธิผล”๙  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มนูญ หวันหยี  ได้วิจัยเรื่อง 
“บทบาทผู้นำชุมชน การมีผลประโยชนและการมีสวนร่วมของชุมชนที่มีผลตอการยอมรับโครงการพัฒนา
พลังงานไฟฟาในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย” พบวา บทบาทผู้นำที่สร้างสัมพันธ์กับคนในชุมชนใหยอมรับทั้ง
แนวคิดและวิถีปฏิบัติ สามารถโนมน้าวใหผู้อื่น ทุมเททำงานใหกับชุมชน ผู้นำที่มีคุณธรรมและมีประสบการณ
ชีวิตมาก จะได้รับการยอมรับจากคนใน ชุมชนมาก ซึ่งผู้นำชุมชนรอบโครงการชวงก่อสร้างมีบทบาทที่คนใน
ชุมชนยอมรับมากที่สุดและผู้นำ ชุมชนไม่ได้มีบทบาทในฐานะเป็นสื่อกลางใหคนในชุมชนรับทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับโครงการมากนัก อย่างไรก็ตามบทบาทผู้นำชุมชนมีผลทางออมตอการเสริมสร้างการยอมรับโครงการ
ของชุมชน๑๐ และแนวคิดการมีส่วนร่วมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤนันท์ สุริยมณ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง 
“คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลตอ การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตำบล” พบวา จุดเดนในการ
บริหารงานที่ทำใหองคการ บริหารสวนตำบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับรางวัลที่ ๑ ประเภทการบริหารจัดการที่
ดีประจำป ๒๕๔๗  ได้แก่การบริหารจัดการ สวนหลักคุณธรรมองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) ที่ทำการศึกษา
ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับหลักความโปร่งใสองคการบริหาร 
ส่วนตำบลทุกแหงมีการเผยแพรข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปในทุก ๆ ทางการสื่อสาร 
และจากการสัมภาษณ์ เจาะลึกผู้เชี่ยวชาญทำใหได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการมีสวนร่วมทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตยระดับทองถิ่นตามหลักพุทธธรรมของประชาชนในเขตภาคตะวันออก พบวา การมีสวน
รว่มในกำหนดคุณสมบัติผู้นำประชาชนตองมีส่วนรว่มในการกำหนด คุณสมบัติของผู้นำเพ่ือใหสามารถเขามาทำ
หนาที่ในการบริหารทองถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพความคาดหวังที่ประชาชนมีตอผู้นำ คือนายกตองลงพื้นที่
บ่อย ๆ ผู้นำควรจะลงพื้นที่เองไปคุยตามบ้าน คุณสมบัติผู้นำทองถิ่นง่าย ๆ ที่ตัวบุคลที่เป็นผู้นำตองมีเขาถึงกับ
ชาวบ้านไดง่้ายเป็นแบบอย่างใหกับขาราชการและบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหยึดถือหลักเดียวกัน
ในการช่วยเหลือประชาชนจะเลือกหรือกำหนดคุณสมบัติของผู้นำจะตองใชสติปัญญาเลือกผู้ที ่มีคุณธรรม
จริยธรรมศีลธรรม ซึ่งเป็นการสงเสริมคนดี คนมีธรรมะไปมีอำนาจในการปกครองประชาชนและพัฒนาสังคม  
ซึ ่งอาจถือได้ว่าผู้นำตองมีหลักธรรมาภิบาล อันได้แก  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  

 

 ๙ปุณิกา  ศรีแช่ม, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวน 
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย  
นอร์ท-เชียงใหม,่ ๒๕๕๒). 

 ๑๐มนูญ หวันหยี, “บทบาทผู้นำชุมชนการมีผลประโยชนและการมีสวนร่วมของชุมชนที่มีผลตอการ ยอมรับ
โครงการพัฒนาพลังงานไฟฟาในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
พัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๐). 



๑๖๕ 
 

 

หลักการมีส่วนร่วม หลักความร ับผ ิดชอบและหลักความคุ ้มค ่า๑๑   ซ ึ ่งสอดคล องกับงานว ิจ ัยของ     
เยาวลักษณ  สุตะโคตร ได้ทำกาศึกษาเรื่อง“การพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานเทศบาล : กรณี สำนักงาน
เทศบาลเมืองมุกดาหาร” พบวา การพัฒนาภาวะผู้นำและมีเจตคติตอการใชภาวะผู้นำหลัง การฝึกอบรมดีกว่า
ก่อนการฝกอบรมและพนักงานเทศบาลทุกคนใหความสำคัญตอการศึกษาแนว ทางการนำภาวะผู้นำมาใชใน
การปฏิบัติงานสงผลใหการปฏิบัติงานในหนาที่ได้รับการพัฒนาสู่ มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ด้านพฤติกรรมการใช
ภาวะผู้นำ พบวา การใชภาวะผู้นำแบบมีสวนร่วมการใช้ภาวะผู้นำแบบเชิงปฏิรูปการใชภาวะผู้นำแบบที่มี
ความสามารถพิเศษการใชภาวะผู้นำแบบเชิงกลยุทธ และการใชภาวะผู้นำแบบผู้ใหบริการ๑๒ 
 

 ๕.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตาม
แนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
 

 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ใน
เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จำแนกตามปัจจัยสวนบุคคล จากการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้
ต่อเดือน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
เมื่อพิจารณาในแต่ละส่วนมีประเด็นที่น่านำมาอภิปราย ดังนี้ 
 ๑)  ผลวิจัยพบวา ประชาชนที่มี เพศ แตกต่างกันมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม
การมีสวนร่วมของประชาชนไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ ศิริกาญจนวงศ์ ได้
ศ ึกษาวิจ ัยเร ื ่อง “การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ 
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีความแตกต่าง ในเรื่อง เพศ มีระดับการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล โดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน๑๓ 
 

       ๒) ผลวิจัยพบวา ประชาชนที่มี อายุ แตกต่างกันมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม
การมีสวนร่วมของประชาชนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระศักดา กิตฺติญาโณ (นาคเนตร)  
ไดท้ำการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช” ผลการศึกษาวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตอการมีสวนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามปัจจัยสวน

 

 ๑๑นฤนันท์ สุริยมณ และคณะ, “คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลตอการบริหารจัดการขององคการบริหารส่วนตำบล” 
รายงานวิจัย, (สงเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน, ๒๕๔๙). 

 ๑๒เยาวลักษณ สุตะโคตร, “การพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานเทศบาล: กรณีสำนักงานเทศบาลเมือง มุกดาหาร”, 
วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓). 

 ๑๓อมรรัตน์ ศิริการญจนวงศ์, การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลบรบือ 
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม”, การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑).      



๑๖๖ 
 

 

บุคคล ได้แก่ อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน ตำบลนาสาร  
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน๑๔ 
 

 ๓) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม   
การมีสวนร่วมของประชาชนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กริชกมล เหล่าอรรคะ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “บทบาทของเทศบาลตำบลหัวขวาง ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น” 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเทศบาลในการ
พัฒนา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน๑๕ 
 

 ๔) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม การ
มีสวนร่วมของประชาชนทีแ่ตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า อาชีพของประชาชน
ที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระศักดา 
กิตฺติญาโณ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕๑๖ 
 

 ๕) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม 
การมีสวนร่วมของประชาชนที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระยุทธ สุดเสมอใจ ได้วิจัยเรื่อง 
“ปัจจัยที ่มีผลตอการมีสวนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลบานตึก  
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมการมีสวนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลบานตึก  
ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส โดยรวม และเป็นรายด้านไมแ่ตกต่างกัน๑๗ 
 

 

 ๑๔พระศักดา กิตตฺิ าโณ (นาคเนตร), “การมีสวนร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖).  

 ๑๕กริชกมล เหล่าอรรคะ, “บทบาทของเทศบาลตำบลหัวขวางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ ่น”, การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๐). 

 ๑๖พระศักดา กิต ฺต ิญาโณ , “การมีส ่วนร ่วมทางการเม ืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

 ๑๗ธีระยุทธ สุดเสมอใจ, “ปัจจัยที่มีผลตอการมีสวนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตำบลบานตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” , ภาคนิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, ๒๕๕๐). 



๑๖๗ 
 

 

 ๖) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวม 
การมีสวนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า รายได้ต่อเดือน
ของประชาชนที่ได้รับต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  จินตนา กัลยาณพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง  “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”  
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  ทำให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๑๘ 
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ  
 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
แห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 

 ๑) มีนโยบายในการประชาสัมพันธ์เรื่องการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง และควรนําผลของการศึกษาวิจัยนี้ ไปพัฒนาการศึกษาของเทศบาลอื ่น ๆ โดยการประยุกต ให
เหมาะสมกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพื่อเป็นการตอ่ยอดงานวิจัย  
 ๒) มีนโยบายจัดทำแผนพัฒนาการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตาม
แนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง และควรนําปญหาที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นแนวทางการ
แกไขปญหาของเทศบาล และรับฟังความคิดเห็นและการมีสวนร่วมของประชาชน 
 ๓) มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนโดยมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอย่างเพียงพอ  
  

  ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 

 ๑) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชนตอประชาชน เรื ่อง งบประมาณการพัฒนาตอป 
ระยะ ๓ -๖ ป วามีอย่างไรบ้าง ประชาชนได้เข้าใจ ถึงการพัฒนาส่วนทองถิ่น 
 ๒) ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทำแผนการพัฒนาการเมืองการปกครอง และควรมีการปรับปรุง
ในเรื่องของการพัฒนาส่วนทองถิ่นของเทศบาลใหประชาชนไดเ้ข้าใจ ในเรื่องการมีสวนร่วมของประชาชน    
 ๓) หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีสวนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง  
จังหวัดระยอง อย่างเพียงพอ 
 

 
 

 

 ๑๘จินตนา กัลยาณพันธ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน ตำบล : 
กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, ๒๕๔๙). 



๑๖๘ 
 

 

 ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 

 ๑) การมีสวนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย  
ในเขตเทศบาลจังหวัดหรือประเทศอื่น ๆ เพื่อความหลากหลายข้อมูลในการทำการวิจัย และนำมาเป็นแนว
ทางการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๒) ควรศึกษาเปร ียบเท ียบการม ีส วนร่วมของประชาชนในการปฏ ิบ ัต ิงานของเทศบาล  
ในเขตเทศบาลอื่นหรือจากทองถิ่นอ่ืน ๆ เพื่อใหไดผ้ลการศึกษาที่กว้างขวาง และใชเป็นแนวทางในการพัฒนาให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๓) ควรทำการศึกษาถึงผลที่ได้รับเกี่ยวกับการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง และควรศึกษาหลักอปริหานิยธรรม ๗  
กับหลักการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถาน 
  



 
 

 

บรรณานุกรม 
  
๑. ภาษาไทย  
  

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ    
มหาวิทยาลั ยมหาจุฬา ลงกรณราชวิ ทยาลั ย . พระไตรปิ ฎกภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,  

โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒. 
 

         ข. ข้อมูลทุติยภูมิ   
(๑) หนังสือ: 
 

เกรียงศักด์ิ ราชโคตร์. การเมืองการปกครองของไทย.  กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๕๒.  

โกวิทย พวงงาม. การปกครองทองถ่ินไทย หลักการและมิติใหม่ในอนาคต . พิมพครั้งที่ ๕, กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน, ๒๕๔๘. 

ลิขิต ธีระเวคิน. การเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕. 
จำรัส นวลนิ่ม. การศึกษากับการพัฒนาประเทศ: แนวคิดและวิธีปฏิบัติ . กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์  

โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐. 
จิรโชค (บรรพต) วี ระสัย  และคณะ. รัฐศาสตร์ท่ั วไป. พิมพ์ครั้ งที่  ๑๒ . กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๒.  

ชาติชาย ณ เชียงใหม่. การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินท่ีสมดุล . กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
บริษัทธรรมดาเพรส จำกัด, ๒๕๔๕.  

________. การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินท่ีสุด . กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๔.  

ชาติชาย มุกสง. ธรรมาภิบาล. การเมืองแบบมีส่วนร่วมจองผู้บริโภค: ศึกษากรณีกลุ่มผู้บริโภคส่ีแยกสวนป่า 
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช. นนทบุรี: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๔๘. 

ชูเกียรติ ลี้สุวรรณ. เอกสารประกอบการสอนวิชาการศึกษาและพัฒนาโครงการเพ่ือส่ิงแวดล้อม . ภาคเรียนที่ 
๑ สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑. 

ชินรัตน์ สมสืบ. รัฐศาสตร์กับการมีส่วนร่วม. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗.   
ชัยอนั นต์ ส มุทรว ณิช . ประชาธิปไต ย สังคม นิยม คอมมิว นิสต์ กับการเมืองไทย . กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๑๙. 
ดวงจิต แกวอุบล. การศึกษากับการพัฒนาชุมชน.  สงขลา: สถาบันราชภัฏสงขลา, ๒๕๔๒.  

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. “ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วม ในเอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร”. 
พิมพ์ครั้งที่ ๙. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 

ถวิลวดี บุรีกุล. การมีส่วนร่วม: แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการ . กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า , 

๒๕๕๑. 



๑๗๐ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. โครงการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการทำงาน
ของรัฐบาลและองค์กรอิสระ . ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลบังคับใช้
รัฐธรรมนูญ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , ๒๕๔๖.  

ทวีทอง หงส์วิวัฒน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร: ศักด์ิโสภาการพิมพ์ , 

๒๕๒๗. 
นันทรัตน์  จำปาแดง. การเป็นลูกน้องท่ีดี. กรุงเทพมหานคร: วังอักษร, ๒๕๔๘. 
นิรัน ดร์  จ งวุฒิ เวศย์ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นา . กรุง เทพมหา นคร:  ส ำนัก พิมพ์  

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗. 
นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา .  แนวทางแนวการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท .  พิมพ์ครั้งที่  ๒.  

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๘.   
___________. การมีส่วนร่วมหลักการพ้ืนฐานเทคนิคและกรณีตัวอย่าง . พิมพ์ครั้งที่  ๒ , กรุงเทพมหานคร:  

สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๖. 
นำชัย ทนุผล .  หลักการและยุทธวิธีการพัฒนาชุมชน .  เชียงใหม่: สำนักพิมพ์สถาบัน เทคโนโลยีการเกษตร 

แม่โจ้, ๒๕๓๑.  

นวลน้อย ตรีรัตน์  และคณะ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การ ทุจริตแห่งชาติ, ๒๕๔๓.    

เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. “การวิจัยการมีส่วนร่วมทางส่งเสริมการเกษตร” .  ประมวลสาระชุด วิชาการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรหน่วยที่ ๙. คณะรัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 

๒๕๔๔.    
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบ้ืองตน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสวิริยาสาสน, ๒๕๓๕. 
ปรัชญา เวสารัชช์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชนบท . กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๘.  

ปาริชาติ วลัยเถียร. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒.  

พุทธทาสภิกขุ. การเมืองคือธรรมะ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อรุณวิทยา , ๒๕๓๑.  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป .อ.  ปยุตฺโต) . พจนานุกรม พุทธศาสต ร์ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งที่  ๒๗ . 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๕๗.  

________.  ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, ๒๕๕๐.    
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) . คำวัด : พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน์ . กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๘.  

พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์  คงฺคปญฺโญ ). การคณะสงฆ์และการพระศาสนา .  กรุงเทพมหานคร: มหาเถร
สมาคม, ๒๕๔๘.  

 
 



๑๗๑ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) . พระพุทธ ศาสนากับรัฐธรรม นูญ . กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ ส่งเสริ ม
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐.  

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ  โสภณจิตฺโต). อปริหานิยธรรม. กรุงเทพมหานคร: หจก. ดวงกมลปริ้นต้ิง, ๒๕๕๐.  

พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล  นนฺทโก) . อธิบายธรรมวิภาค. พิมพ์ครั้งที่  ๘. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.    

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ  ทตฺตชีโว). ความรู้ประมาณ ฐานรากของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: พีพี 
พริ้นต้ิง, ๒๕๔๘.     

พระศรีป ริ ยั ติโมลี  (สมชั ย กุสลจิ ตฺ โต) . พุทธ ศาสต ร์ ร่วมสมั ย  ๑ . พิมพ์ครั้ งที่  ๒ . จำ นวน  ๒ เล่ ม . 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๗.   

เมธี จันท์จารุภรณ์ และ สุธิดา รัตนวาณิชย์พันธ์ .  วิทยากรชุมชน: การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การเรียนรู้
ระหว่างประชาชน.  นครสวรรค์: สุขุมและบุตร, ๒๕๔๑. 

ยุวัฒน์  วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพมหานคร:  ไทยอนุเคราะห์ ไทยการ
พิมพ์, ๒๕๔๖.  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกราช  ๒๕๖๐ “หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ”. ๖ เมษายน๒๕๖๐. 
ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก.  

ราชกิจจานุเบกษา.  แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด ๘ .  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , ๖ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐.  

ราชบัณฑิตยสถาน . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ .  กรุงเทพมหานคร: นาน มีบุ๊ คส์
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖.  

รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร,  ประชาธิปไตย: ความหมายปัจจัยเอ้ืออำนวยและการสร้างจิตใจ , กรุงเทพมหานคร: 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒. 

ลิขิต ธีรเวคิน. ขอบข่ายและวิธีการศึกษารัฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๔.  กรุงเทพมหานคร: สามศาสตร์, ๒๕๒๙.   

_________. การเมืองการปกครองของไทย. พิมพ์ครั้งที่  ๗.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
๒๕๔๘. 

ว. วชิรเมธี. ธรรมาธิปไตย.  กรุงเทพมหานคร: โพสต์บุ๊กส์, ๒๕๕๑.  

วศิน  อินทสระ. หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา.  กรุงเทพมหานคร: ธรรมดาการพิมพ์ , ๒๕๔๘. 
วันชัย  วัฒนศัพท์ และคณะ.  คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจท่ีดี กว่าโดยให้ชุมชนมี  

ส่วนร่วม.  ขอนแก่น: โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, ๒๕๕๑.  

วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน. การพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๑. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ .  กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ออฟเซ็ทครีเอชั่น จํากัด, ๒๕๕๐.   
________. ปัญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญของการพัฒนาชุมชน: ประชาชนข้าราชการและผู้นำรัฐบาล .  

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐. 
 



๑๗๒ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญา ณวโรรส. สารานุกรมพระพุทธ ศาสนา . พิมพ์ครั้งที่  ๒ , 

กรุงเทพมหานคร: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
สำนั กงา นคณะกรรมการกองทุนห มู่บ้ านและชุมชน เมืองแห่ งชา ติ . การมี ส่วนร่ วมของประชาชน .  

กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ และทบวงมหาวิทยาลัย , ๒๕๔๘.   

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน . รายงานประจำปี ๒๕๔๑ -๒๕๔๓ .  กรุงเทพมหานคร: สำนัก
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๓.  

สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิซซ่ิง จำกัด, ๒๕๔๗.  
สิทธิพันธ์ พุทธหุน .  ทฤษฎีพัฒ นาการเมือง . พิมพ์ครั้งที่  ๗. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย

รามคำแหง, ๒๕๔๑.  
สายทิพย์   สุคติพันธ์. “ปัญหาผู้นำกับการกำหนดนโยบายแห่งชาติ เรื่องการพัฒนากับการสาธารณสุขมูล

ฐานในประเทศไทย”.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๔. 
เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๓.  กรุงมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖.  

สมาน รังสิโยกฤษฏ์. การบริการราชการไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต .  กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๔๓.  

สมศักด์ิ คงเที่ยง. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๓. 
สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์. ทัศนคติทางการเมืองของเยาชนในเขตกรุงเทพมหานคร .  รายงานการวิจัย. สำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ,  ๒๕๓๘.  

________.  การเมืองไทย.  กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๙.  

สมศรี  มงคลชัย. การบริการท่ีดี.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วังอักษร, ๒๕๔๕.  

สุจิต บุญบงการ.  “การพัฒนาทางการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมืองและ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน”. พิมพ์ครั้งที่  ๔.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.  

________. การมีส่วนร่วมทางการเมื อง กับพัฒ นาการทางการเมือง .  นนทบุ รี : สา ขา รัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗.  

สุรพล สุยะพรหม.  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  

สุวรีย์  ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๖. 
สุว ดี ประสงค์ดี . การบริหารอง ค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน .  นนทบุ รี : โรงพิมพ์หา วิทย าลั ยสุ โขทั ย 

ธรรมาธิราช, ๒๕๕๒. 
อภิชัย พันธเสน . แนวคิดทฤษฎีและภาพรวมของการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิง , 

๒๕๔๑.  
 

(๒) บทความ: 
 

ข้อมูลเอกสารจากสำนักทะเบียนเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ , ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๒.  



๑๗๓ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ทวีศักด์ิ ต้ังปฐมวงศ์. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕: การปฏิวัติที่ถูกนิยามใหม่ The Changing of the 
Ruling in 1932: The new definition revolution. วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  ปีที่ 
๓๑ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๔๗): ๑๘-๒๐. 

นำชัย  ทนุผล.  “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”. วารสารส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร. เชียงใหม่: สถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, ๒๕๒๘): ๒๘. 

วนิดา แสงสารพันธ์. “การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล” . สารสารนักบริหาร. ๒๑ (กรกฎาคม-กันยายน 
๒๕๔๔): ๔๒.  

 

(๓) วิทยานิพนธ์ : ภาคนิพนธ์ : สารนิพนธ์ :  
   
กริชกมล เหล่าอรรคะ. “บทบาทของเทศบาลตำบลหัวขวางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่น”. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐. 

กงธนู อัฐนาค. “การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” . สารนิพนธ์ศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

จินตนา กัลป์ยาณพันธ์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน ตำบล: 
กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” . วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, ๒๕๔๙. 

จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษากรณี
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุ ด อำเภอบ้าน โพธิ์ จังหวัด เชิงเทรา” . ปัญหาพิเศษรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘. 

ชนิตา  จิรวสุกุล. “การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลหนอง
ตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ณัฐชยา หลักชัย. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง”. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การ
ปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2555. 

ทิพย์วิภา เทศวิศาล. “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสำโรง จังหวัด
นนทบุรี” . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม, ๒๕๔๓. 

ธัชชนก ศรีประภัสสร . “การมีส่วน ร่วมทางการเมืองของประชา ชน  : ศึกษาเฉพาะกรณี เขตหลั กสี่  
กรุงเทพมหานคร”. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกริก , 
๒๕๔๐. 



๑๗๔ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ธีระยุทธ สุดเสมอใจ. “ปัจจัยที่มีผลตอการมีสวนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององคการ บริหารสวน
ตำบลบานตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย”. ภาคนิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, ๒๕๕๐. 

นฤมล รัตนาภิ บาล. “บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ” . 
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต . สาขาวิชาการปกครอง: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๔๐.   

นฤมล พอดี. “การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 
๑”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา, ๒๕๔๙. 

นฤนันท์ สุริยมณ และคณะ. “คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลตอการบริหารจัดการขององคการบริหาร ส่วนตำบล”. 
รายงานวิจัย. สงเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความ
รู องคการมหาชน, ๒๕๔๙. 

เนติลักษณ์ ยกเทพ และยุภาพร ยุภาศ. “การมีสวนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
บ้านเด่ือ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๖๐.  

ปิยะนุช เงินคล้าย. “ภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน การศึกษาสำรวจปัจจัยและผลกระทบของนโยบาย
สาธารณสุขมูลฐานในเขต  ๑  ของสาธารณสุข”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๖.    

ปุณิกา  ศรีแช่ม. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวน 
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงให ม่”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิ ต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่, ๒๕๕๒. 

พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต. “การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปกครองคณะสงฆ์ของพระธรรม
ปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺ สธมฺโม)” . วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิ ตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.   

พระเกษมศักด์ิ สิริธมฺโม (แสนสุข). “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
การปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระธีรวุฒิ อนุภทฺโท (สุทธิชล). “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
บางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” . วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
รัฐศาสตร์การปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระศศิภัทร์ โชติรตโน (เรืองไธสง). “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี”.  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 



๑๗๕ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระกิตติชัย  ปญฺญาธโร . “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗. 

พระศักดา  กิตฺติญาโณ. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาวิษณุ   วิสารโท. “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของ 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู” . วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระอธิการปรีชา ติกฺขญาโณ. “ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลนาแก้ว 
อำเภอเกาะคา จังวัดลำปาง” . วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ. “รูปแบบหลักอปริหานิยธรรมใชในการบริหารของผู้บริหารของผู้บริหารสังกัดองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด” . วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิช า
พระพุทธศาสนาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: วิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๙. 

พัฒนา พิทาคำ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนา เทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๕๘.   

ไพรชล ตันอุด. “การมีสวนร่วมของผู้นำและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเขมแข็งเมืองน่าอยู่ : กรณีศึกษา 
เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” . วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขารัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒. 

พิณนภา กองเพชร. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอภู
เขียว  จังหวัดชัยภูมิ” . วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๙. 

มนูญ หวันหยี . “บทบาทผู้นำชุมชนการมีผลประโยชนและการมีสวนร่วมของชุมชนที่มีผลตอการ ยอมรับ
โครงการพัฒนาพลังงานไฟฟาในพ้ืนที่ภาคใตของประเทศไทย”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , 
๒๕๕๐.  

ยุพาพร  รูปงาม.  “การมีสวนร่วมของขาราชการสำนักงบประมาณในการปฏิรูประบบราชการ”. ภาคนิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕.  



๑๗๖ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

เยาวลักษณ สุตะโคตร. “การพัฒนาภาวะผู้นำของพนักงานเทศบาล: กรณีสำนักงานเทศบาลเมือง มุกดาหาร” . 
วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓.  

ลินดา สมประสงค์.  “บทบาทผู้นำทางการเมืองของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร กับการพัฒนาการทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย” . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙.   

วารุณี ชาคำรุณ. “การมีสวนร่วมของประชาชนในการจัดเวทีประชาคมชุมชนเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล
ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย”. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัด การและประ เมิ น โครง การ . คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา สตร์ . บัณฑิ ตวิทยา ลัย :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๕๑. 

วัชราภรณ์ โพธิ์ศรีดา. “การมสี่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม สามัญ
ศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ”. ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
๒๕๔๓. 

เวธิกา แดงเรือง. “การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

วิภาดา  แสนทวีสุข. “การบริหารงานบุคลากรตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ในมหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” . วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๘. 

สิริพัฒน์ ลาภจิตร . “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” . วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

สำเนา  เภาศรี. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักอปริหานิยธรรม ๗   ของกลุ่มโรงเรียน
วังทอง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สุดาวรรณ์ มีบัว. “การมีส่วนร่วมของสมาชิกประชาคมตำบลในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” . วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิช า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๗. 

สุรินทร ศิธรกุล. “ผู้นำการบริหารกิจการบานเมืองทีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ภาคเหนือ
ตอนบน”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราช วิทยาลัย, ๒๕๕๖. 



๑๗๗ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สุวิทย์ จันทร์แก้ว. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” .  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
การปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

เอกพงษ์ สารน้อย. “พัฒนาการทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ มี
ผลกระทบต่อพรรคการเมืองไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต . คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๗๔. 

อมรรัตน์ ศิริการญจนวงศ์. การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลบรบือ 
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” . การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑.      

 

(๔) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์: 
 

กรมอนามัย.  โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานภารกิจ กรม
อ น า มั ย  ก ร ะ ท ร ง ว ส า ธ า ร ณ สุ ข .  [อ อ น ไ ล น์ ] . แ ห ล่ ง ที่ ม า :  http://psdg. 
anamai.moph.go.th/news, [๑๗ กันยายน ๒๕๖๒]. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. ความหมายของการพัฒนา คำท่ีมีความหมายใกล้เคียง และแนวคิดพ้ืนฐานของการ
พัฒ นา . [ออน ไลน์ ] . แหล่ งที่ มา : http://www.wiruch.com/articles for article/article 
meaning and basic concept of dev.pdf, [๑๔ กันยายน ๒๕๖๒]. 

ประลอง ครุฑน้อย. (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖). แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง . [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/461706, [๑๗ กันยายน ๒๕๖๒]. 

 

(๕) ผู้ใหสัมภาษณ์เชิงลึก: 
 

สัมภาษณ์ พระครูโสภิตปัญญากร.   เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่  เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง. ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย.  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ. รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายปิติฉัตร  ธนนวนนท์.   ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดระยอง 

(กกต.). ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายประเสริฐ   ยะคุณเขตต์. ประธานชุมชนเนินพระ. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒.   
สัมภาษณ์ นายบรรเลง  บรรเริงเสนาะ.   ประธานชุมชนวัดป่าประดู่ ๒.  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายสมชาย  ขมแสนยาธรรม.  ประธานชุมชนศูนย์การค้า. ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒.   
สัมภาษณ์ นายรณรงค์  ทิศาบดี. ประธานชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย.  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 



๑๗๘ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สัมภาษณ์ นางถมยา  ปรีชาเวทย์.  ประธานชุมชนสะพานราษฎร์. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายภิญโญ  เชยชม. ประธานชุมชนหลังวัดโขดทิมธาราม.  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นางสีกัญญา  ไชยพินิจ.  กำนันตำบลเชิงเนิน. ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
สัมภาษณ์ นายประเชิญ  เห่งยี่.    นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน. ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 
(๖) ภาษาอังกฤษ: 
 

Easton David. The Political System : An Inquiry in the State of Political Science. New 
York: Knopf, 1971. 

Cohen and Uphoff. cited in Narayanasamy. N. Participatory Rural Appraisal: Principles, 
Methods And Application. California: Sage Publications, 2009. 

James L.  Creighton. A Guide Book For Involving Citizens In Community. Creighton: 
University, 2005. 

John D. Montgomery and William J. Siffin. Approaches to Development: politics. 
Adminisstration and Change. New York : McGrew Hill Book Company, 1966. 

John M. Cohen and Norman T. Uphoff, “Participation’s Place in Rural Development : 
Seeking Clarity Through Specificity”, Published in: World development, 
Amsterdam : Elsevier Science Vol. 8, 3, 1980. 

Prapromkunaporn (P.A. Payutto).  Added Buddha Dhamma. 32nd  Edition. Bangkok: 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press, 2012. 

Phrathepvetee.  Life Hand Book. Bangkok: N/A.1977. 
Samuel P. Huntington. Political Order in Changing Societies. Second edition. New Haven 

city. Connecticut: Yale University Press, 1969.  
Samuel P. Huntington and Jorge I. Dominguez. Political Development in F. Greenstein and N. 

Polsby eds. Macropolitical Theory. Handbook of Political Science Vol. 3. Mass: 

Addison Wesley, 1975. 
 



                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

     
 
 
 



๑๘๒ 
 

 
 
 
 



๑๘๓ 
 

 
 
 
 



๑๘๔ 
 

 
 
 
 



๑๘๕ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๗ 
 

 
 
 
 



๑๘๘ 
 

 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

 
 
 
 



๑๙๐ 
 

 
 
 
 



๑๙๑ 
 

 
 
 
 
 
 
              



๑๙๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ของแบบสอบถาม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 
 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ง 

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Try out) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 
 

 
 
 
 
 



๑๙๖ 
 

 
              
 
 
 
 



๑๙๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

 
 
 
 
 
              
 



๑๙๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
 
            เรื่อง :  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  
                       ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
                             ……………………………………………………………………………           
 
คำชี้แจง : 
            ๑. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” 
            ๒. แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน 
                    ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                    ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
                    ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Questionnaire) ท่านมีความคิดเห็นอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
            ๓. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์นำมาใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ
แบบสอบถาม หรือหน่วยงานของท่าน และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด 
 
            ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างดี 
ขอเจริญพรขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง และตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 
คำตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและจะใช้สำหรับการวิจัยครั้งนี้ เท่านั้น 
  
  
 
    ผู้ศึกษาขอเจริญพร และขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
 
                                                    พระนิคม  จนฺทธมฺโม  (สุขเจริญ) 
                                              นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต   
                                      บัณฑิตวิทยาลัย 
                                               มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                                             พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 
 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน [ ] หน้าข้อความตามสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ 
                         [ ] ชาย                                [ ] หญิง 
๒. อายุ 
                         [ ] ๑๘ – ๓๐ ปี                      [ ] ๓๑ – ๔๐ ป ี
                         [ ] ๔๑ – ๕๐ ปี               [ ] ๕๑ – ๖๐ ปี      
                         [ ]  ๖๑ ปี ขึ้นไป 
๓. ระดับการศึกษา 
                         [ ] ประถมศึกษา              [ ] มัธยมศึกษา 
                         [ ] อนุปริญญาและปริญญาตรี      [ ] ปริญญาโท 
 [ ] อ่ืน ๆ ระบุ...................................... 
๔. อาชีพ 
                         [ ] เกษตรกรรม                   [ ] ค้าขาย 
                         [ ] รับจ้างทั่วไป                [ ] รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ 
 [ ] นักธุรกิจ  [ ] นักเรียน / นักศึกษา 
 [ ] อ่ืน ๆ ระบุ.......................................... 
๕. สถานภาพสมรส 
                         [ ] โสด                         [ ] สมรส 
                         [ ] หย่าร้าง                    [ ] แยกกันอยู่  
๖. รายได้ต่อเดือน  
                         [ ] ต่ำกว่า  ๕,๐๐๐ บาท           [ ]  ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท      
                         [ ] ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท     [ ]  ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท    
                         [ ] ๒๐,๐๐๑   บาท ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 
 

ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  
             ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
             การปกครองในระดับใด ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยกำหนดระดับคะแนน ดังนี้ 
      ๕  หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน  มากที่สุด 
      ๔  หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน  มาก  
      ๓  หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน  ปานกลาง  
      ๒  หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน  น้อย 
      ๑  หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน  น้อยที่สุด 
 

ข้อ 
๑. ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

ตามหลักอปริหานิยธรรม 

         ระดับการมีส่วนร่วม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑. 

ท่านได้เข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชนของประชาชน 
เพ่ือรับฟังหรือเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหา
ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง อย่างต่อเนื่อง 

     

๒. 
ท่านได้เข้าร่วมการประชุมก่อนเวลาและตรงต่อเวลา
เสมอ ไม่เคยละทิ้งการประชุมโดยไม่มีเหตุอันควร  

     

๓. 
ท่านได้มสี่วนร่วมในการปฏิบัติตนตาม ข้อบังคับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

๔. 
ท่านมีความเคารพเชื่อฟังผู้นำในชุมชน เคารพกฎ
กติกาของชุมชน/ท้องถิ่น 

     

๕. 
มีการประชุมเกี่ยวกับการเมืองในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น สมควรจะเชิญกลุ่มสตรีร่วมแสดงความ
คิดเห็น ทุกครั้ง 

     

๖. 
ท่านพิจารณาแล้วว่าในการมีส่วนร่วมท่านรู้จักเคารพ
กติกาของสถานที่ 

     

๗. 
ท่านเห็นว่าผู้นำทางการเมืองควรมีนโยบายในการ
ดูแลปกป้องประชาชนผู้ที่กระทำความดีเพ่ือสังคม 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

ข้อ 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 

ตามหลกัอปริหานิยธรรม 

         ระดับการมีสวนร่วม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑. 
ท่านได้ร่วมเพ่ือตัดสินใจในการประชุมประชาคม
เกี่ยวกับปัญหาและการกำหนดทิศทางการเมืองการ
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

     

๒. 
ท่านมีส่วนร่วมเข้าประชุมเพ่ือตัดสินใจรับทราบ
นโยบายและแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมทาง
การเมืองของท่านอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพ 

     

๓. 
ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คัดค้านหรือโต้แย้ง 
อย่างมีเหตุผล เกี่ยวกับการดำเนินการด้านนโยบาย 
แผนงาน และโครงการภายในกฎหมาย 

     

๔. 
ท่านมีความเคารพต่อผู้นำชุมชนในการตัดสินใจบรรจุ
โครงการ หรือกิจกรรม ซึ่งเป็นความต้องการของ
ประชาชน ร่วมกับเทศบาล 

     

๕. 
เปิดโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนำเสนอ
ความต้องการของประชาชน ในการพัฒนาการเมือง
การปกครอง 

     

๖. 
ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดความรักและหวงแหนในสถานที่เคารพที่สำคัญของ
ชุมชน 

     

๗. 
ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือสนับสนุนคนดี 
ปกป้องคนดีส่งเสริมคนดี เลือกคนดีที่มีความสามารถมี
คุณธรรมเข้ามาเป็นกำลังในการบริหารบ้านเมือง 

     

ข้อ 
๓. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 

ตามหลักอปริหานิยธรรม 

         ระดับการมีสวนร่วม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑. 
ท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผล
โครงการที่ตัดสินใจร่วมกัน 

     

๒. 
ท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ต่อนโยบายและติดตามผล 
โครงการใด โครงการหนึ่ง ของภาครัฐ และของ
เทศบาลนครระยอง 

     

๓. 
ท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎระเบียบ แนวทางแก้ไข 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล ของโครงการ
บริหารพัฒนาส่วนท้องถิ่น 

     

 

 

 



๒๐๔ 
 

ข้อ รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๔. 
ท่านมีความเคารพและรับฟังความคิดเห็นต่อผู้นำ
บริหารการเมืองการปกครอง เพ่ือติดตามและ
ประเมินผล  

     

๕. 
ท่านสนับสนุนให้สตรีได้ร่วมประชุมและติดตาม
ประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

     

๖. 
ท่านคิดว่าพรรคการเมืองทุกคนจะต้องมีความเคารพ
ต่อความคิดเห็นในการติดตามประเมินผลของ
ประชาชน   

     

๗. 
ท่านคิดว่าประชาชนควรที่จะเลือกพรรคการเมืองที่มี
นโยบายตอบสนองความต้องการของประชาชน 

     

ข้อ 
๔.   ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

ตามหลักอปริหานิยธรรม 

        ระดับการมีสวนร่วม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑. 
ท่านได้ออกเสียงเลือกตั้งให้พรรคการเมืองทีมีนโยบาย
ในการแก้ปัญหาให้กับส่วนท้องถิ่น 

     

๒. 
ในการประชุมทุกครั้งท่านสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเต็มท่ี เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

     

๓. 
ท่านเห็นว่าการออกกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้ใน
การอยู่ร่วมกันของประชาชน ทำให้เกิดประโยชน์สุข
แก่สังคม 

     

๔. 
ท่านให้ความเคารพต่อผู้นำทางการเมืองที่มีสัจจะ  
พูดจริง ทำจริง 

     

๕. 
ความเสมอภาคของสิทธิสตรีในการที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองการปกครอง 

     

๖. 
ภาครัฐมีนโยบายหรือโครงการที่จะดูแล 
ศาสนสถานให้ความสำคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 

     

๗. ประชาชนได้ส่งเสริมและเลือกตั้งคนดีให้เข้าไปมี
อำนาจทางการเมือง 

     

 
 
 



๒๐๕ 
 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด (Open Questionnaire) ท่านมีความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย 
ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง    
 ๑. ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม (ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม แต่เป็น
ธรรมเพื่อความเจริญ) 
  ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................... .............. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ............................................................. .......................................... 
    ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................................................................ ..............
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม (ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม แต่เป็นธรรมเพ่ือ
ความเจริญ) 

ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ............................................................................. ..............
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................. .................................................................................................. ............. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...... 
๓. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม (ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมแต่
เป็นธรรมเพื่อความเจริญ) 

ปัญหาอุปสรรค 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. ................................................ 



๒๐๖ 
 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................................... ............. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... ............................................................ .......................................... 
๔.  ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม (ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม แต่เป็นธรรม
เพ่ือความเจริญ)  

ปัญหาอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
                  *** ขอเจริญพร และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
                                          
 
                                                      พระนิคม จนฺทธมฺโม  (สุขเจริญ) 
                                             นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
                                                              บัณฑิตวิทยาลัย   
                                                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                                                             พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 
 
 
              
 
 
 



๒๐๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

 
 
 
 



๒๐๙ 
 

 
 
 



๒๑๐ 
 

 
 



๒๑๑ 
 

 
 
 



๒๑๒ 
 

 
 



๒๑๓ 
 

 
 



๒๑๔ 
 

 
 
 
 



๒๑๕ 
 

 
 
 
 



๒๑๖ 
 

 
 
 
 



๒๑๗ 
 

 
 
 
 



๒๑๘ 
 

 
 
 
 



๒๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
              



๒๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
 
    เรื่อง  “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง 
             ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” 
 
คำแนะนำ : แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยประเด็นการสัมภาษณ์จำนวน ๒ ตอน 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์      
  
ชื่อ........................................................................สกุล......................................................................................... 
ตำแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สถานที.่............................................................................................................................................ ..................  
วัน..............................เดือน.................................พ.ศ.......................................................................................   
 
ตอนที่ ๒ แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ดังต่อไปนี้ 

๑) สภาพปญหาการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เป็นอย่างไร ?     

๒) แนวทางการพัฒนาการมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ควรเป็นอย่างไร    

 
๑. ท่านมคีวามคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองการปกครอง 

ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม (ธรรมไม่
เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม แต่เป็นธรรมเพื่อความเจริญ) ควรเป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
๒. ท่านมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองการปกครอง  

ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม (ธรรมไม่เป็นที่ตั้ง
แห่งความเสื่อม แต่เป็นธรรมเพ่ือความเจริญ) ควรเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................................................................... ........................................................

........................................................................ ............................... 
 



๒๒๒ 
 

๓..ท่านมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองการปกครองตามแนว 
 แห่งธรรมาธิปไตย ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม  

(ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม แต่เป็นธรรมเพ่ือความเจริญ) ควรเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
๔. ท่านมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองการปกครองตามแนว 

 แห่งธรรมาธิปไตย ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม (ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่ง
ความเสื่อม แต่เป็นธรรมเพื่อความเจริญ) ควรเป็นอย่างไร   

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................. .............................................

...................................................................................... ........................................................................................

...................................................................................................................... ........................................................

.......................................................................................................  
 
๕. ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง 

 ธรรมาธิปไตย ตามหลักอปริหานิยธรรม (ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม แต่เป็นธรรมเพื่อความเจริญ) 
ควรเป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
    ข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง 

 ธรรมาธิปไตย ตามหลักอปริหานิยธรรม (ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม แต่เป็นธรรมเพื่อความเจริญ) 
ควรเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.......................................................................... ....................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

.....................................................................................................................  
 
 
 
 
 



๒๒๓ 
 

                 ***ขอเจริญพร และขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครั้งนี้*** 
 
                                                     พระนิคม จนฺทธมฺโม  (สุขเจริญ) 
                                             นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
                                                              บัณฑิตวิทยาลัย   
                                                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                                                             พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒๔ 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
 

“ท่านมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองการปกครองตาม
แนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง”  

อปริหานิยธรรม หมายถึง ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม แต่เป็นธรรมเพ่ือความเจริญ กล่าวคือ ถ้า
บุคคล ปฏิบัติตามอปริหานิยธรรม บุคคลนั้น จะมีแต่ความเจริญความก้าวหน้าในชีวิต ไม่มีความเสื่อม ความ
เสียหาย อันเป็นอุปการะมากสำหรับผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร หมู่ชน และคนในสังคม 
 
๑. ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม ควรเป็นอย่างไร 
 ๑) การประชุมร่วมกันเนือง ๆ       
 ๒) การเขาร่วมประชุมพรอมเพรียง เลิกพรอมเพรียง     
 ๓) ไมย่กเลิกกฎหมาย และไม่สรางกติกาใหม่ที่ไมจ่ำเป็น     
 ๔) การใหความเคารพ ศรัทธาตอผู้นำ     
 ๕) การมีสวนร่วมทางการเมืองของสตรี     
 ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่  
 ๗) การใหความคุ้มครองต่อผู้มีศีล และให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน  
 
   ๒. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม ควรเป็นอย่างไร 
 ๑) การประชุมร่วมกันเนือง ๆ       
 ๒) การเขาร่วมประชุมพรอมเพรียง เลิกพรอมเพรียง     
 ๓) ไมย่กเลิกกฎหมาย และไม่สรางกติกาใหม่ที่ไมจ่ำเป็น     
 ๔) การใหความเคารพ ศรัทธาตอผู้นำ     
 ๕) การมีสวนร่วมทางการเมืองของสตรี   
  ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่  
 ๗) การใหความคุ้มครองต่อผู้มีศีล และให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน  
 
  ๓. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม ควรเป็นอย่างไร 
 ๑) การประชุมร่วมกันเนือง ๆ       
 ๒) การเขาร่วมประชุมพรอมเพรียง เลิกพรอมเพรียง     
 ๓) ไมย่กเลิกกฎหมาย และไม่สรางกติกาใหม่ที่ไมจ่ำเป็น     
 ๔) การใหความเคารพ ศรัทธาตอผู้นำ     
 ๕) การมีสวนร่วมทางการเมืองของสตรี     
 ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่  
 ๗) การใหความคุ้มครองต่อผู้มีศีล และให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน    
 
 ๔. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม ควรเป็นอย่างไร 
 ๑) การประชุมร่วมกันเนือง ๆ       
 ๒) การเขาร่วมประชุมพรอมเพรียง เลิกพรอมเพรียง     



๒๒๕ 
 

 ๓) ไมย่กเลิกกฎหมาย และไม่สรางกติกาใหม่ที่ไมจ่ำเป็น     
 ๔) การใหความเคารพ ศรัทธาตอผู้นำ     
 ๕) การมีสวนร่วมทางการเมืองของสตรี   
 ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่  
 ๗) การใหความคุ้มครองต่อผู้มีศีล และให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน   
 
สรุปข้อสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทางการเมืองการปกครองตาม
แนวแห่งธรรมาธิปไตย ตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง   อย่างไร 
   ๑. ด้านการหมั่นประชุมเนืองนิตย์ ท่านมีความคิดเห็นว่ามีปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะต่อการมี
ส่วนร่วมอย่างไร 
 ๒. ด้านพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจกรรม ท่านมีความคิดเห็นว่ามีปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมอย่างไร 
 ๓. ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อเทศบาลและชุมชน ท่านมีความคิดเห็นว่ามีปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมอย่างไร 
 ๔. ด้านมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันท่านมีความคิดเห็นว่ามีปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะต่อ
การมีส่วนร่วมอย่างไร 
 ๕. ด้านการให้เกียรติ และคุ้มครองสิทธิสตรี ท่านมีความคิดเห็นว่ามีปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะ
ต่อการมีส่วน ร่วมอย่างไร 
 ๖. ด้านให้ความเคารพสถานที่และให้การส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่านมีความคิดเห็นว่ามี
ปัญหา และอุปสรรคข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมอย่างไร 
 ๗. ด้านการดูแลเอาใจใส่และต้อนรับผู้มาเยือน ท่านมีความคิดเห็นว่ามีปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมอย่างไร                 
 
 

***ขอเจริญพร และขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครั้งนี้*** 
 
   
                                                  พระนิคม  จนฺทธมฺโม (สุขเจริญ)   
                                         นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
                                                             บัณฑิตวิทยาลัย  
                                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                                           พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
 
 
              
 
 
 



๒๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฌ 
ประมวลภาพการสัมภาษณ์ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒๗ 
 

ประมวลภาพการสัมภาษณเจาะลึก 
 

        
 

๑. พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง สถานที่ 
วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ระยอง 

      วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๕๐ น. 
 

        
 

๒. นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย    นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง 
สถานที่ สำนักงานเทศบาลนครระยอง วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

 



๒๒๘ 
 

                         
 

๓. ดร.สาธิต    ปิตุเตชะ    รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
สถานที่ บ้านเลขที่ ๑๙ ซอยบางจาก ถ.อรุณธรรมประภาส  ต. เชิงเนิน (บางจาก) 

อ.เมือง จ.ระยอง วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. 
 

        
 

๔. นายปิติฉัตร    ธนนวนนท์  (กกต.) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดระยอง สถานที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง วันที่ ๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 



๒๒๙ 
 

        
 

๕. นายประเสริฐ   ยะคุณเขตต์  ประธานชุมชนเนินพระ 
สถานที่ ชุมชนเนินพระ ๒๒๒/๔ ซ. ดวงดี ถ. ราษฎร์บำรุง ต. เนินพระ  
อ. เมือง จ. ระยอง วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   เวลา ๑๐.๓๐ น. 

 

        
 

๖. นายบรรเลง  บรรเริงเสนาะ   ประธานชุมชนวัดป่าประดู่ ๒. 
สถานที่ ชุมชนวัดป่าประดู่ ๒.  ต. ท่าประดู่ อ. เมือง จ. ระยอง 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. 
 



๒๓๐ 
 

        
 

๗. นายสมชาย  ขมแสนยาธรรม   ประธานชุมชนศูนย์การค้า 
สถานที่ ชุมชนศูนย์การค้า ต. ท่าประดู่ อ. เมือง จ. ระยอง 

วันที ่๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

        
 

๘. นายรณรงค์  ทิศาบดี   ประธานชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย 
สถานที่ ศาลาชุมชนตีนเนิน-เกาะหวาย ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. 



๒๓๑ 
 

        
 

๙. นางถมยา  ปรีชาเวทย์    ประธานชุมชนสะพานราษฎร์ 
สถานที่ ชุมชนสะพานราษฎร์ ๐๔๓ ถนนชุมพล ต. ท่าประดู่ อ. เมือง จ. ระยอง 

วันที ่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๕ น. 
 

        
 

๑๐. นายภิญโญ  เชยชม  ประธานชุมชนหลังวัดโขดทิมธาราม 
สถานที่ ชุมชนหลังวัดโขด ต. ท่าประดู่  อ. เมือง จ. ระยอง 

วันที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. 



๒๓๒ 
 

        
 

๑๑. นางสีกัญญา  ไชยพินิจ   กำนันตำบลเชิงเนิน 
สถานที่ สำนักงานบ้านกำนัน ต. เชิงเนิน อ. เมือง จ. ระยอง 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

        
 

๑๒. นายประเชิญ   เห่งย่ี    นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน 
สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงเนิน  ต. เชิงเนิน อ. เมือง จ. ระยอง 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. 
ปราชญ์ผู้ชำนาญทางการเมือง 



ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
ชื่อ ฉายา/นามสกุล     : พระนิคม  จนฺทธมฺโม   (สุขเจริญ) 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด       : ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๗ 
สถานท่ีเกิด               : เลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑ บ้านหนองจอก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง 
                                ระยอง จังหวัดระยอง 
ประวัติการศึกษา        : นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะวัดตะเคียนทอง 
                            : พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ. รุ่น ๕๘) สาขาการจัดการเชิงพุทธ  
                                หน่วยวิทยบริการ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) จังหวัด 
                                ระยอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                            : รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. รุ่น ๖๔) สาขารัฐศาสตร์ หน่วยวิทย 
                               บริการวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) จังหวัดระยอง  
                               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อุปสมบท                 : เม่ือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ วัดตะเคียนทอง ตำบลแกลง  
                                อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี พระครูสุกิจจานุรักษ์ 
                                เจ้าอาวาส วัดท่าเรือเป็นพระอุปัชฌาย์ ( พระครูสุนทรธรรมา 
                                นุศาสก์) เป็นพระอุปัชฌาย์  
สังกัดวัด                  : วัดตะเคียนทอง  ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน              : วัดโขดทิมธาราม เลขที่ ๑๙ ถนนพจนกร ตำบลท่าประดู่  
                                อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
ชื่อ ฉายา/นามสกุล     : พระนิคม  จนฺทธมฺโม   (สุขเจริญ) 
วัน เดือน ปี ที่เกิด       : ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๗ 
สถานที่เกิด               : เลขท่ี ๑๓๔ หมู่ ๑ บ้านหนองจอก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง 
                                ระยอง จังหวัดระยอง 
ประวัติการศึกษา        : นักธรรมช้ันเอก สำนักเรียนคณะวัดตะเคียนทอง 
                            : พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ. รุ่น ๕๘) สาขาการจัดการเชิงพุทธ  
                                หน่วยวิทยบริการ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) จังหวัด 
                                ระยอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                            : รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. รุ่น ๖๔) สาขารัฐศาสตร์ หน่วยวิทย 
                               บริการวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) จังหวัดระยอง  
                               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
อุปสมบท                 : เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ วัดตะเคียนทอง ตำบลแกลง  
                                อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี พระครูสุกิจจานุรักษ์ 
                                เจ้าอาวาส วัดท่าเรือเป็นพระอุปัชฌาย์ ( พระครูสุนทรธรรมา 
                                นุศาสก์) เป็นพระอุปัชฌาย์  
สังกัดวัด                  : วัดตะเคียนทอง  ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ที่อยู่ปัจจุบัน              : วัดโขดทิมธาราม เลขท่ี ๑๙ ถนนพจนกร ตำบลท่าประดู่  
                                อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐.  
 

 


