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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อศึกษาการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชา ธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
๒. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
๓. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๙๙ คน โดยการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม โดยมีค่า
ความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๐๗ และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-
test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่
สามกลุ่มข้ึนไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วย
วิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD.)  การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis Technique) 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๖4) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉล่ีย ดังนี้ การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน (x̅=๓.๗๕) การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม (x̅=๓.๖๙) การส่งเสริม
ให้มีความรู้มีการศึกษา (x̅=๓.๖๘) การส่งเสริมสิทธิมนุษชยชน (x̅=๓.๖๒) การส่งเสริมการรักษา
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ส่ิงแวดล้อม (x̅=3.60) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ  
(x̅=๓.๕๘) ตามล าดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพในชุมชน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพทางสังคม มีผลต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 
๐.๐๕ 

๓. ปัญหาและอุปสรรค การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  มีดังนี้ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญท่ีถูกต้อง ประชาชนขาดความมั่นคงในอาชีพตามแนวทางของ
ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาชนขาดการแสดงความรู้สึกและความเช่ือมั่นทางการเมืองต่อ
สาธารณชนและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน ประชาชนขาดตัวแทนของกลุ่มเพื่อการช่วยในการ
ส่งเสริมความสงบสุขในสังคมประชาชนขาดการระงับความขัดแย้งโดยการใช้วิธีต่าง ๆ เป็นอีกแนวทาง
สันติวิธีท่ีจะท าให้เกิดความสงบสุข ประชาชนยังไม่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง 
ๆ และการให้ความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) ควรให้ความรู้กับประชาชนด้านความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ี
ตามรัฐธรรมนูญท่ีถูกต้องโดยการจัดโครงการร่วมมือกับนักวิชาการจากสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
หรือมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๒) ควรสนับสนุนการสร้างแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่น 
พัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง ๓) ควรส่งเสริมและรับรู้ร่วมกันในการแสดงความรู้สึก และเช่ือมั่น
ต่อการเมืองในระดับชุมชน ๔) ควรเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตัวแทนของกลุ่มชุมชน เพื่อให้เป็นตัวแทนใน
การขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชน  ๕) ควรสร้างหลักสูตรระยะส้ันท่ีเก่ียวกับการระงับความ
ขัดแย้งโดยแสดงให้เห็นตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นจริง พร้อมวิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี  ๖) ควรจัดท าเวที
พิจารณ์เรื่องการบริหารงบประมาณท่ีควรจะได้รับจากรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ  ๗) ควรสร้างศูนย์
การเรียนรู้ หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเท่ียว ๘) ควรให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
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Abstract 
 

 Objectives of this thesis were: 1. To study the promotion of political consciousness 
of civil politics to developing the democracy of people in Mueang Phrae District, Phrae 
Province  2. compare the promotion of political consciousness of civil politics to 
developing the democracy of people in Mueang Phrae District, Phrae Province classified by 
personal data and 3. To study the problems, obstacles, and suggestions for the promotion 
of political consciousness of civil politics to developing the democracy of people in 
Mueang Phrae District, Phrae Province. Methodology  was the mixed methods:  The 
qualitative research collected data from 12 key informants and analyzed data by content 
analysis. The quantitative research collected data from 399 samples by stratified sampling 
method using questionnaires with the reliability value at 0.907 and analyzed data by   
percentage, mean, standard deviation and t-test and F-test by One Way ANOVA for three 
groups of variables. If the variables were different, the differences were tested with Least 
Significant Difference: LSD. Data from open-ended questions were analyzed by content 
analysis technique. 
 Findings were as follows: 

1. The promotion of political consciousness of civil politics to developing the 
democracy of people in Mueang Phrae District, Phrae Province by overall was at high 
level ( =3.64) and each aspects were also at high levels respectively as the promotion of 

working with other ability was at = 3.75, promotion of social and cultural difference 



ง 

acceptance was at  = 3.69, promotion of human right was at level = 3.62, promotion of 
environmental protection was at =  3.60, promotion of political participation at local and 
national levels was at = 3.58. 
The comparison 

2. The comparison of the promotion of political consciousness of civil politics 
to developing the democracy of people in Mueang Phrae District, Phrae Province, 
classified by personal data as of gender, age, educational levels,. Occupations and status in 
the community were found that personal data as of gender, age, educational levels, 
occupations and status in the community had affected the Ppeople’s political 
consciences promotion for people’s democratic system development at Muang Prae 
District, Prae Province with the statistical significant level at 0.05. 

3. Problems, obstacles and suggestions for the promotion of political 
consciousness of civil politics to developing the democracy of people in Mueang Phrae 
District, Phrae Province were as follows: People lacked knowledge and understanding of 
rights and duties written in the constitution, people as the social segment lacked 
occupational security. People lacked expression of political feeling and confidence in the 
public that was accepted by the public. People lacked representatives in promotion of 
peace and harmony. People lacked conflict resolution by means that would create peace 
in the community. People did not have support and participation  in public welfares and 
government policy participation. 
 The guidelines for promotion were as follows: 1) there should be right knowledge 
dissemination for the people in the areas of rights and duties as written in the constitution, 
allocating higher education institutes or universities in the local areas to carry out the 
function, 2) there should be continuous local skilled labor development, 3) there should 
be promotion of political feeling and confidence expression at local levels, 4) there should 
be community representative election to represent the communities in various activities, 
5) there should be short course curriculum training for conflict resolution by peaceful 
means with real cases, 6) there should be public hearing arena to raise the issue of annual 
budget that the communities should received from the government, 7) there should 
learning center or tourism promotion center, 8) there should be people participation in 
economic and social development planning at national and local. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับการอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ประธานกรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ 
อิศรเดช กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลเอาใจใส่และ
ปรับปรุงแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามความก้าวหน้ามาตลอดระยะเวลาการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยมีความรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
  ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ว่าท่ี พ.ต.ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาลและรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองศาสตราจารย์ ดร.เติม
ศักดิ์ ทองอินทร์และรองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช เป็นกรรมการสอบการวิทยานิพนธ์
ตลอดจนตรวจพิจารณาแก้ไข ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ 
ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ  รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา  
พฤฒยางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต และอาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ ขอขอบคุณ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทุกรูปหรือคน และขอขอบคุณนายอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ท่ีให้ความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อน ามาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ ทุกท่าน ท่ี
กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 
  สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และบุคคลต่าง ๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือ 
และมีส่วนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี รวมท้ังผู้ท่ีไม่สามารถกล่าวนามได้ท้ังหมด 
คุณความดีคุณประโยชน์และคุณค่าอันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบแด่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ท่ีให้การศึกษาแก่ผู้ศึกษาวิจัยด้วยดีเสมอมาด้วยความซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่ง  

 
 

พระอโณทัย กตปุญโญ  (อุ่นเรือน) 
ผู้วิจัย 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

 
 
 



ฉ 

สารบัญ 

 เร่ือง หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญภาพ ฐ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฑ 

บทท่ี ๑  บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย 3 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 4 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย  5 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 5 
 ๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 7 
   

บทท่ี ๒  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับจิตส านึกของประชาชน 8 
 ๒.๒ แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง 15 
 ๒.๓ แนวคิดระบอบประชาธิปไตย  25 
 ๒.๔ ทฤษฎีบรรทัดฐานของส่ือมวลชน 44 
 ๒.๕ หลักธรรมท่ีเก่ียวข้องการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง 50 
 ๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 58 
 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 60 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย 75 
   

บทท่ี ๓  วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 77 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 77 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 81 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 84 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 84 



ช 

 สารบัญ (ต่อ)  

   
 เร่ือง หน้า 
   

บทท่ี ๔  ผลการวิจัย  
 ๔.๑  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 87 
 ๔.๒  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริม

จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

 
 

89 
 ๔.๓  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค

พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

98 
 ๔.๔  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร ่

 
 

112 

 ๔.๕  ผลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ 

 
 

118 
 ๔.๖ องค์ความรู้ 132 
 4.6.1 องค์ความรู้จากการวิจัย 132 
 4.6.2 องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 135 
   

บทท่ี ๕  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 139 
 ๕.๒ อภิปรายผล 145 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 153 
       ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 153 
       ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 153 
       ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 154 
   

บรรณานุกรม 155 
ภาคผนวก  

 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ 

 
162 

 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 168 



ซ 

   
 สารบัญ (ต่อ)  

   
 เร่ือง หน้า 

 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  
(Try out)  

 
175 

 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 177 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 180 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key Informants) 
 

182 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 195 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 203 
 ภาคผนวก ฌ ภาพประกอบการสัมภาษณ ์ 206 
   

ประวัติผู้วิจัย 209 
   
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฌ 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง 11 
๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการสร้างจิตส านึกแบบประชาธิปไตย 14 
๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของการเมืองภาคพลเมือง 17 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญปัจจัยท่ีเก่ียวกับการเมืองภาคพลเมือง 21 
๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญประเภทของการเมืองภาคพลเมือง 24 
๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 29 
๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการของระบอบประชาธิปไตย 38 
๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญประเภทของระบอบประชาธิปไตย 41 
๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญลักษณะส าคญัของการปกครองของระบอบ 42 

๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย 44 
๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักธรรมท่ีเก่ียวข้องการส่งเสริมการเมืองภาค

พลเมือง 

 
46 

๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเมืองภาคพลเมือง 63 
๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตย 
 

71 
๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 79 
๔.๑ แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 87 
๔.๒ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริม

จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม 

 
 

89 
๔.๓ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา 

 
 

90 
๔.๔ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
 

91 
๔.๕ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรม 

 
 
 

92 
๔.๖ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

 
 
93 



ญ 

 สารบัญตาราง (ตอ่)  

   
ตารางท่ี  หน้า 

   
๔.๗ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี 

 
 

94 
๔.๘ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม 

 
 

95 
๔.๙ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

 
 

96 
๔.๑๐ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ 

 
 
 

97 
๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง

ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จ าแนกตามเพศ 

 
99 

๔.๑๒ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เก่ียวกับการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จ าแนกตาม
อายุ โดยรวม 

 
 

100 
๔.๑๓ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (LSD.) จ าแนกตามอายุ 

 
 
101 

๔.๑๔ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ี สุด LSD. (Least 
Significant Difference) โดยรวม จ าแนกตามอายุ 

 
 

 
102 

๔.๑๕ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวม 
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๔.๑๖ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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๔.๑๗ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริม

จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ี สุด LSD. (Least 
Significant Difference) โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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๔.๑๘ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จ าแนกตามอาชีพ 
โดยรวม 
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๔.๑๙ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ

การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยท่ีสุด (LSD.) จ าแนกตามอาชีพ 
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4.20 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริม

จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (LSD.) โดยรวม 
จ าแนกอาชีพ 
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4.21 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีมีต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย จ าแนกตามสถานภาพทางสังคมในชุมชน โดยรวม 
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4.22 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ จ าแนกตามสถานภาพทางสังคมในชุมชน โดยรวม 
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4.23 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (LSD.) โดยรวม 
จ าแนกตามสถานภาพทางสังคมในชุมชน 
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4.27 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
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ค ำอธบิำยสญัลักษณ์และค ำย่อ 
 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การอ้างอิงพระไตรปิฎก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อช่ือคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี) 
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ 
หน้า ๙๘ ฉบัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

อักษรย่อท่ีใช้ในท่ีนี้ มีดังนี้ คัมภีร์ภาษาบาลีบางคัมภีร์ ได้ใช้อักษรย่อ ๆ ไว้ ให้พิมพ์
รายละเอียดแนบเชิงอรรถท่ัวไปอักษรย่อเรียงตามลําดับคัมภีร์ ดังนี้ 

 
๑. ค ำอธิบำยค ำย่อในภำษำไทยพระไตรปิฎก 
 ก. ค ำย่อชื่อคัมภีร์ 

พระสุตตันปิฎก 
ค ำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภำษำ 

ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
   

 
 
 

 

 



 
บทที่ ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ซ่ึงเป็นระบอบการปกครองท่ีกล่าวกันว่ามาจากประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน นั่นคือ
อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชนและทุกคนมีสิทธิและหน้าท่ีในการปกครอง แต่โดยข้อเท็จจริง
ประชาชนจ านวนมากย่อมไม่อาจเป็นผู้ปกครองดังกล่าวได้ด้วยตนเอง จึงก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
ตัวแทนของตนเข้ามาปกครองแทนในทุกระดับ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศได้เริ่มในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จนถึงปัจจุบัน  
ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นระบอบในการปกครองท่ีดีท่ีสุดของสังคมของสังคมไทย ท่ีผ่านมา
ประเทศไทยเรายังไม่สามารถพัฒนาให้เป็นระบอบท่ีมีเสถียรภาพท่ีดีได้ สาเหตุเพราะปัญหาและความ
ขัดแย้งภายในสังคมไทย โดยเฉพาะการสนองตอบต่อประชาชนในเรื่องต่าง  ๆ  ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 
และการแสวงหาอ านาจและผลประโยชน์โดยมิชอบจนก่อให้เกิดเผด็จการยึดอ านาจหลายครั้งสลับกัน 
ระบอบก่ึงประชาธิปไตยแอบแฝง เช่น การแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญและการก าหนดนโยบายท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อรัฐบาลหรือตัวบุคคลท่ีบริหารงานอยู่ในขณะนั้น หรือไม่ก็เพื่อพวกพ้องนายทุนของตนเอง
มากกว่าท่ีจะเอ้ือประโยชน์แก่ประชาชน นับวันปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
แต่หลักการส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ได้ก าหนดให้ประชาชนเป็นเจ้าของ
อ านาจในการปกครอง ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายโดยเสมอภาค
กัน มีอ านาจในการควบคุมรัฐบาล และมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลตลอดจนการเข้าร่วม
ทางการเมือง โดยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือทางใดทางหนึ่งอัน
เป็นหน้าท่ีของตนท่ีพึงจะกระท าต่อสังคมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประชาชนจึงย่อมมีความส านึก
รับผิดชอบและมีการตื่นตัวท่ีจะใช้สิทธิของตนให้เป็นไปโดยถูกต้องและสุจริต เพื่อให้ได้ผู้แทนนั้นไป
บริหารกิจกรรมต่าง ๆ แทนตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การส่งเสริมจิตส านึกนั้น ต้องเริ่มจากการมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเมื่อเริ่มต้นจากการปรับ
ความคิดให้ถูกและดีแล้ว ค าพูดดี ๆ  และการกระท าดี ๆ  ก็จะถูกแสดงออกมา จากนั้นฐานจิตใจท่ีดี
งามและในท่ีสุดเมื่อมีจ านวนคนท่ีคิดดีและท าดีมาก ๆ  เข้าสังคมของเราก็น่าอยู่เป็นสังคมของคนมี
จิตส านึกดี การส่งเสริมจิตส านึกและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ ๆ ท่ีจะเติบโตขึ้นในสังคม ตระหนักถึง
ความส าคัญและผลกระทบของการเมือง จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน ท่ีผู้คนในสังคมและผลกระทบ
ของการเมืองในอดีตท่ีผ่านมานับเป็นบทเรียนท่ีเปรียบเทียบ “กระจกเงา” ท่ีสะท้อนว่าถ้าคนในสังคม
ขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่ให้ความสนใจกับการเมืองเท่าไร ผลท่ีเกิดขึ้นนั้นก็สะท้อนกลับมาใน
ลักษณะท่ีไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้ เศรษฐกิจท่ีตกต่ า ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น การเอารัดเอา
เปรียบในสังคมส่ิงต่าง ๆ  เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบมาจากการเมืองท้ังส้ิน ประเทศท่ีคนในชาติขาด 



๒ 
 

“จิตส านึกทางการเมือง” จึงเป็นประเทศเทศไม่สามารถพัฒนา ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ ด้วยเหตุนี้
ส่ิงท่ีคนในสังคมต้องตระหนักถึงก็คือเมื่อใดก็ตามท่ีประเทศเกิดวิกฤตอันเนื่องจากการเมืองขาด
จิตส านึกทางการเมืองของคนในสังคมน่าจะเป็นค าตอบท่ีถูกท่ีสุด 

จิตส านึกทางการเมืองของเพื่อให้ สังคมการเมือง ไทยเป็น สังคมการเมือง แบบ
ประชาธิปไตยท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยประชาชนและ
เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ซ่ึงถือว่าเป็นมรรควิธีประการหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง  
ซ่ึงอาจมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมของกลุ่มคน และความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง กลุ่มท่ีได้ประโยชน์จากระบบอุปถัมภ์จะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
หรือการแลกเปล่ียนระยะส้ันและไม่เห็นความส าคัญของมรรควิธีนี้ ส่วนกลุ่มใหม่ท่ีมีการศึกษาและ
อาชีพนอกภาคเกษตรไม่พึ่งพาระบบอุปถัมภ์จ ะมีจิตส านึกแบบประชาธิปไตย ซ่ึงจิตส านึก
ประชาธิปไตยต้องมีรากลึกอยู่ในจิตส านึกท่ีดีงาม จะมีแต่กลไกไม่ได้คนเราต้องมีจิตส านึกแห่งศักดิ์ศรี
และคุณค่าแห่งความเป็นคน เคารพความถูกต้องดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม 

ด้วยเหตุนี้รากฐานความคิดท่ีส าคัญของระบอบประชาธิปไตยจึงอยู่บนฐานคติของ
ธรรมชาติของมนุษย์ ท่ีถือว่ามนุษย์เกิดมามีเหตุมีผลเพียงพอท่ีจะใช้สิทธิทางการเมืองของตน  
เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมคุณค่าของการด ารงชีวิตท่ีดีของมนุษย์ในสังคม โดยแนวทางการพัฒนา
ทางการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตย ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้จัดท า เช่น 
สภาพัฒนาการเมือง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองไว้ ๖ ด้าน๑ ได้แก่ ๑) การคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ และส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ๒) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๓) คุณธรรม และจริยธรรมของผู้น าและ
นักการเมือง ๔) ธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร ๕) ความมั่นคงและการจัดการความขัดแยง้ 
และการสร้างสังคมสมานฉันท์ ๖) การกระจายอ านาจและการสร้างความเป็นธรรมในการบริหาร
ทรัพยากร เป็นต้น แนวทางดังกล่าวข้างต้นถือเป็นภาพกว้างของการพัฒนาการเมือง แต่ทิศทางหนึ่งท่ี
ถือว่ามีความส าคัญกับการพัฒนาฐานทางการเมืองให้เข้มแข็งคือ การพัฒนาจิตส านึกทางการเมือง  
ซ่ึงหมายถึง การตระหนักรู้ และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน รวมถึงการมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกทาง
การเมืองในส่ิงท่ีถูกต้อง โดยการพัฒนาท่ีจิตส านึกทางการเมืองจ าเป็นท่ีจะต้องปลูกฝังเด็กและเยาวชน
เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญของชาติ และมีจ านวนมากถึง ๒ ใน ๓ ของประชากรท้ังประเทศ และเป็นกลุ่ม
หนึ่งภายใต้ความหลากหลายของภาคประชาสังคมในไทย นอกจากนั้นเป็นกลุ่มท่ีมีความตื่นตัวต่อส่ิง
เร้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และเป็นกลุ่มท่ีมีพลัง มีความคิด มีเช้ือไฟแห่งความสร้างสรรค์ท่ีสูงกว่ากลุ่ม
คนวัยอ่ืน ในประวัติศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตยไทย คนหนุ่มสาวมีบทบาทในเวทีทางการเมือง 
เวทีทางสังคม และเวทีทางเศรษฐกิจอย่างมาก เช่นในช่วง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เราอาจจะมองเห็นพลังท่ี
ท้วมท้นของคนหนุ่มสาวท่ีมีศักยภาพจนสามารถช้ีน า รวมท้ังยังสามารถสร้างอิทธิพลต่อการก าหนด
นโยบายแห่งรัฐได้ การเติบโตของคนหนุ่มสาวในอดีต เป็นเครื่องเตือนใจให้เราฉุกคิดได้ว่า การพัฒนา
สังคมประชาธิปไตยโดยคนหนุ่มสาวมีความเป็นไปได้สูงมาก ถ้าหากเราสามารถวิเคราะห์สภาพ บริบท 
ส่ิงแวดล้อม ในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง ในบริบทปัจจุบัน การนิยามขบวนการคนหนุ่มสาวต้องมีความ
                                                             

๑ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, “สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทยในประชาคมอาเซียน”, วำรสำรวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที ่๑  (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๒๐๙. 
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แตกต่างไปจากสภาพก่อนหน้านี้ ๔๐ ปี เพราะสังคมไทยมีความเปล่ียนแปลงอย่างมหาศาล เราต้อง
สร้างค านิยามท่ีถูกต้องแก่เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน (New Conceptual Operationalization)  
ท่ีแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนเมื่อ ๔๐ ปีท่ีแล้ว ดังนั้นเพื่อสร้างฐานการพัฒนาการเมืองให้เข้มแข็ง 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างฐานทางการเมืองโดยเริ่มจากการพัฒนาจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชน
รุ่นใหม่ เพราะสังคมประชาธิปไตยกับการพัฒนาส านึกของเด็กจึงต้องท างานไปด้วยกันฉันท์มิตร เมื่อ
เด็กและเยาวชนเกิดส านึกในสังคมประชาธิปไตย เมื่อนั้นจะเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ท่ีถูกต้อง
ในการพัฒนาประเทศไทย 

ปัญหาและอุปสรรคในการขาดจิตส านึกทางการเมืองได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ขาดผู้น าและแนวร่วมนักศึกษา ขาดการสนับสนุนจากครอบครัว ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาด
การสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองในพื้นท่ีร่วมกัน ขาดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการเมือง 
นักศึกษาบางส่วนมีทัศนคติเชิงลบต่อการเมือง และมีความรู้การเมืองน้อย๒ 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยการส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา การส่งเสริมท่ีจะสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม การส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม 
การส่งเสริมสิทธิมนุษชยชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนต่อไป 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชน เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ

การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
๑.๒.๓ การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชน มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

                                                             
๒ รัฐพล ประดับเวทย์ และคณะ, “การเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาจิตส านึกทางการเมืองแบบมีส่วน

ร่วมของเยาวชนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์”, วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์,  ปีที่ ๑๐ ฉบับพิเศษ
(กรกฎาคม ๒๕๕๘): ๒๙-๔๒.   
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๑.๓.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
การวิจัยศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองและการพัฒนา
ประชาธิปไตยประชาชนในอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้ 

การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
ได้แก่ ๑. การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา ๒. การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
๓. การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม ๔. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล ๕. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ๖. การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม ๗. การ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ ๘. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ๓ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
การศึกษาการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ก าหนดขอบเขตด้านตัวแปร ดังนี้  
๑ . ๔ . ๒ . ๑  ตั ว แปร ต้ น  ( Independent Variables)  ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คล 

ประกอบด้วย ๑. เพศ ๒. อายุ ๓. ระดับการศึกษา ๔. อาชีพ ๕. สถานภาพทางสังคมในชุมชน 
ด้านหลักธรรมสัปปุริสธรรม ประกอบด้วย ๗ ด้าน ดังนี้ ๑. ด้านธัมมัญญุตา (รู้จัก

เหตุ) ๒. ด้านอัตถัญญุตา (รู้จักผล) ๓. ด้านอัตตัญญุตา (รู้จักตน) ๔. ด้านมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ) 
๕. ด้านกาลัญญุตา (รู้จักกาล) ๖. ด้านปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน) และ๗. ด้านปุคคโลปรปรัญญุตา (รู้จัก
บุคคล) 

๑.๔.๒.๒ ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ การส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ ประกอบด้วย ๑. การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา ๒. การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน ๓. การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม ๔. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล ๕. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ๖. การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม ๗. 
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ ๘. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ 

 
                                                             

๓ John J. Cogan, Multidimensional Citizenship : Educational Policy for the Twenty-
first Century, an Executive Summary of the Citizenship Education Policy Study, Tokyo, Japan, 1997 
อ้างใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังที่ ๑๓ ประจ าปี ๒๕๕๔ เล่ม ๒, ควำมเป็น
พลเมืองกับอนำคตประชำธิปไตยไทย, หน้า ๔๔-๔๕. 
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๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชำกร (Population) ได้แก่ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด

แพร่ ท่ีมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีข้ึนไป จ านวน ๑๒๑,๕๐๔ คน๔ 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี 

พื้นท่ีในการวิจัย ได้จากอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ได้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ใช้ระยะเวลา
ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๕ เดือน 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย  
ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
๑.๕.๑ สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ แตกต่างกัน 

๑.๕.๒ สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ แตกต่างกัน 

๑.๕.๓ สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคดิเห็นการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ แตกตา่งกัน 

๑.๕.๔ สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ แตกต่างกัน 

๑.๕.๕ สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนท่ีมี สถานภาพทางสังคมในชุมชน ต่างกันมีความคิดเห็น
การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แตกต่างกัน 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
๑.๖.๑ กำรส่งเสริมจิตส ำนึก หมายถึง ส่งเสริมให้มีความรู้ได้รับการศึกษา ส่งเสริมท่ีจะ

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี ส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ 

๑.๖.๒ จิตส ำนึกทำงกำรเมืองภำคพลเมือง หมายถึง การกระท าด้วยความสมัครใจ  
มีความรัก รู้สิทธิหน้าท่ีต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และสังคม การท่ีประชาชนในระดับอ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

                                                             
๔ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจังหวัดแพร่, ข้อมูลประชำกร, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: http://www.phrae.go.th/file_econ/sattakit/phare/phare_05.html [๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒].  
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ได้มีจิตส านึก มีอุดมการณ์ เพื่อด าเนินกิจกรรรมท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐท้ังในเชิงสนับสนุน
และต่อต้านการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ และประชาชนในอ าเภอมีการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน มีความเป็นพลเมือง มีความรู้ ความ
เข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

๑.๖.๓ กำรส่งเสริมให้มีควำมรู้มีกำรศึกษำ หมายถึง การได้รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ด้านการเมืองของพลเมือง รวมถึงได้รับการฝึกอบรม เก่ียวกับข่าวสารทาง
การเมืองอย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เข้าใจเข้าสถานการบ้านเมืองตาม
รัฐธรรมนูญเมื่อเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแล้วจะต้องกระท าตนเป็นคนดีของสังคมด้วย 

๑.๖.๔ กำรส่งเสริมท่ีจะสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่น หมายถึง การปรับตัวเข้ากับสังคม 
พัฒนาอาชีพและประสบการณ์ของการท างานท่ีต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม รวมถึงการ
ท างานประกอบอาชีพโดยสุจริต โดยมีแนวทางเพื่อการท างานร่วมกันอย่างมความสุขเพื่อสร้างความ
มั่นคงในอาชีพตามแนวทางของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

๑.๖.๕ กำรส่งเสริมกำรยอมรับควำมแตกต่ำงทำงสังคมวัฒนธรรม หมายถึง ความรู้สึก
ทางอารมณ์ท่ีประชาชนมีต่อระบบการเมือง เช่น การตัดสินใจโดยถือตามเสียงข้างมากจึ งเป็น
หลักเกณฑ์ท่ีต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนหรือเสียงข้างน้อย โดยอบรมกล่อมเกลาวัฒนธรรม
ด้วยการสร้างวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน การมีเมตตาต่อผู้ท่ีอ่อนแอกว่า ความ
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมสามารถท่ีจะปรับเข้าหากันได้โดยอาศัยผู้น าและแนวทางปฏิบัติท่ีได้รับ
การยอมรับจากสังคม 

๑.๖.๖ กำรส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล หมายถึง การเฝ้าดูและการพูดคุย
ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองหรือการเคล่ือนไหวของตัวแสดงทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นกับพรรค
การเมือง การได้นั่งสนทนาพูดคุยเก่ียวกับการเมือง เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การให้ข้อมูลความรู้
เก่ียวกับการเมืองแก่เพื่อนในชุมชนเพ่ือไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีมีต่อนโยบายของพรรคการเมือง 

๑.๖.๗ กำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำด้วนสันติวิธี หมายถึง การใช้หลักแห่งเหตุเริ่มต้น
ของปัญหามาแก้ปัญหาและการเจรจาไกล่เกล่ียเจรจาของท้ังสองฝ่ายสามารถด าเนินการได้โดยการใช้
วิธีต่าง ๆ  เป็นอีกแนวทางสันติวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้เกิดความสงบสุข ซ่ึงต้องค านึงถึงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคลและสาธารณประโยชน์อาจจะน ามาซ่ึงความผาสุกได้ 
โดยการใช้หลักธรรมทางศาสนาช่วยให้เกิดข้อตกลงในสังคมอีกด้วย โดยการแก้ปัญหาควรน าสันติวิธี
มาใช้ โดยยึดหลักของนิติธรรม หลักความยุติธรรม ความมีคุณธรรม และจริยธรรม โดยได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

๑.๖.๘ กำรส่งเสริมกำรรักษำสิ่งแวดล้อม หมายถึง การสร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน ตามนโยนายของรัฐบาลให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้คนอยู่ป่าได้อย่างยั่งยืน และพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นแหล่งอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับราษฎรในพื้นท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
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๑.๖.๙ กำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หมายถึง การบูรณาการการท างานภายใต้หน่วยงาน
ของรัฐและภาคประชาสังคม การส่งเสริมสร้างการความรู้ความเข้าใจความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุชย
ชนแก่ประชาชนท่ัวไป โดยการพัฒนาแนวทางท่ีจะอ านวยความสะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ประชาชนเพื่อการเข้าถึงหลักสิทธิมนุษยชนได้ เพื่อส่งเสริมคนดีมีความตั้งใจท างานเพื่อส่วนรวมให้
สามารถยืนในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

๑.๖.๑๐ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชำติ หมายถึง  
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เศรษฐกิจและสังคมของรัฐท้ังในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น และส่งเสริมผู้น าชุมชนและประชาชน เรียนรู้และทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

๑.๖.๑๑ สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมท่ีท าให้คนเป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดีมี ๗ 
ประการ คือท าให้เป็นคนดีท่ีท าหน้าท่ีทางการเมืองภาคพลเมือง ประกอบด้วย เป็นผู้รู้จักเหตุ เป็นผู้รู้
จักผล เป็นผู้รู้จักตนเป็นผู้รู้จักประมาณ เป็นผู้รู้จักกาล เป็นผู้รู้จักชุมชน และเป็นผู้รู้จักบุคคล 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ท าให้ได้ทราบการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
๑.๗.๒  ท าให้ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง

ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๗.๓  ท าให้ได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

๑.๗.๔  ผลการวิจัยน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และจังหวัดอ่ืน ๆ 

 



 
บทที่ ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ผู้วิจัยได้ก าหนดศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับจิตส านึกของประชาชน 
๒.๒ แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง 
๒.๓ แนวคิด ระบอบประชาธิปไตย  
๒.๔ ทฤษฎีบรรทัดฐานของส่ือมวลชน 
๒.๕ หลักธรรมท่ีเก่ียวข้องการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง 
๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับจิตส านึกของประชาชน 

๒.๑.๑ แนวคิดการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง 
ประเทศไทยมีวิวัฒนาการทางการเมืองมาอย่างยาวนานโดยมีอุดมคติท่ีชัดเจนมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๔๗ คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อุดมคติ
ดังกล่าวจะเป็นจริงได้ต้องมีการสร้างจิตส านึกทางการเมืองให้กับผู้คนของประเทศ จิตส านึกท่ีส าคัญ
คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมองว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย ไม่ใช่เรื่อง
ของคนใด หรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ ควรมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ เช่น การไปใช้สิทธิ
ทางการเมืองในการเลือกตั้ งในการประชามติและในกรณีอ่ืน  ๆ จิตส านึกประการต่อมา คือ การ
ยอมรับในความแตกต่างของสิทธิเสรีภาพ และความคิดทางการเมืองของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนใน
สังคมภายใต้กรอบจารีตประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรม และกฎหมาย แม้ระบอบประชาธิปไตยจะ
ยอมรับและให้อ านาจกับเสียงส่วนใหญ่ แต่เสียงส่วนน้อย ความคิดท่ีแตกต่างก็เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ การยอมรับซ่ึงกันและกัน เคารพในความแตกต่างให้โอกาสอีกประการหนึ่ง คือ การ
ส่งเสริมคนดีให้มีอ านาจเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทย เพราะคนดีท่ีเป็นตัวแทนของปวงชนคือเครื่อง
ประกันว่าสังคมไทยจะได้รับการบริหารจัดการ ให้ผู้คนทุกกลุ่มในสังคมมีสิทธิ เสรีภาพ ได้รับความ
ยุติธรรม และได้รับการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน๑ 

                                                             
๑ อริสา สุขสม, “การพัฒนาจิตส านึกสาธารณะเพื่อชุมชน”, รายงานการวิจัย , (มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์, ๒๕๕๓), หน้า ๕. 



๙ 
 

จิตส านึก หมายถึง ความรู้สึกท่ีอยู่ส่วนลึกของบุคคล ติดตัวติดใจอยู่ตลอดเวลา คงทนและ
ไม่เปล่ียนโดยง่าย๒ ซ่ึงจิตส านึกทางสังคม หรือจิตส านึกสาธารณะคือการตระหนักรู้และค านึงถึง
ส่วนรวมร่วมกัน หรือการค านึงถึงผู้อ่ืนท่ีร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน ๓ อีกท้ังความเป็นพลเมือง  
จะสร้างกายและจิตของประชาธิปไตย ค าว่าพลเมืองบ่งบอกถึงคุณภาพ พลเมือง หมายถึงคนท่ีมี
ศักดิ์ศรีแห่ งความเป็นคน มีอิสระ มีความรู้  มีเหตุผล มีส่วนร่วมในกิจการของส่วนรวม หรือ
กระบวนการทางนโยบาย ดังนั้น ความเป็นพลเมือง คือหัวใจของประชาธิปไตย เมื่อในประเทศมีความ
เป็นพลเมืองกันมาก ๆ จะเกิดโครงสร้างและจิตใจของประชาธิปไตยเริ่มจากแต่ละบุคคลมีศักดิ์ศรีแห่ง
ความเป็นคน พากันท าเรื่องดี ๆ และมีการรวมกลุ่มกันค้นคว้าหาความรู้ ท าเรื่องดี ๆ จนสามารถ
เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายเกิดโครงสร้างใหม่ในสังคม ซ่ึงเป็นโครงสร้างทางราบท่ีไม่ใช่โครงสร้างอ านาจ 
แต่เป็นสัมพันธภาพด้วยใจ ด้วยการเรียนรู้ด้วยความร่วมมือตามหลักอปริหานิยธรรม หรือธรรมะเพื่อ
ความเจริญ สังคมท่ีมีโครงสร้างทางราบนี้เรียกว่า สังคมแห่งความเป็นพลเมืองหรือประชาสังคมหรือ
สังคมสันติประชาธรรม สังคมใดเป็นสังคมแห่งความเป็นพลเมืองเศรษฐกิจจะดี การเมืองจะดี  
และศีลธรรมจะดี๔ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตส านึกความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย๕  
๑. การอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมท่ีส าคัญอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงคนในชุมชนหวงแหนและต้องการปกปักรักษา 
๒. การมีคนต้นแบบ หรือผู้น าท่ีสมารถกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดจิตส านึก 
๓. การเผชิญปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันของคนในชุมชน และเมื่อมีการรวมตัวกันได้ของคนใน

ชุมชนก็จะพบลักษณะร่วมท่ีส าคัญ ได้แก่ มีเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันของคนในชุมน มีการ
รวมตัวกันของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสร้างหลักประกันให้แก่คนในชุมชน 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลกับจิตส านึก ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก 
ดังนี้๖ 

ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย์ ภาวะทางสังคมเป็น
ภาวะท่ีลึกซ้ึงท่ีมีผลต่อจิตส านึกต่าง ๆ ของมนุษย์ เป็นภาวะท่ีได้อบรมกล่อมเกล่า และสะสมอยู่ใน
ส่วนของการรับรู้ทีละเล็กทีละน้อย ท าให้เกิดส านึกท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดล้อมทางสังคมนี้
เริ่มตั้งแต่ พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เพื่อน ครู ส่ือมวลชน บุคคลท่ัวไป ตลอดจนระดับองค์กร วัฒนธรรม
ประเพณี ความเช่ือ กฎหมาย ศาสนา รวมท้ังภาวะแวดล้อมด้านส่ือสารมวลชน และส่วนท่ีก ากับส านึก
                                                             

๒ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, จิตส านึกเพื่อส่วนรวมเชิงพุทธ, ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ประจ าปีของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย , จิตส านึกเพื่อส่วนรวม, 
๒๕๔๙, หน้า ๖๗. (อัดส าเนา). 

๓ ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์
พับลิเคช่ันส์, ๒๕๕๖), หน้า ๖๗.  

๔ ประเวศ วะสี, การเมืองภาคพลเมือง สู่อริยประชาธิปไตย, กรุงเทพธุรกิจ, ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑. 
๕ รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และคณะ, ส านึกพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักแผนพัฒนาการเมือง

ส านึกงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๔), หน้า ๘๗. 
๖ สุรางคณา ณ นคร, “การส่ือสารเพื่อการเช่ือมร้อยจิตส านึกสาธารณะขององค์กรภาคธุรกิจกับภาค

ประชาชน”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๕), หน้า ๘๕. 



๑๐ 
 

ของบุคคล คือ การได้สัมผัสจากการใช้ชีวิตท่ีมีพลังต่อการเกิดส านึก อาทิ ฟังผู้คนสนทนากัน รับรู้
เหตุการณ์บ้านเมือง  

ปัจจัยภายใน ส านึกท่ีเกิดจากปัจจัยภายในหมายถึง การคิดวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลใน
การพิจารณาตัดสินคุณค่าและความดีงาม ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะ
การปฏิบัติทางจิตใจ เพื่อขัดเกล่าตนเองให้เป็นไปทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดจากการรับรู้จากการเรียนรู้
การมองเห็น การคิดแล้วน ามาพิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าต้องการสร้างส านึกแบบใด ก็จะมีการฝึกฝน
และสร้างสมส านึกเหล่านั้น 

คุณลักษณะของพลเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีดังนี้ 
๑. รักความเป็นธรรมและความเสมอภาค ยึดถือความยุติธรรม โดยให้ความส าคัญกับ

ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในฐานท่ีเป็นมนุษย์ด้วยกัน 
๒. ใช้เสรีภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บุคคลในระบอบประชาธิปไตยย่อมมีเสรีภาพ

ได้มากตราบเท่าท่ีไม่ละเมิดผู้อ่ืน 
๓. เคารพกฎหมายและกฎกติกา เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
๔. ใช้สิทธิแต่ไม่ละท้ิงหน้าท่ี ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองการปกครองท่ี

บุคคลได้รับการรับรองสิทธิต่าง ๆ มากมายในฐานะมนุษย์และในฐานะอ่ืน ๆ นอกจากนั้นบุคคลใน
ระบอบประชาธิปไตยก็ย่อมมีสิทธิท่ีจะให้ ซ่ึงก็คือหน้าท่ี เช่น หน้าท่ีในการเลือกตั้ง หน้าท่ีในการเสีย
ภาษี เป็นต้น 

๕. มีภราดรภาพและความแตกต่าง บุคคลในระบอบประชาธิปไตยมีความเสมอภาคกัน
อาจท าให้บุคคลในสังคมขัดแย้งกัน เพราะบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันในทางความคิดเห็นแต่ต้องไม่
เป็นเหตุให้บุคคลโกรธ เกลียด ทะเลาะ ขัดแย้ง ท าร้าย หรือสังหารบุคคลอ่ืนได้ และความแตกต่างของ
บุคคลในระบอบประชาธิปไตยต้องไม่ท าให้สังคมแตกแยก 

๖. เห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวม บุคคลจึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
ต้องสามารถแยกประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนได้ 

๗. มีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน ดังนั้นบุคคลใน
ระบอบประชาธิปไตยจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองท่ีเพียงพอต่อการเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยด้วย เป็นต้นว่า มีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเมืองการ
ปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ รวมถึงพฤติกรรมและกลไกการควบคุม
ตรวจสอบบุคลากรทางการเมือง นอกจากนี้  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสามารถมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้หลายทาง เช่น  

๑) การเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. 
๒) การเลือกตั้งท้องถิ่น นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา

เทศบาลนายก อบจ. สมาชิกสภา อบจ. 
๓) การออกเสียงประชามติ 
๔) ร่วมท าประชนให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ 
๕) เสนอแนะแนวทางการท างานและการแก้ไขปัญหา 
๖) การเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติ 



๑๑ 
 

๗) การเข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๘) ติดตามสอบการท างานของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๙) ร่วมท าประชาพิจารณ์ 
๑๐) ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองหาเสียง 
๑๑) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
๑๒) บริจาคเงินให้ผู้สมัครและพรรคการเมือง 
๑๓) การรวมกลุ่มกันปกป้องสิทธิต่าง ๆ 
๑๔) การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเพื่อประท้วงหรือเรียกร้องเรื่องต่าง ๆ 
๑๕) ช่วยเหลือภารกิจของส่วนรวม 
๑๖) สมัครรับเลือกตั้ง 
๑๗) การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น 
๑๘) คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
พลเมืองท่ีดีจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีข้อมูลข่าวสารเพียงพอ และมีความคิดเห็นท่ีจะ

แสดงออกท่ีจะมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยนั้นต้องการสาธารณชนท่ีเป็นสาธารณชนท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อท่ีจะสร้างสมรรถนะให้บุคคลเล่านั้นสามารถท าหน้าท่ีของพลเมืองได้
อย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นผู้ถูกกระท าหรือเป็นผู้ใช้สิทธ์ิในบางครั้งบางคราวเท่านั้น การจะมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้จะต้องรับรู้และติดตามความเคล่ือนไหวทางการเมือง มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการ
นิติบัญญัติ มีความรู้เก่ียวกับการท างานของพรรคการเมือง ติดตามการเคล่ือนไหวของผู้แทนราษฎร 
ติดตามการเคล่ือนไหวของพรรคการเมือง สามารถเข้าใจและวิจารณ์ให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายท่ี
พรรคการเมืองออกมาได้ และสามารถจะเปรียบเทียบนโยบายพรรคการเมืองต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในสังคม
ประชาธิปไตยได้ ส่ิงท่ีจะส่งเสริมในการสร้างพลเมืองระบอบประชาธิปไตย คือการเปิดให้เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา๗  ซ่ึงพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรมีลักษณะ ดังนี้ ๑) 
เคารพสิทธิผู้อ่ืน ๒) เคารพความแตกต่าง ๓) เคารพหลักความเสมอภาค ๔) เคารพกติกา ๕) 
รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ และ ๖) รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนร่วม๘ 

 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
อริสา สุขสม, (๒๕๕๓, หน้า ๕). การสร้างจิตส านึกทางการเมืองให้กับผู้คนของ

ประเทศ จิตส านึกท่ีส าคัญคือ การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์, (๒๕๔๙ หน้า ๖๗). จิตส านึก หมายถึง ความรู้ สึกท่ีอยู่ส่วนลึกของ
บุคคล ติดตัวติดใจอยู่ตลอดเวลา  

                                                             
๗ ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ประชาธิปไตยแบบพอเพียง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://mgronline. 

com/daily/detail/9550000009676 [๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 
๘ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Eduation), (กรุงเทพมหานคร: 

นามมีบุ๊คพับลิเคช่ัน, ๒๕๕๕), หน้า ๖๐.  
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ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตสถาน, (๒๕๕๖, หน้า ๖๗).  จิตส านึกทางสังคม คือการตระหนักรู้และค านึงถึง
ส่วนรวมร่วมกัน หรือการค านึงถึ งผู้อ่ืน ท่ีร่วม
สัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน 

ประเวศ วะสี, (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑). ความเป็นพลเมือง คือหัวใจของประชาธิปไตย 
เมื่อในประเทศมีความเป็นพลเมืองกันมาก ๆ จะ
เกิดโครงสร้างและจิตใจของประชาธิปไตยเริ่ม
จากแต่ละบุคคลมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน 

รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และคณะ, (๒๕๕๔, หน้า 
๘๗). 

การมีคนต้นแบบ หรือผู้น าท่ีสมารถกระตุ้นให้คน
ในชุมชนเกิดจิตส านึก 

สุรางคณา ณ นคร, (๒๕๕๕, หนา้ ๘๕). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลกับจิตส านึก ซ่ึงประกอบด้วย
ปัจจัยแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช, (๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒). พลเมืองท่ีดีจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีข้อมูลข่าวสาร
เพียงพอ และมีความคิดเห็นท่ีจะแสดงออกท่ีจะมี
ส่วนร่วม ประชาธิปไตยนั้นต้องการสาธารณชนท่ี
รับรู้ข้อมูลข่าวสารในระบอบประชาธิปไตย 

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, (๒๕๕๕, หน้า ๖๐).  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรมีลักษณะ 
ดังนี้  เคารพสิทธิผู้ อ่ืน  เคารพความแตกต่า ง  
เค า รพห ลักค วาม เสมอภาค  เคา รพกติ กา 
รับ ผิด ชอบ ต น เอง และพึ่ ง ต น เอ งได้  แล ะ  
รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนร่วม 

๒.๑.๒ การสร้างจิตส านึกแบบประชาธิปไตย 
นับแต่พลาโตและอริสโตเติล เป็นต้นมาเรามีทฤษฎีการเมืองอย่างหนึ่งท่ีกล่าวว่าความ

มั่นคงของระบบการปกครองแบบหนึ่งแบบใด ย่อมขึ้นอยู่กับการท่ีคนในสังคมนั้นมีจิตส านึกท่ีจะ
ส่งเสริมต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามการปกครองแบบนั้น ท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบประชาธิปไตยใน
สหรัฐฯ หรือเป็นระบบเผด็จการแบบคอมมิวนิสต์ในโซเวียต รัสเซีย ดังนั้น การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อคนส่วนมากท้ังท่ีเป็นฝ่ายปกครองและฝ่ายผู้อยู่ใต้การ
การปกครองมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 

ปัญหาท่ีมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอยู่เสมอก็คือ การมีวัฒนธรรมทางการเมืองหรือการ
มีจิตใจแบบประชาธิปไตย มีลักษณะอะไรบ้างจากผลของการศึกษาวิจัยของนักรัฐศาสตร์ พอสรุป
ลักษณะของการมีจิตใจแบบประชาธิปไตยได้ดังนี้ 

ประการแรก คนส่วนใหญ่ ในสังคมจะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย คือมีความต้องการการปกครองแบบนี้มากกว่าปกครองแบบอ่ืน รวมท้ังต้องเห็นด้วยกับ
หลักการปกครองแบบนี้ที่ว่าเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน 
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ประการท่ีสอง ท้ังผู้น าและประชาชนจะต้องยึดมั่นในความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล  
ต้องเช่ือมั่นในความเสมอภาคของบุคคลรวมท้ังรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนในการพูดในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออก แม้ว่าส่ิงนั้นจะคัดค้านหรือขัดแย้งกับความคิดเห็นหรือรสนิยมของตน
ก็ตาม 

ประการท่ีสาม คนท่ีมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องเคารพในกติกาของการปกครอง
แบบนั้นคือใช้วิธีตัดสอนปัญหาด้วยเสียงข้างมาก โดยมีข้อผูกพันท่ีจะต้องมีการปฏิบัติตามจากทุกฝ่าย 
ขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองสิทธิของฝ่ายท่ีเสียงข้างน้อย ท้ังนี้ เพื่อประกันว่าการแก้ปัญหานั้น
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม และให้เป็นไปตามหลักท่ีว่าแต่ละคนมีสิทธิมีเสียงเท่ากัน ส่วน
บุคคลท่ีไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมาก จะถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือจะขจัดออกนอกสังคมไม่ได้ เช่น  
จะห้ามการวิพากวิจารณ์ของฝ่ายนั้นไม่ได้ ยิ่งกว่านั้นกติกาของการปกครองแบบนี้ยังรวมถึงการปฏิบัติ
ต่อกันอย่างยุติธรรม การยึดถือระเบียบวิธีการตามกฎหมายและการเคารพสิทธิของบุคคลท่ีจะได้รับ
การพิจารณาคดีโดยยุติธรรม 

ประการท่ีส่ี คนท่ีมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยจะต้องสนใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองและการปกครองโดยติดตามข่าวสารของบ้านเมือง พูดคุยถึงปัญหา ของบ้านเมืองกับผู้อ่ืน
และพยายามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือในการก าหนดนโยบายของทางราชการ เช่น การออกเสียง
เลือกตั้ง เป็นต้น 

ประการท่ีห้า คนท่ีมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องมีความส านึกในหน้าท่ีพลเมืองของตน
และมีความเช่ือมั่นในตนเอง หน้าท่ีพลเมืองเหล่านั้นได้แก่ การปฏิบัติเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีดีการปฏิบัติตามกฎหมาย การเสียภาษี การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและการออก
เสียงเลือกตั้ง เป็นต้น ยิ่งกว่านั้นยังจะต้องมีความเช่ือมั่นว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของ
ตนจะได้ผล 

ประการท่ีหก คนท่ีมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องมองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจใน
ผู้อ่ืน มีความเช่ือมั่นในตัวเจ้าหน้าท่ีหรือสถาบันของทางราชการ 

ประการท่ีเจ็ด คนท่ีมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องรู้จักการวิพากวิจารณ์อย่างมีเหตุผล  
และในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการใช้อ านาจหน้าท่ีและการปฏิบัติงานทางราชการ 

ประการสุดท้าย จะต้องไม่มีจิตเป็นเผด็จการ การมีจิตใจแบเผด็จการได้แก่ส่ิงต่อไปนี้ คือ
การมอบความรับผิดชอบในทุกส่ิงทุกอย่างไว้ท่ีผู้น าการชอบใช้อ านาจเด็ดขาด การอ่อนน้อมยอมจ านน
ต่อผู้มีอ านาจ การนิยมระบบเจ้าขุนมูลนายการไม่ยอมรับความเสมอภาค การไม่ยอมรับความแตกต่าง
ของผู้อ่ืนในการท่ีใช้สิทธิเสรีภาพของเขา การยึดมั่นในค่านิยมแบบเดิมรวมท้ังการมีความคิดอ่านท่ีตรง
ข้ามจิตใจแบบประชาธิปไตยท่ีกล่าวมาแล้ว๙ 

การมีวัฒนธรรมทางการเมืองหรือการมีจิตใจแบบหนึ่งแบบใดย่อมเป็นผลลัพธ์ท่ีได้มาจาก
กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ จากการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและจากการมี
ประสบการณ์กับกระบวนการทางการเมืองในทุกขั้นตอนของชีวิต 

                                                             

 ๙ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, วัฒนธรรมทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๖), หน้า ๓๐-๓๔. 



๑๔ 
 

ส าหรับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเนื่องจากในการปกครองแบบประชาธิปไตยยังคง
เป็นของใหม่ส าหรับชาวไทย จึงปรากฏว่ามีคนไทยจ านวนไม่น้อยท่ียังคงยึดมั่นอยู่กับวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบเดิม สถาบันต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยยังไม่ได้
อบรมกล่อมเกลาจิตใจของคนไทยให้มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากนัก ท้ังนี้นับแต่ครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน สถานท่ีท างานและส่ือมวลชน จึงมีคนไทยจ านวนไม่น้อยท่ียังยึดมั่นในค่านิยมเหล่านี้
อยู่ เช่น ความนิยมในระบบเจ้าขุนมูลนาย การอ่อนน้อมยอมจ านนต่อผู้มีอ านาจ การตัด สินใจ  
การริเริ่มและการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากเบ้ืองบนการยึดถือความแตกต่างเก่ียวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็
ตามหากว่าเราต้องการให้ประเทศมีการปกครองแบบนี้จริง ๆ แล้ว คนไทยทุกฝ่ายควรจะต้องร่วมกัน
รับผิดชอบในการสร้างจิตใจแบบประชาธิปไตยขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับฝ่ายผู้น าของสังคม  
ซ่ึงนับว่ามีความส าคัญเร่งด่วนท่ีจะต้องช่วยกันท าจิตใจของตนให้มีลักษณะประชาธิปไตยมากกว่าฝ่าย
ใด อย่างน้อยท่ีสุดก็ต้องเป็นฝ่ายท่ียอมให้มีการปกครองแบบนี้เกิดขึ้น 

ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งท่ีช่วยให้การปกครองแบบนี้ด ารงอยู่ได้ก็คือการมีบุคคลใน
สังคมมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ซ่ึงได้แก่การยึดมั่น ในหลักและกติกาของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยการเคารพในศักดิ์ศรี ความเสมอภาค และเสรีภาพของบุคคล ความสนใจท่ีจะมีส่วนร่วม
ในการปกครอง ความส านึกในหน้าท่ีพลเมือง การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ความไว้วางใจผู้อ่ืนและการไม่มี
จิตใจเป็นแบบเผด็จการถึงแม้ว่าประชาธิปไตยจะมิใช่ระบบการปกครองท่ีดีท่ีสุดท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหา
ส าคัญ ๆ ของสังคมให้หมดส้ินไปได้อย่ารวดเร็วทันใจก็นับว่าเป็นระบบการปกครองท่ีมีกลไกทาง
การเมืองท่ีจะประกันได้ว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นจะเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสม ยิ่งกว่านั้นยังเป็น
ระบบท่ีให้ความคาดหวังต่อประชาชนในการปกครองตนเองในการแสวงหาความเจริญและในการ
แสวงหาความสุขในการด ารงชีวิต 

สรุปได้ว่า ความส าเร็จของการปกครองแบบประชาธิปไตยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีรัฐธรรมนูญ  
การเลือกตั้ง หรือการมีสมาชิกสภานิติบัญญัติเท่านั้น เพราะเป็นไปได้ยากท่ีจะก าหนดหลักการ วิธีและ
ความมุ่งหมายในการปกครองอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นทางการ เช่น ระบุไว้ในรั ฐธรรมนูญ หรือใน
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ อ่ืน ๆ ส่วนจะมีผลในทางปฏิบัติหรือไม่อยู่ ท่ีคนผู้ปฏิบัติ ว่ามีจิตใจ
สนับสนุนหลักการวิธีการ และความมุ่งหมายดังกล่าวอย่างแท้จริงมากน้อยเพียงใด ข้อส าคัญคือเขา
ต้องมีจิตใจเป็นประชาธิปไตยด้วยปัญหานี้จึงเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนท่ีจะต้องช่วยกัน
สร้างจิตใจแบบประชาธิปไตยให้มีข้ึนท่ีตัวบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสังคมก่อนอ่ืนใด 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการสร้างจิตส านึกแบบประชาธิปไตย 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, (๒๕๕๖, 
หน้า ๓๐-๓๔). 

ลักษณะของการมีจิตใจแบบประชาธิปไตยได้ดังนี้ 
๑. จะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ๒. ผู้น าและประชาชนจะต้องยึด
มั่นในความส าคัญและศักดิ์ ศรีของบุคคล ๓. 
จะต้องเคารพในกติกาคือใช้วิธีตัดสอนปัญหาด้วย
เสียงข้างมาก ๔. คนท่ีมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 



๑๕ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 จะต้องสนใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

การเมืองและการปกครองโดยติดตามข่าวสาร
ของบ้านเมือง ๕. จะต้องมีความส านึกในหน้าท่ี
พลเมืองของตนและมีความเช่ือมั่นในตนเอง ๖. 
จะต้ องมองโลกในแง่ดี  ๗ . จะต้องรู้ จักการ
วิพ า ก วิจ ารณ์ อย่ า งมี เหตุ ผล  และ ในท า ง
สร้างสรรค์ ๘. จะต้องไม่มีจิตเป็นเผด็จการ การมี
จิตใจแบเผด็จการ 

๒.๒ แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง 
การเมืองภาคพลเมืองได้เข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมและกระบวนการทางการเมือง  

เพื่อการก าหนดแผนงาน การผลักดันนโยบายสาธารณะต่อสังคม จากการทบทวนเอกสารต ารา
เก่ียวกับทฤษฎี แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง ซ่ึงนักวิชาการให้ค าอธิบายความหมายทฤษฎีและ
แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของการเมืองภาคพลเมือง 
จากการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัย ได้มีผู้กล่าวถึง ความหมายของการเมืองภาค

พลเมืองไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
การเมืองภาคพลเมือง หมายถึง การท่ีพลเมืองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย

สาธารณะ การวางแผน และขับเคล่ือนการพัฒนาและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ  
ท้ังนี้ เป็นการให้นิยามในบริบทของการฟื้นฟูสังคมไทยภายหลักจากการเผชิญวิกฤติรุนแรงในช่วง
ทศวรรษ ๒๕๔๐๑๐  

การเมืองภาคพลเมือง (Civil politics) เป็นการเมืองหรือสถานการณ์ท่ีประชาชนได้รับ
สิทธิและเสรีภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบาย มีการกระจายอ านาจให้
ประชาชนสามารถก าหนดวิถีชีวิตของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
โดยกิจกรรมใดทางนโยบายท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อประชาชน ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่
เริ่มแรก และประชาชนสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมืองได้ด้วยตนเอง ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ และต่อเนื่องมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีเจตนารมณ์ส าคัญในการเปล่ียนการเมืองของนักการเมืองเป็นการเมืองของ
พลเมืองโดยส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง 
เป็นการเมืองภาคพลเมืองท่ีควบคู่ไปกับการเมืองของนักการเมือง โดยการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองให้มีประสิทธิผล ต้องมีการสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบกระบวนการปฏิรูปการเมือง 
การเกิดองค์กรประชาชน การรณรงค์เพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยของประชาชน การสร้างส านึกของ

                                                             
๑๐ ประเวศ วะสี, การเมืองภาคพลเมือง การพัฒนาการเมืองไปสู่ประชาธิปไตย , (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒. 



๑๖ 
 

พลเมือง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
เลือกตั้งและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ท้ังนี้ ต้องมีการสนับสนุนท่ีเป็นรูปธรรมเช่นกฎหมายท่ี
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือการเมืองภาคพลเมืองเพื่อให้
ประชาชนสามารถท ากิจกรรมการเมืองภาคพลเมืองได้อย่างเต็มท่ี เข้มแข็งต่อเนื่อง อิสระ มีต้นทุนต่ า 
และไม่เป็นภาระแก่ตนเองมากเกินจ าเป็น๑๑  

ซ่ึงพลเมืองควรออกความเห็นเก่ียวกับการท างานของรัฐบาล รวมถึงตรวจสอบร้องเรียน
เมื่อมีการด าเนินนโยบายผิดพลาด โดยจะต้องด าเนินกิจกรรมในเชิงรุก เพื่อเรียกร้องให้เกิดการแก้ไข
ปัญหา นอกจากนี้ พลเมืองต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสาธารณะเบื้องต้นโดยไม่รอให้
หน่วยงานภาครัฐลงมาแก้ไขให้เพียงแต่ฝ่ายเดียว ซ่ึงจากประเด็นท่ีได้กล่าวถึงจะพบว่า กิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นในพื้นท่ีสาธารณะดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการส่ือสารเป็นเครื่องมือช่วยให้พลเมือง กลุ่ม/องค์กร 
ขบวนการทางสังคม ได้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน และน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมพลังระหว่าง
กันได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ๑๒   

ดังนั้นการเมืองภาคประชาชนในฐานะเป็นแนวคิดใหม่ท่ีเน้นการจ ากัดอ านาจของรัฐบาล
ไปพร้อมกับการเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน ซ่ึงในประเทศไทยเอง
แนวคิดนี้เพิ่งมีความชัดเจนหลังจากสงครามกลางเมือง (ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙) ส้ินสุดลงและ
ระบอบการเมืองไทยเริ่มกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยอีกครั้ง และต่อมาในช่วงท่ีโลกยุติสงครามเย็น ท า
ให้บรรยากาศทางการเมืองเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น และเอ้ืออ านวยต่อการเกิดขึ้นขององค์กรพัฒนา
เอกชน ท่ีมักมีบทบาทโดยการออกมาเคล่ือนไหวในประเด็นส าคัญๆ เช่น การพัฒนาระบบนิเวศ 
สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น การเมืองภาคประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เคล่ือนไหวในประชาสังคม แต่ไม่ใช่ส่วนท้ังหมด และการเมืองภาคประชาชนต่างจากขบวนปฏิวัติใน
สมัยก่อนตรงท่ีไม่มีจุดหมายท่ีจะยึดกุมอ านาจรัฐมาดัดแปลงสังคมให้เป็นไปตามอุดมการณ์ท่ียึดมั่น 
หากประสงค์จะได้มาซ่ึงฐานะในการก าหนดชีวิตของตนเอง (Self Determination) โดยไม่จ าเป็นต้อง
ผ่านรัฐเสมอไป๑๓ 

สรุปได้ว่า การเมืองภาคพลเมือง หมายถึง การเมืองท่ีประชาชนในทุกส่วนภาคสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ เป็นการเมืองท่ีประชาชน
สามารถเข้าไปมีบทบาทและเข้าใจถึงสิทธิในการแสดงออกซ่ึงความต้องการของตนเพื่อน าไปสู่การ
ผลักดันให้รัฐออกกฎหมายหรือก าหนดนโยบายต่าง  ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตนได้ 
การเมืองภาคพลเมือง จึงถือเอาขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีปรากฏในสังคม
รัฐ เช่น การชุมนุม เดินขบวน เรียกร้อง เจรจาต่อรอง การพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

                                                             
๑๑ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, รางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม , 

สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร., (กรุงเทพมหานคร: บริษัทศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ ากัด, ๒๕๕๑), 
หน้า ๘๘. 

๑๒ ธเนศวร์ เจริญเมือง, แนวคิดว่าด้วยพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘), 
หน้า ๔-๑๑. 

๑๓ เสกสรรค์  ประเสริฐกุล, การเมืองภาคประชาชน,  ในอ านาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอ านาจ: 
รวมปาฐกถาในรอบห้าปี (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๑),  (กรุงเทพมหานคร: สามัญชน, ๒๕๕๑), หน้า ๖๗. 



๑๗ 
 

ร่วมกับรัฐในเรื่องต่าง ๆ การเมืองแบบนี้ ประชาชนจะเป็นตัวแทนของตนเอง เป็นผู้ก าหนดความ
ต้องการของตนเองออกมาเป็นประเด็นในสังคมเพื่อน าไปสู่การเคล่ือนไหวต่อไป 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของการเมืองภาคพลเมือง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ประเวศ วะสี, (๒๕๕๑, หน้า ๑๒). การเมืองภาคพลเมือง หมายถึง การท่ีพลเมืองได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
การวางแผน และขับเคล่ือนการพัฒนาและการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ 

ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, (๒๕๕๑, หน้า ๘๘). การเมื องภาคพล เมื อง  (Civil politics) เป็ น
การเมืองหรือสถานการณ์ท่ีประชาชนได้รับสิทธิ
แล ะ เส รี ภ าพ ใน ก า ร เข้ า ม า มี ส่ วน ร่ วม ใ น
กระบวนการทางนโยบาย มีการกระจายอ านาจ
ให้ประชาชนสามารถก าหนดวิถีชีวิตของตนเอง
โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

ธเนศวร์ เจริญเมือง, (๒๕๔๘, หน้า ๔-๑๑). พลเมืองต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สาธารณะเบ้ืองต้นโดยไม่รอให้หน่วยงานภาครัฐ
ลงมาแก้ไขให้เพียงแต่ฝ่ายเดียว เพื่อน าไปสู่การ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมพลังระหว่างกันได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

เสกสรรค์  ประเสริฐกุล,  (๒๕๕๑, หน้า ๖๗). การเมืองภาคประชาชนในฐานะเป็นแนวคิดใหม่ท่ี
เน้นการจ ากัดอ านาจของรัฐบาลไปพร้อมกับการ
เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาค
ประชาชน เช่น การพัฒนาระบบนิเวศ สันติภาพ 
และสิทธิมนุษยชน  

 
๒.๒.๒ ปัจจัยท่ีเก่ียวกับการเมืองภาคพลเมือง 
การเมืองภาคพลเมืองเป็นการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการเมืองการปกครอง เป็นการเมืองภาคพลเมืองท่ีควบคู่ไปกับการเมืองของนักการเมือง 
(politician politics) โดยการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองให้มีประสิทธิผล ต้องมีการสนับสนุนการ
ติดตามและตรวจสอบกระบวนการปฏิรูปการเมือง การเกิดองค์กรประชาชน การรณรงค์เพื่อการ
เรียนรู้ประชาธิปไตยของประชาชน การสร้างส านึกพลเมือง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการเลือกตั้งและการตรวจสอบการใช้อ านาจ ซ่ึงมีนักวิชาการได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีเก่ียวกับ
การเมืองภาคพลเมือง ดังนี้ 



๑๘ 
 

การเมืองภาคพลเมืองในการเมืองการบริหารท้องถิ่นได้แก่ ปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายใน โดยปัจจัยภายนอกได้แก่๑๔ 

๑. ปัจจัยเชิงนโยบายของรัฐในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองภาคพลเมือง ในทางการเมือง
แล้วนโยบายของรัฐมีความส าคัญในฐานะท่ีเป็นนโยบายสาธารณะ (public policy) ท่ีเก่ียวข้องกับ
ประชาชนโดยท่ัวไปและประโยชน์ของสาธารณะหรือส่วนรวม   การมีนโยบายสาธารณะแสดงถึง
เจตนารมณ์ของรัฐในการสนับสนุน ส่งเสริมหรือไม่ สนับสนุน ส่งเสริม เช่น รัฐมีนโยบายสนับสนุน 
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองในการท างานร่วมกับ องค์กรบริหารท้องถิ่น และร่วมกับรัฐในการก ากับ 
ดูแลองค์กรบริหารท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น เป็นต้น การท่ีรัฐมีนโยบายหนุน
เสริมบทบาทการเมืองภาคพลเมืองเช่นนี้ย่อมท าให้การเมืองภาค พลเมืองมีบทบาทท่ีเด่นชัดขึ้นใน
การเมืองการบริหารท้องถิ่น ในทางกลับกัน หากรัฐไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับบทบาทของการเมือง
ภาคพลเมืองในการเมืองการบริหารท้องถิ่นแล้ว ย่อมท าให้ภาค พลเมืองต้องใช้พลังมากขึ้นในการมี
บทบาทในเรื่องนี้ 

๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การท่ีรัฐมีนโยบายหรือไม่มีนโยบายในเรื่องนั้น ๆ  
จึงมีส่วนส าคัญเพราะนโยบายรัฐน ามาสู่การมีกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อาจมีบางคนท่ีเห็นว่า 
กฎหมายอาจมีความจ าเป็นน้อยส าหรับการเมืองภาคพลเมือง แต่ในความเป็นจริงแล้ว รัฐหรือประเทศ 
ท้ังหลายในโลกนี้ล้วนเป็นนิติรัฐ ( legal state) แทบท้ังส้ิน เราจึงมิอาจปฏิเสธการมีกฎหมายและ 
บังคับใช้กฎหมายได้แต่ในอีกแง่หนึ่ง การมีกฎหมายอาจท าใหภ้าคพลเมืองขาดความเป็นอิสระในการ
เคล่ือนไหวก็ได้ ในส่วนท่ีเก่ียวกับการเมืองภาคพลเมือง การมีกฎหมายท่ีเอ้ืออ านวยต่อการมีบทบาท
ของการเมืองภาคพลเมืองจะท าให้กลุ่มการเมืองภาคพลเมือง สามารถมีสิทธิและช่องทางในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองได้มากขึ้นกว่าการไม่มีกฎหมายท่ีเอ้ืออ านวยต่อการมีบทบาททางการเมืองของกลุ่ม
การเมืองภาคพลเมืองเช่น กฎหมายเก่ียวกับการลงประชามติ กฎหมายเก่ียวกับการยื่นถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเป็นต้น๑๕ 

๓. การจัดสรรงบประมาณ จากการท่ีรัฐมีนโยบายในเรื่องนั้น ๆ น ามาสู่การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว เช่น รัฐมีนโยบายส่งเสริมองค์กรภาค
พลเมือง นอกจากมีกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องแล้ว รัฐยังจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน
ให้องค์กรภาคพลเมืองอีกด้วย เป็นต้น งบประมาณแม้จะมิใช่เรื่องท่ีส าคัญท่ีสุด แต่งบประมาณก็ 
นับเป็นทรัพยากรการบริหารท่ีช่วยในการขับเคล่ือนเรื่องต่าง ๆ  

 

                                                             
๑๔ K Thampi, Gopakumar & Balakrishnan, Public Policy & Civil Society: Ambiguities 

and Possibilities, (Bangalore: Public Affairs Centre, 2002), p. 110. 
๑๕ Fries, Richard,  The Legal Environment of Civil Society Retrieved, [ อ อ น ไล น์ ] , 

แหล่งที่มา:  www.gcsknowledgebase.org/wp-content/uploads/2003Chapter9 [๒๘ เมษายน ๒๕๖๒]. 



๑๙ 
 

ให้ ก้าวหน้าต่อไปและท่ีส าคัญคือ การให้ภาคพลเมืองมี ส่วนร่วมในกระบวนการ
งบประมาณของภาครัฐจะช่วยให้การจัดท างบประมาณมีความโปร่งใส และยึดประโยชน์ของ
ประชาชนมากขึ้น๑๖  

การจัดสรรงบประมาณมีความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยการบริหารจัดการงบประมาณ
นั้นควรมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้คือ มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการ
จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ต่อการจัดท าโครงการแต่ละโครงการ การใช้งบประมาณมีการ
เปิดเผย โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบวิธีงบประมาณ มีการจัดท าแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ มีการประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณมีความเสมอภาคเป็น
ธรรม๑๗ 

๔. การสนับสนุนจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ในการด าเนินงานของภาคพลเมืองแม้ในทาง
หลักการแล้ว จ าเป็นท่ีการเมืองภาคพลเมืองต้องพึ่งตนเอง และมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน
ของตนเอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การสนับสนุนจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง อาทิ หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชนรวมถึงภาคธุรกิจเอกชนก็ยังมีความจ าเป็นอยู่ไม่มากก็น้อยเช่น การท่ีหน่วยงานของรัฐรับรู้ 
การด ารงอยู่และการมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเมืองภาคพลเมืองท าให้สามารถเข้ามาหนุนเสริมบทบาท 
ของกลุ่มการเมืองภาคพลเมืองกับหน่วยงานภาครัฐ เช่นเดียวกับการเข้ามีสนับสนุนขององค์กรเอกชน 
และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน  

ส าหรับปัจจัยภายในท่ีเก่ียวข้องกับความเข้มแข็งของการเมืองภาคพลเมืองได้แก่๑๘  
๑. ประเด็นความเดือดร้อนท่ีอยู่ในชุมชน เมื่อศึกษาการเมืองภาคพลเมืองจากกรณีชุมชน

เข็มแข็งต่าง ๆ จะพบว่า ส่วนใหญ่แล้วเริ่มจากประเด็นปัญหาท่ีประสบอยู่ในชุมชนนั้นมาก่อนแล้ว 
และยังไม่ได้รับการแก้ไขจากรัฐหรือหน่วยงานรัฐใด ๆ  แต่เป็นคนในชุมชนนั้นเองท่ีเริ่มมีความตระหนัก
รู้ถึงความรุนแรงของปัญหาท่ีกดทับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นมายาวนาน และเริ่ม
หารือพูดคุยกันในการหาทางออกในเรื่องนี้โดยเริ่มจากคนกลุ่มเล็ก ๆ ก่อนแล้วจึง ขยายตัวออกไปมาก
ขึ้นเมื่อคนในชุมชนได้รับรู้และมีความหวังมากขึ้นน าไปสู่การพึ่งตนเองในการ แสวงหาแนวทางในการ
แก้ไขโดยอาจเป็นการน าเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหารท้องถิ่นและหรือหน่วยงาน รัฐท่ีเก่ียวข้อง  

๒. ผู้น า ในการรวมตัวของกลุ่มบุคคลเพื่ อด า เนินการให้บรรลุเป้าหมายบางอย่าง 
จ าเป็นต้องมีผู้น าเพื่อท าหน้าท่ีในการน ากลุ่มไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ในกรณีของการเมืองภาค 
พลเมืองก็เช่นเดียวกัน ผู้น ากลุ่มการเมืองภาคพลเมืองมักเป็นผู้ท่ีประสบปัญหาดังกล่าวโดยตรงหรือ 
                                                             

๑๖ Krafchik, Warren,  Can Civil Society add Value to Budget Decision-Making? A 
Description of Civil Society Budget Work International Budget Project Retrieved, [ออนไลน์] , 
แห ล่งที่ ม า : www.internationalbudget.org/. ../Can-Civil-Society-Add-Value-to-Budge [๒ ๘  เมษาย น 
๒๕๖๒]. 

๑๗ ก าจร อ่อนค า และคณะ, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการ
จัดการแห่งแปซิฟิค, [ออนไลน์], ๒ (๒) : ๓๘, แหล่งที่มา: www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/ 
download/51/22 [๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 

๑๘ J.  Craig Jenkins Resources,  Mobilization Theory and the Study of Social 
Movements, (New York: Columbia University Press, 1983), p. 120. 



๒๐ 
 

เป็นผู้ท่ีมีจิตสาธารณะ เป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนโดยอาจมีหรือไม่มีต าแหน่งเป็นทางการก็ได้ กล่าว
ได้ว่า ผู้น าท่ีประสบความส าเร็จต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและเสียสละเนื่องจากการขับเคล่ือนของภาค
พลเมืองมักมีปัญหาอุปสรรคจากท้ังภายในและภายนอกชุมชนตลอดจนใช้ระยะเวลายาวนานในการ 
บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ  

๓. ข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึง ขอ้มูลข่าวสารเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในยุคของโลก แห่ง
ข้อมูลข่าวสารเช่นทุกวันนี้ การไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ต้องอาศัยข้อมูลท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าวให้มาก การรู้และเข้าใจถึงประเภทของข้อมูล และวิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีแม่นย า 
น่าเช่ือถือจึงเป็นส่ิงท่ีบุคคลในการเมืองภาคพลเมืองต้องรู้และเข้าใจ การต่อสู้โดยปราศจากข้อมูลไม่
อาจน าไปสู่ความส าเร็จในการต่อสู้ทางการเมืองได้ นอกจากนี้ การมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ี 
หลากหลายก็เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นส าหรับประชาชนท่ีต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในท้องถิ่น  

๔. การบริหารจัดการ การบริหารจัดการเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญไม่แพ้ปัจจัยด้านผู้น า 
และข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น การบริหารจัดการเป็นการท าให้ทรัพยากรท่ีการเมืองภาคพลเมืองมีอยู่ 
เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้ ในทางกลับกัน หากกลุ่มการเมืองภาคพลเมือง 
ขาดการบริหารจัดการท่ีดีก็จะท าให้พลังของกลุ่มลดน้อยถอยลงจนขาดพลังในการขับเคล่ือนกลุ่ม 
ต่อไปได้และล้มเหลวในท่ีสุด  

๕. เครือข่าย ในปัจจุบันนี้ ความเป็นเครือข่าย (networking) นับเป็นส่ิงส าคัญในการ 
หลอมรวมพลังของกลุ่มต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน การขับเคล่ือนของกลุ่มการเมือง 
ภาคพลเมืองโดยล าพังอาจใช้เวลานานในการบรรลุเป้าหมายหรืออาจไม่ส า เร็จเลยก็ได้ แต่หาก
ขับเคล่ือนโดยอาศัยเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกชุมชนท้องถิ่นก็เป็นการช่วยเสริมพลังให้กับกลุ่ม 
การเมืองนั้นในการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม  

๖. การส่ือสาร การส่ือสารระหว่างกันภายในกลุ่ม และการส่ือสารกับกลุ่มอ่ืนหรือกับ 
สาธารณะนับเป็นส่ิงท่ีช่วยหนุนเสริมให้การขับเคล่ือนของกลุ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น การส่ือสารแบบ
หลายช่องทาง (multi-communication) เป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายช่องทางท้ัง 
แนวนอนและแนวตั้ง อาทิ ภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม และสาธารณะ เป็นต้น การส่ือสารเป็นการท าให้
เกิดความเข้าใจร่วมกัน การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การสร้างความเห็นอกเห็นใจซ่ึงล้วนแปรเป็นพลัง
ให้กับการเมืองภาคพลเมืองท้ังส้ินซ่ึงการขับเคล่ือนของกลุ่มการเมืองภาคพลเมืองต้องตระหนักถึง 
ความส าคัญของการส่ือสารให้มากเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม  

๗. จิตสาธารณะ และความเช่ือมั่นในพลังอ านาจ ในแง่ของปัจเจกบุคคลท่ีมารวมกัน เป็น
กลุ่มการเมืองภาคพลเมือง ต้องมีจิตสาธารณะเป็นส าคัญเป็นส่ิงแรกๆ จิตสาธารณะ (public 
consciousness) ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า ส านึกหรือความคิดท่ีจะท า ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
ให้แก่สังคม หรือคนท่ัวไป จิตสาธารณะเป็นส่ิงท่ีอยู่ลึกในจิตใจคน ซ่ึงการท่ีคนจะมีจิตสาธารณะได้ต้อง
เป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและต่อสังคมควบคู่กัน การมีจิตสาธารณะเป็นส่ิงท่ีสามารถ
สร้างให้มีข้ึนในแต่ละปัจเจกบุคคลได้หากมีการอบรมกล่อมเกลาท่ีเหมาะสม อาทิ การสร้างวินัย และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน การมีเมตตาต่อผู้ท่ีอ่อนแอกว่า หรือด้อยกว่าการไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืน การยึดหลักพอเพียงในการด ารงชีวิต เป็นต้น  



๒๑ 
 

สรุปได้ว่า การเมืองภาคพลเมืองจ าเป็นต้องมีท้ังปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในการเมือง
ภาคพลเมืองปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบาย ด้านกฎหมาย ด้านจัดสรรงบประมาณ 
และด้านการสนับสนุนจากภาคส่วน ส่วนปัจจัยภายในนั้นประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านความเดือดร้อน
ในชุมชน ด้านผู้น า ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการบริหารจัดการด้านการส่ือสารและด้านจิตสาธารณะ
และความเช่ือมั่นในพลังอ านาจของตนเอง 

 
ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญปัจจัยท่ีเก่ียวกับการเมืองภาคพลเมือง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
K Thampi, Gopakumar & Balakrishnan,  
(2002, p. 110). 

การเมืองภาคพลเมืองในการเมืองการบริหาร
ท้องถิ่นได้แก่ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
โดยปัจจัยภายนอกได้แก่ 

ก าจร อ่อนค า และคณะ, [๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. การใช้งบประมาณต้องมีการเปิดเผย โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบวิธีงบประมาณ 
มีการจัดท าแผนการใช้จ่าย งบประมาณ มีการ
ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณมีความเสมอภาคเป็นธรรม 

J. Craig Jenkins Resources, (1983, p. 120). ปัจจัยภายในท่ีเก่ียวข้องกับความเข้มแข็งของ
การเมืองภาคพลเมืองได้แก่ ๑. ประเด็นความ
เดือดร้อน ท่ีอยู่ใน ชุมชน ๒ . ผู้น า  ๓. ข้อมูล
ข่าวสารและการเข้าถึง ๔. การบริหารจัดการ  
๕. เครือข่าย ในปัจจุบันนี้  ความเป็นเครือข่าย  
๖. การส่ือสาร การส่ือสารระหว่างกันภายในกลุ่ม 
๗. จิตสาธารณะ  

 
๒.๒.๓ ประเภทของการเมืองภาคพลเมือง มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท าหรือพฤติกรรมของมนุษย์ โดยมีความเช่ือว่าปัจจัย

ภายนอกถือ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจ แต่บุคคลจะแปลง
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจ แต่บุคคลจะแปลงสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ และสังคมเหล่านี้น ามาสู่ตัวบุคคลในรูปของความเช่ือ (beliefs) และความไม่เช่ือ 
(disbeliefs) ซ่ึงจะเป็นเหตุผลท่ีจะท าให้บุคคลตัดสินใจเลือกกระท าพฤติกรรมซ่ึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ด้าน คือ๑๙ 

 
 

                                                             
๑๙ ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, จิตสาธารณะ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: www.royin.goth/?knowledges=

จิตสาธารณะ-๙-มกราคม-๒๕๕๔ [๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 



๒๒ 
 

๑. ปัจจัยท่ีดึงดูดให้เกิดการกระท า 
๑.๑ เป้าประสงค์ (goals) การกระท าทุกอย่างต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อาจ

เป็นความเช่ือ ความรู้สึก แถลงการณ์ ของทางราชการและอาจจะเป็นจากเงื่อนไขท่ีตนเองหรือคนอ่ืน
เป็นผู้ก าหนดให้เป็นไปตามแนวทางความปรารถนา 

๑.๒ ความเช่ือ (belief orientation) เป็นความคิดหรือความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเองโดย
ปราศจากการอ้างอิงใด ๆ ความเช่ือนี้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เพราะคนส่วนมากจะเลือกกระท า
ความเช่ือพื้นฐานท่ีเขามีอยู่ดั้งเดิม 

๑.๓ ค่านิยม (value standards) เป็นระบบหนึ่งของความเช่ือ การด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมนั้น ๆ จะต้องสร้างเงื่อนไขในการด ารงชีวิต การท่ีจะท าหรือไม่ท าหรือไม่ท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีพื้นฐาน
มาจากสังคมนั้นตัดสินแล้วว่าดีหรือเลว 

๑.๔ นิสัยและขนบธรรมเนียม (habits and custom) เป็นรูปแบบท่ีสร้างขึ้นมาจาก
ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม ซ่ึงคนในสังคมจะยอมรับด้วยความเต็มใจเป็นแบบอย่างท่ีสมบูรณ์และมี
เหตุผล การกระท าท่ีแสดงออกมาเช่นนี้เป็นเพราะความเคยชิน และเป็นประเพณีดั้งเดิมยึดถือมานาน 

๒. ปัจจัยผลักให้เกิดการกระท า 
๒.๑ ความคาดหวัง (expectations) เป็นความรู้สึกภายในตัวเราหรือท่ีเกิดจากตัว

บุคคล กลุ่ม และสังคม ท่ีได้คิดหรือหวังให้ตัวเราควรมีความเช่ือ มีความรู้สึก หรือ แสดงการกระท า
ออกมาตามท่ีต้องการ 

๒.๒ ข้อผูกพัน (commitments) เมื่อมีการรวมกลุ่มกิจกรรมพิเศษขึ้นในสังคม ก็จะมี
ข้อผูกพันท่ีสมาชิกในกลุ่มจะต้องท าตามสัญญาหรือข้อผูกพันตามท่ีกลุ่มได้ตั้งขึ้น 

๒.๓ การบังคับ (force) เป็นความรู้สึกของคนท่ีจะต้องกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยไม่มี
ทางเลือก อาจจะถูกบังคับโดยกฎหมู่หรือกฎหมายก็ได้ การบังคับนี้จะรุนแรงกว่าการสมัครใจท าเอง 

 
๓. ปัจจัยสนับสนุน 

๓.๑ โอกาส (opportunity) เป็นความเช่ือของคนท่ีคิดว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ท่ี
สามารถจะเลือกกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้ตามโอกาสท่ีตนมีอยู่ แต่บางคนก็ไม่มีโอกาสท่ีจะเลือกกระท าได้  
เพราะสถานการณ์ไม่เอ้ืออ านวย 

๓.๒ ความสามารถ (ability) การท่ีคนยอมรับว่าตนเองมีขีดความรู้ ความสามารถ
เพียงใดท่ีจะสามารถกระท าส่ิงท่ีตนต้องการให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

๓.๓ การสนับสนุน (support) เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือหรือต่อต้านซ่ึงเกิดจาก
ตัวบุคคลหรือกลุ่มให้ความสนับสนุนด้านความคิดเห็น หรือเป็นแรงกระตุ้นให้คนกระท า ส่ิงหนึ่งส่ิงใด
ลงไปเนื่องจากเขารู้สึกว่ามีผู้สนับสนุนให้เขาท า 

สรุปได้ว่า พลเมืองท่ีอยู่ในกลุ่มองค์กร หรือพลเมืองในสังคมภาคการเมืองเป็นพลเมือง
ท่ีมิใช่ในมิติของความเป็นปัจเจกนิยม ตรงกันข้ามกลับให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มทางสังคม ซ่ึงเป็น
แนวคิดส าคัญของการเมืองภาคพลเมืองท่ีความส าคัญในวงวิชาการสายหนึ่งในปัจจุบัน 

 
 



๒๓ 
 

แนวคิดการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง 
๑. การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา 
๒. การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๓. การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 
๔. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
๕. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี 
๖. การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม 
๗. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
๘. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ๒๐ 
คุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยสามารถสรุปคุณสมบัติได้ ๖ 

ประการ ดังต่อไปนี้ ๑. พึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของระบบอุปถัมภ์ 
๒. เคารพสิทธิผู้อ่ืน ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ๓. เคารพความ
แตกต่าง ว่าผู้อ่ืนมีสิทธิท่ีจะมีความคิดเห็น ความรับผิดชอบท่ีแตกต่างจากเรา ๔. เคารพหลักความ
เสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืนและเห็นคนเท่าเทียมกัน มองคนเป็น แนวระนาบ 
ไม่ใช่แนวดิ่ง ๕. เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้ก าลังและยอมรับผลของ
การละเมิด กฎหมาย ๖. รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กระตือรือร้น
ท่ีจะรับผิดชอบ และร่วม แก้ไขปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นท่ีตนเอง๒๑  

ลักษณะพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยท่ีเป็นสากล เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
มีสาระส าคัญคือ พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยท่ีเป็นสากลจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ มีการศึกษา  
และความสามารถท่ีจะมองเห็นและเข้าใจในสังคมของตนและสังคมโลกเฉกเช่นเป็นสมาชิกของสังคม
โลก มีความสามารถท่ีจะท างานร่วมกับผู้อ่ืนและรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืนในบทบาทส่วนตน
และต่อสังคม มีความสามารถท่ีจะเข้าใจยอมรับและอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
มีความสามารถท่ีจะคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ มีความเต็มใจท่ีจะแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยท่าทีสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง มีความเต็มใจท่ีจะเปล่ียนการใช้ชีวิตและอุปนิสัยการบริโภค
เพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม มีความสามารถท่ีจะเข้าใจและปกป้องสิทธิมนุษยชน มีความเต็มใจและมี
ความสามารถท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ๒๒ 

                                                             
๒๐John J. Cogan, Multidimensional Citizenship : Educational Policy for the Twenty-

first Century, an Executive Summary of the Citizenship Education Policy Study, Tokyo, Japan, 
1997. อ้างใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังที่ ๑๓ ประจ าปี ๒๕๕๔ เล่ม ๒, ความ
เป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย, หน้า ๔๔-๔๕. 

๒๑ กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศัก ราช  ๒๕๕๒ , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔-๑๕. 

๒๒ ทิพย์พาพร ตันติ สุนทร, การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง , (ก รุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบาย
การศึกษา, ๒๕๕๔), หน้า ๑๓.  



๒๔ 
 

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมีอิสรภาพ พึ่งพาตนเองได้
ใช้สิทธิเสรีภาพโดยควบคู่กับความรับผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน เคารพความแตกต่าง 
เคารพหลักความเสมอภาคเคารพกติกา ไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม กระตือรือร้นท่ีจะรับผิดชอบหรือร่วมกันขับเคล่ือนสังคม และแก้ปัญหาสังคมในระดับต่างๆ 
ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ระดับประเทศ อาเซียนและประชาคมโลก๒๓ 

สรุปได้ว่าจากการศึกษาแนวคิดจิตส านึกของประชาชนและบทบาทเพื่อความเป็น
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีต้องการให้ประประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ปลูกฝัง
การพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน ดังนั้นคุณลักษณะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรมี
ลักษณะ การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน การส่งเสริม
การยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การส่งเสริม
การแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ 

 
ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญประเภทของการเมืองภาคพลเมือง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, [๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒]. 

๑. ปัจจัยท่ีดึงดูดให้เกิดการกระท า ประกอบด้วย
เป้าประสงค์  ความเช่ือ  ค่ านิยม  นิ สัยและ
ขนบธรรมเนียม ๒. ปัจจัยผลักให้เกิดการกระท า 
ประกอบด้วย ความคาดหวัง  ข้อผูกพัน  การ
บั งคั บ  ๓ . ปั จ จัย สนั บสนุ น  ๑ . โอกาส  ๒ . 
ความสามารถ ๓.การสนับสนุน  

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกล้า ครั้งท่ี ๑๓ ประจ าปี ๒๕๕๔ 
หน้า ๔๔-๔๕. 

แนวคิด การส่ง เสริมจิตส านึ กการเมืองภาค
พลเมือง ประกอบด้วย 
๑. การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา 
๒. การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๓. การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทาง
สังคมวัฒนธรรม 
๔. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
๕. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี 
๖. การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม 
๗. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
๘. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 

                                                             
๒๓ วิชัย วงษ์ใหญ่, นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมือง , (กรุงเทพมหานค: อาร์ 

แอนด์ปร้ินท์ จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๔๓. 



๒๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญประเภทของการเมืองภาคพลเมือง (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กระทรวงศึกษาธิการ, (๒๕๕๑, หน้า ๑๔-๑๕). คุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
ประกอบด้วย ๖ ประการ ดังต่อไปนี้  
๑. พึ่ งตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ ไม่อยู่
ภายใต้การครอบง าของระบบอุปถัมภ์  
๒. เคารพสิทธิผู้อ่ืน ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไป
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  
๓. เคารพความแตกต่าง ว่าผู้อ่ืนมีสิทธิท่ีจะมี
ความคิดเห็น ความรับผิดชอบท่ีแตกต่างจากเรา  
๔. เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืนและเห็นคนเท่าเทียมกัน 
มองคนเป็น แนวระนาบ ไม่ใช่แนวดิ่ง  
๕. เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการ
แก้ปัญหา ไม่ใช้ก าลังและยอมรับผลของการ
ละเมิด กฎหมาย ๖. รับผิดชอบต่อสังคม 

ทิพย์พาพร ตนัติสุนทร, (๒๕๕๔, หน้า ๑๓).  ลักษณะพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยท่ีเป็น
สากล เพื่ อเตรียมตัวเข้ า สู่ศตวรรษ ท่ี ๒๑ มี
สาระส าคัญคือ พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยท่ี
เป็นสากลจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ มีการศึกษา 

วิชัย วงษ์ใหญ่, (๒๕๕๔, หน้า ๔๓). พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรเป็นสมาชิก
ของสังคมท่ีมีอิสรภาพ พึ่งพาตนเองได้ใช้สิทธิ
เสรีภาพโดยควบคู่กับความรับผิดชอบ เคารพ
สิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  เคารพความแตกต่า ง 
เคารพหลักความเสมอภาคเคารพกติกา 

 

๒.๓ แนวคิดระบอบประชาธิปไตย 
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะเด่นอยู่ท่ีการแข่งขันเสรีระหว่างกลุ่ม

หรือพรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนส่วนมากในประเทศให้เป็นรัฐบาล
ท าหน้าท่ีบริหารกิจการต่าง ๆ ของประเทศตามนโยบายท่ีกลุ่มหรือพรรคได้วางไว้ล่วงหน้า 

๒.๓.๑ การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
มีนักวิชาการและผู้วิจัยได้ให้ความหมายหรือค าจ ากัดความของการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยไว้หลายท่านดังนี้ 
ค าว่า “ประชาธิปไตย” ประกอบด้วยค าว่า “ประชา” หมายถึง หมู่คนคือปวงชน กับ ค า

ว่า “อธิปไตย” หมายถึงความเป็นใหญ่ “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึง “ความเป็นใหญ่ของปวงชน” 



๒๖ 
 

การท่ีปวงชนจะมีความเป็นใหญ่ในการแสดงมติได้ ก็จ าเป็นท่ีชนทุกคนรวมกันเป็นปวงชนนั้นต้องมี
สิทธิและหน้าท่ีของมนุษยชน อันเป็นสิทธิและหน้าท่ีตามธรรมชาติของทุกคนท่ีเกิดมาเป็นมนุษย์คือ 
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคซ่ึงมนุษย์จะต้องใช้พร้อมกันกับหน้าท่ีมิให้เกิดความเสียหายแก่เพื่อน
มนุษย์อ่ืนและหมู่คนอ่ืนหรือปวงชนเป็นส่วนรวม ถ้าชนส่วนมากซ่ึงเป็น สามัญชน ถูกตัดสิทธิมนุษยชน
โดยให้มีหน้ าท่ีแต่อย่างเดียว โดยไม่มีหน้าท่ีมนุษยชนแบบการปกครองก็เกินขอบเขตของ
ประชาธิปไตย  

ประชาธิปไตยนอกจากจะเป็นระบอบการปกครองแล้วยังมีการแบ่งความหมายของค าว่า
ประชาธิปไตยออกเป็น ๓ ความหมายใหญ่ๆ ดังนี้  

๑. ประชาธิปไตยท่ี เป็นความคิด ในวงกรอบหรือฐานะท่ีเป็นปรัชญา ทฤษฎีหรือ
อุดมการณ์ทางการเมือง ประชาธิปไตย ในส่วนนี้จะมุ่งในเรื่องของความคิดสภาพมโนธรรมท้ังของ
ผู้บริหารประเทศและประชาชนพลเมือง 

๒. ประชาธิปไตยท่ีเป็นรูปแบบการปกครองในวงกรอบหรือฐานะท่ีเป็นรูปแบบการ
ปกครอง เป็นการพิจารณาในเชิงโครงสร้างของรัฐบาลหรือการปกครองแบบประชาธิปไตย เช่น ระบบ
รัฐสภาหรือระบบประธานาธิบดี 

๓. ประชาธิปไตยท่ีเป็นรูปแบบวิถีชีวิต ในวงกรอบหรือฐานะเป็นวิถีชีวิต (way of life) 
ได้แก่การยอมรับเสียงข้างมาก การมีใจกว้าง มีขันติธรรม การไม่ใช้ความรุนแรงการมีความเอาใจใส่ใน
กิจการบ้านเมือง๒๔ 

ประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นระบบการเมืองว่าเป็นการจัดรูปแบบการปกครองโดยการ
ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมือง บทบาท อ านาจ และหน้าท่ีของสถาบันทาง
การเมือง ตลอดถึงวิธีการตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งในทางปฏิบัติตามแนวคิดประชาธิปไตย ซ่ึงระบบ
การเมืองแบบประชาธิปไตยมีลักษณะท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวความคิดประชาธิปไตย และ
แนวคิดประชาธิปไตยได้ก่อให้เกิดรูปแบบการปกครอง และวิธีการท่ีใช้ในการปกครองตามล าดับ
ต่อไปนี้ 

๑) แนวคิดประชาธิปไตยท่ีว่ามนุษย์มีความสามารถ มีสติปัญญา รู้จักใช้เหตุผลท าให้เกิด
รูปแบบและวิธีการปกครองท่ีใช้หลักการประชุมปรึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปัญหา 
โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและหาข้อยุติในท่ีสุด เช่น การประชุมสภาและคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

๒) แนวคิดประชาธิปไตยท่ีเช่ือในความเป็นอิสระและเสรีภาพของมนุษย์จึงท าให้ต้องมีการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจรัฐบาลไว้ และให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน เช่น เสรีภาพ
ทางการนับถือศาสนา การพูดคุย การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น 

๓) แนวคิดประชาธิปไตยเน้นความเท่าเทียมกันของคน ดังนั้นจึง เกิดการคุ้มครองทาง
กฎหมายต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๔) แนวคิดประชาธิปไตยท่ีว่าอ านาจอันชอบธรรมทางการปกครองเกิดจากความยินยอม
ของประชาชน นั่นคือ ประชาชนต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งตัวแทนของตนไปเป็นผู้แทนเพื่อบริหารงาน
แทนประชาชน และจะต้องพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบวาระเพื่อให้ประชาชนพิจารณาเลือกตัวแทนใหม่ 
                                                             

๒๔ จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, และคณะ, รัฐศาสตร์ท่ัวไป , (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๔๐), หน้า ๒๕๕. 



๒๗ 
 

๕) แนวคิดประชาธิปไตยท่ีอ านาจอธิปไตยมาจากปวงชนนั้น นอกจากจะมีการจัดการ
ปกครองโดยให้ประชาชนเลือกผู้แทนเข้ามาโดยตรงแล้ว ยังมีการจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจต่าง ๆ 
ของสถาบันการเมือง การปกครองท่ีมีอยู่ด้วย คือ หลักการแบ่งแยกอ านาจ เพื่อถ่วงดุล ตรวจสอบซ่ึง
กันและกัน การท่ีรัฐบาลค านึงอยู่เสมอว่าจ าเป็นต้องรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยการให้ความส าคัญแก่
ข้อเรียกร้องตามความต้องการของประชาชน รับฟังความคิดเห็นและประชามติเก่ียวกับกา รด าเนิน
นโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล วิธีการนี้น ามาใช้เพื่อย้ าว่าประชาชนมีอ านาจสูงสุด บางระบบ
ใช้การออกเสียงเป็นประชามติ ในปัญหาท่ีมีความขัดแย้งกันมากจนรัฐบาลเห็นว่า ควรให้ประชาชน
เป็นผู้ตัดสินโดยตรง  

๖) แนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยท่ีเก่ียวกับสิทธิท่ีจะคัดค้ านไม่เห็นด้วยและการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาล ก่อให้เกิดรูปแบบการปกครองและวิธีการปกครองท่ีให้ความส าคัญในสิทธิ
เสรีภาพท่ีจะแสดงความคิดเห็นคัดค้านนโยบายและการปฏิบัติงานของรัฐบาล การเคารพสิทธิเช่นว่านี้ 
คือ การให้โอกาสฝ่ายค้าน กล่าวคือ พรรคฝ่ายค้านสามารถเรียกร้องการสนับสนุนจากประชาชนให้
เปล่ียนแปลงรัฐบาล การเปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนมีความเป็นอิสระท่ีจะวิจารณ์รัฐบาล โดยไม่ถูก
คุกคาม การเคารพสิทธิเสรีภาพของเสียงข้างน้อย๒๕ 

อริสโตเติ้ล ได้ให้ค าจ ากัดความหมายของประชาธิปไตยว่า ประชาธิปไตยคือสภาวะท่ีคนท่ี
เป็นไทยและคนยากจน ซ่ึงมีจ านวนข้างมากในสังคมได้รับมอบหมายให้กุมอ านาจของรัฐไว้ในมือ 
ประชาธิปไตยท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดได้รับการเรียกเช่นนั้นได้ก็เพราะมีสภาพแห่งความเสมอภาคปรากฏอยู่ท่ี
นั้นและกฎหมายของรัฐมุ่งรับรองความเสมอภาคนั้น และเพราะว่าคนยากจนจะไม่ต้องอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายต่ าต้องกว่าคนร่ ารวย หรือว่าอ านาจสูงสุดจะไม่ต้องอยู่ในก ามือของฝ่ายใด ท้ังสอง
ฝ่ายจะมีส่วนใช้อ านาจนั้นด้วยกัน ถ้าตามท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าเสรีภาพและความเสมอภาคมีอยู่ใน
ประชาธิปไตยแล้ว ทุกแผนการของรัฐบาลก็ต้องเปิดประตูให้กับทุกคน ดังนั้น ท่ีใดท่ีเป็นประชาชน
เป็นฝ่ายข้างมาก และส่ิงท่ีพวกเขาลงคะแนนแล้วจะเป็นกฎหมาย จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าในสภาวะ
เช่นนั้นก็ควรจะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตย๒๖  

ประชาธิปไตยว่าตามทฤษฎีนั้นเป็นทางการเมืองหรือการจัดแจงทางการเมืองในระดับชาติ  
ท่ีบรรดาผู้น าทางการเมืองจ าต้องแข่งขันกันเพื่อรับเสียงสนับสนุนโดยการเลือกตั้งเป็นระยะเวลาและ
อย่างเสรีจากประชาชน การเลือกตั้งนั้นจาต้องยึดหลักความเสมอภาคและท่ัวถึง ประชาชนจาเป็นท่ี
จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกผู้ก าหนดนโยบาย
ทางการเมือง และในการควบคุมก าหนดนโยบายนั้นให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน จาก
ความหมายของประชาธิปไตยดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ ดังนี้  

๑. การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองของประชาชน หมายถึง 
ประชาชนท้ังมวลเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย  

                                                             
๒๕ ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร:  

พิฆเณศ, ๒๕๒๔), หน้า ๑๕-๑๙. 
๒๖ อริสโตเติ้ล อ้างใน อมร รักษาสัตย์, หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย, ใน ประชาธิปไตย

และรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: การันต์การพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๙-๑๐. 



๒๘ 
 

๒. การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองโดยประชาชน หมายถึง 
ประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนเข้ามาท าหน้าท่ีในการปกครอง และ  

๓. การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองเพื่อประชาชน หมายถึง ตัวแทนท่ี
ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าท่ีในการปกครองจะต้องใช้อ านาจในการปกครองเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนจะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ของตนเอง และพรรคพวกมิได้ ถ้าเมื่อใดปรากฏว่าผู้แทนท่ี
เข้ามาท าหน้าท่ีในการปกครองมิได้ใช้อ านาจเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน และ
ประชาชนในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถถอดถอนผู้ปกครองได้ทุกโอกาส๒๗ 

ประชาธิปไตยเป็นท้ังรูปแบบการปกครองและวิถีชีวิต ประชาธิปไตยท้ั งสองทางต้อง
ด าเนินไปด้วยกัน ส่วนความหมายท่ีได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางคือ ค ากล่าวของประธานาธิบดี
อับราฮัมลินคอล์น แห่งสหรัฐอเมริกาท่ีว่า “การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นหมายถึง การ
ปกครองประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” (government of the people, by the 
people, and for the people)๒๘ 

ค าว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นของประชาชนนั้น ก็เป็นไปตามหลักปรัชญา
ของระบอบประชาธิปไตยท่ีว่า ในการปกครองระบอบนี้อ านาจสูงสุดหรือท่ีเรียกว่าอ านาจอธิปไตยเป็น
ของปวงชน การปกครองประเทศเป็นการใช้อ านาจประชาธิปไตยเพื่อบริหารงานให้เกิดความผาสุกแก่
ประชาชนท้ังหลายท่ีอยู่ภายใต้การปกครองในฐานะท่ีปวงชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย จึงถือได้ว่า
การปกครองนั้นเป็นของปวงชน โดยปวงชนได้มอบอ านาจสูงสุดในการปกครองให้แก่สถาบันทาง
การเมืองเป็นผู้ใช้แทนปวงชนตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่วนประชาธิปไตยเป็น
การปกครองโดยประชาชนนั้น ถ้าจะพิจารณาจากการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยตรงท่ี
ประชาชนผู้มีสิทธิทางการเมืองเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยในการปกครองประเทศด้วยตนเอง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันนี้เป็นประชาธิปไตยทางอ้อมหรือผ่านผู้แทน ประชาชนมิได้
ใช้อ านาจอธิปไตยปกครองประเทศโดยตรงด้วยตัวของตนเอง หากแต่ประชาชนเป็นผู้ใช้อ านาจ
อธิปไตยโดยผ่านผู้แทนท่ีตนเลือกมาตามกระบวนการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ผู้แทน แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เราอาจพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน
นั้น เป็นการปกครองโดยประชาชนท้ังในทางปรัชญาและข้อเท็จจริง คือ รัฐบาลใช้อ านาจบริหารงาน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รัฐสภาใช้อ านาจตามกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล โดยบุคคลท้ังสองกลุ่มได้รับการเลือกตั้งของประชาชนท้ังส้ินซ่ึงในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
รัฐบาลหรือของสภา จะต้องค านึงถึงผลประโยชน์และความต้องการของประชาชนเป็นท่ีตั้ง ถ้าหาก
ปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่องหรือไม่รับผิดชอบต่อประชาชน ประชาชนก็มีสิทธิท่ีบังคับให้รัฐบาลหรือสภา
ปฏิบัติหน้าท่ี ให้ถูกต้องตามกระบวนการ เช่น โดยการเลือกตั้ง โดยการออกเสียงประชามติ  
โดยการเสนอร่างกฎหมาย หรือโดยการออกเสียงประชามติเพื่อเปล่ียนแปลงต าแหน่งท่ีส าคัญ เป็นต้น 

ส่วนค าว่า เป็นการปกครองเพื่อประชาชนนั้น ก็เห็นได้ชัดจากเหตุผลข้างต้นซ่ึงประชาชน
ร่วมก าหนดท้ังผู้ท่ีจะมาปกครองและนโยบายท่ีจะใช้ในการปกครองก็เป็นธรรมดาว่าประชาชนต้อง
                                                             

๒๗ Pateman, Carole, Participation and Democracy Theory, ( London:  Cambridge 
University Press, 1970), pp. 22-27. 

๒๘ R.M. Maciver, The Web of Government, (New York: Alfred A. Knopf, 1953), p. 75. 



๒๙ 
 

ไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบท่ีจะเลือกคณะบุคคลและนโยบายท่ีเหมาะสมและสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนมาปกครอง 

ประเด็นส าคัญประการหนึ่งของการปกครองระบอบนี้ คือ ประชาธิปไตยมีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญอยู่ ๒ ประการ คือ รูปแบบและเนื้อหาสาระ เช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา รัฐบาล การเลือกตั้ง
พรรคการเมือง เป็นต้น คนมักจะเน้นท่ีรูปแบบเป็นส าคัญ แต่ส่วนท่ีเนื้อหาสาระมีลักษณะเป็น
นามธรรม ซ่ึงท้ังสองมีความส าคัญ ถ้าให้ความส าคัญแต่เพียงด้านเดียวประชาธิปไตยก็เจริญไปไม่ได้ 

เนื้อหาสาระของประชาธิปไตย ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตย
เบ้ืองต้น นอกจากนั้นยังมีความศรัทธาหรือความเช่ือมั่นว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมือง
การปกครองท่ีดีท่ีสุดในเวลานี้ ส่วนความเคารพและปฏิบัติตามกติกาประชาธิปไตยด้วยความจริงใจก็
เป็นเนื้อหาสาระท่ีส าคัญประการหนึ่ง ความล้มเหลวท่ีเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยส่วนหนึ่งเกิด
จากการไม่เคารพต่อกติกาประชาธิปไตย หลีกเล่ียงหรือพยายามบิดเบือนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
ตนและพวกพ้องจนท าให้เกิดความสับสนในความถูกต้องเสมอมาปัจจัยท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง  
คือ อ านาจของประชาชนในการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล ซ่ึงเป็ นหัวใจประการหนึ่งของ
ประชาธิปไตย เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนรู้เห็นในการบริหารงานของรัฐบาล ประชาชนมี
สิทธิท่ีจะร้องขอให้รัฐบาลยับยั้งหรือเปล่ียนแปลงใหม่เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
ฉะนั้นประชาชนจึงต้องมีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกลไกขอ งระบอบประชาธิปไตย  
ต้องติดตามปัญหา ข้อมูล สามารถตัดสินปัญหาด้วยเหตุผลได้ ไม่เช่นนั้นก็อาจก่อให้เกิดผลร้าย เช่น 
ถูกชักจูงเป็นเครื่องมือทางการเมืองของบุคคลอ่ืน หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากปั่นป่วนขึ้นอันเป็นผลร้าย
ต่อประเทศชาติ 

สรุปได้ว่า การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ตามหลักการท่ีว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของปวง
ชน ให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคแก่ประชาชนโดยยึดหลักกฎหมาย หากประชาชนไม่มีความ
พร้อมทางด้านการศึกษา ขาดความรู้เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และความรับผิดชอบในฐานะเป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตย และผู้น าในระบอบประชาธิปไตยขาดคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง 
การสร้างความสมดุลระหว่างอ านาจรัฐและอ านาจประชาชน การเพิ่มความเข้มแข็งของสังคมบนหลัก
นิติธรรม และการพัฒนาค่านิยมประชาธิปไตยให้กับคนในชาติ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นท่ีรัฐประชาธิปไตย
จะต้องด าเนินการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงของชาติ 

 
ตารางท่ี ๒.๖  แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, และคณะ, (๒๕๔๐, 
หน้า ๒๕๕). 

ประชา ธิป ไตยนอกจากจะเป็น ระบอบการ
ปกครองแล้วยังมีการแบ่งความหมายของค าว่า
ประชาธิปไตยออกเป็น ๓ ความหมายใหญ่ๆ ดังนี้ 
๑ . ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ท่ี เป็ น ค ว า ม คิ ด  ๒ . 
ประชาธิปไตยท่ีเป็นรูปแบบการปกครองในวง
กรอบ ๓. ประชาธิปไตยท่ีเป็นรูปแบบวิถีชีวิต  

 



๓๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๖  แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช, (๒๕๒๔, หน้า ๑๕-๑๙). แนวคิดประชาธิปไตยได้ก่อให้เกิดรูปแบบการ
ปกครอง และวิ ธีการ ท่ี ใช้ ใน การป กครอง
ตามล าดับต่อไปนี้ ๑) แนวคิดประชาธิปไตยท่ีว่า
มนุษย์มีความสามารถ  ๒) แนวคิดประชาธิปไตย
ท่ีเช่ือในความเป็นอิสระและเสรีภาพของมนุษย์ 
๓) แนวคิดประชาธิปไตยเน้นความเท่าเทียมกัน
ของคน  ๔) แนวคิดประชาธิปไตยท่ีว่าอ านาจอัน
ชอบธรรมทางการปกครองเกิดจากความยินยอม
ของประชาชน ๕) แนวคิดประชาธิปไตยท่ีอ านาจ
อธิปไตยมาจากปวงชน  ๖) แนวคิด เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยท่ีเก่ียวกับสิทธิท่ีจะคัดค้านไม่เห็น
ด้วยและการเปล่ียนแปลงรัฐบาล  

อริสโตเติ้ล อ้างใน อมร รักษาสัตย์, (๒๕๔๓, หน้า 

๙-๑๐). 
ประชาธิปไตยคือสภาวะท่ีคนท่ีเป็นไทยและคน
ยากจน ซ่ึงมีจ านวนข้างมากในสังคมได้รับ
มอ บ ห ม าย ให้ กุม อ า น า จ ขอ ง รั ฐ ไ ว้ ใน มื อ 
ประชาธิปไตยท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุดได้รับการเรียกเช่นนั้น
ได้ก็เพราะมีสภาพแห่งความเสมอภาคปรากฏอยู่
ท่ีนั้นและกฎหมายของรัฐมุ่งรับรองความเสมอ
ภาค 

Pateman, Carole, (1970, pp. 22-27). ประชาธิปไตยว่าตามทฤษฎีนั้นเป็นทางการเมือง 
หมายถึง ประชาชนท้ังมวลเป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตย ประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนเข้ามาท า
หน้าท่ีในการปกครอง และตัวแทนท่ีประชาชน
เลือกตั้งเข้ามาท าหน้าท่ีในการปกครองจะต้องใช้
อ านาจในการปกครองเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนจะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

R.M. Maciver, (1953, p. 75). ประชาธิปไตยเป็นท้ังรูปแบบการปกครองและวิถี
ชี วิต  ค าก ล่าวของประธาน า ธิบดี อับ ราฮั ม
ลินคอล์น แห่งสหรัฐอเมริกาท่ีว่า “การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยนั้นหมายถึง การปกครอง
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” 

 
 
 



๓๑ 
 

๒.๓.๒ หลักการของระบอบประชาธิปไตย 
ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการอยู่ท่ีการแข่งขันอย่างเสรีระหว่างกลุ่มหรือพรรคการเมือง

ต่างๆ เพียงเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนส่วนมากในประเทศให้เป็นรัฐบาล ท าหน้าท่ี
บริหารกิจการต่าง ๆ ของประเทศตามนโยบายท่ีกลุ่มหรือพรรคนั้นได้วางไว้ล่วงหน้า หลักการดังกล่าว
นี้จะด ารงอยู่ได้ตลอดไปถ้ากลุ่มหรือพรรคการเมืองนั้น  ๆ ยึดหลักการประชาธิปไตยเป็นหลักในการ
ต่อสู้แข่งขันทางการเมืองการปกครอง ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการท่ีส าคัญดังนี้  
๑. หลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน (popular sovereignty) เป็นเรื่องส าคัญสัมพันธ์กับ

ความอยู่ดีกินดีของประชาชน (the wealth of the people) เพราะถ้าประชาชนเลือกผู้น าท่ีดีเข้าไป
บริหารประเทศ จะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่ถ้าหากกระบวนการจัดการยังไม่ดี คนยังไม่เข้าใจเรื่อง
ปัญหาการเมืองและประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้ ผู้น าท่ีดียังมีน้อยท าให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปได้ช้า 

๒. หลักเสรีภาพ (liberty) สัมพันธ์กับการทุจริต (corruption) เพราะสามารถใช้เสรีภาพ  
ในการตรวจสอบ (ถือเป็นอาวุธส าคัญ) ถอดถอน เคล่ือนไหวเรียกร้องให้ด าเนินการกับผู้ทุจริตได้  
ถ้าประชาชนมีเสรีภาพ โอกาสท่ีนักการเมืองจะทุจริตจะมีน้อยถือเป็นความสัมพันธ์แบบผกผัน 
กล่าวคือ เสรีภาพมากจะมีการทุจริตน้อยและเมื่อเสรีภาพน้อยจะมีการทุจริตมากดังนั้นการตรวจสอบ
จึงเป็นหัวใจส าคัญท่ีท าให้นักการเมืองประพฤติดี เพราะคนดีมีสิทธิประพฤติผิดได้ เนื่องจากมีส่ิง
ยั่วยวนอยู่รอบตัว ดังค ากล่าวท่ีว่า “Absolute Power Corrupts Absolutely” คือ ยิ่งมีอ านาจมาก 
โอกาสท่ีจะทุจริตยิ่งมีมาก ดั งนั้นนักการเมืองจึงต้องถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้
กระบวนการตรวจสอบเข้มแข็ ง ให้ประชาชนรู้และเข้าใจ เสรีภาพในการตรวจสอบของตน  
หลักเสรีภาพ ประกอบด้วยเสรีภาพทางการเมือง ในทรัพย์สิน ในการนับถือศาสนาในการเลือกถิ่นท่ี
อยู่อาศัย ในการประกอบอาชีพ 

๓. หลักความเสมอภาค (equality) ต้องค านึงถึงวิธีท่ีจะท าให้ประชาชนมีหลักประกัน 
และมีสวัสดิการท่ีเท่าเทียมกัน 

๔. หลักกฎหมาย (rule of law) หลักกฎหมาย มีความส าคัญในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนั้นหลักกฎหมายท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 

๔.๑ กฎหมายต้องมีท่ีมาท่ีชอบธรรม ต้องมาจากประชาชน ชนช้ันใดบัญญัติกฎหมาย 
ชนช้ันนั้นจะได้ประโยชน์ 

๔.๒ การบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่ปัจจุบันคนรวยกับ
คนจน ยังมีช่องโหว่มาก 

๔.๓ ประชาชนจะต้องได้รับความคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน 

๕. หลักเสียงข้างมาก (majority rule) การตัดสินใจใดๆ ต้องอ้างอิงเสียงข้างมากคือ 
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อมิให้เกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง แต่ต้องเคารพเสียงข้าง
น้อยด้วย (minority rights) หรือแม้แต่ในการปกครองท่ีเป็นเผด็จการ ซ่ึงผู้ปกครองสามารถใช้อ านาจ
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ได้อย่างเต็ม ท่ี แต่หากมีกระบวนการตรวจสอบ จะท าให้ไม่สามารถเป็นเผด็จการได้ ดังนั้น
กระบวนการตรวจสอบต้องเข้มแข็ง๒๙ 

ระบอบประชาธิปไตย ในฐานะท่ีเป็นระบบการเมือง ระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วย
หลักการส าคัญ ๕ ประการ คือ๓๐  

๑. หลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน (popular sovereignty) ระบอบประชาธิปไตยยึดถือ
หลักแห่งอ านาจอธิปไตยของปวงชนเป็นเสมือนหัวใจของระบบการเมือง กล่าวคือ ประชาชนเท่านั้นท่ี
เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยท่ีแท้จริง ประชาชนแสดงออกซ่ึงการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยโดยการใช้
สิทธิในการก าหนดตัวผู้ปกครองโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง (election process) กระบวนการ
เลือกตั้งจึงเป็นกลไกส าคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พิจารณาเลือกสรรคู่แข่งขันทางการเมือง
ให้เข้ามารับผิดชอบหน้าท่ีในการปกครองรัฐ การแสดงออกซ่ึงการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถ
กระท าได้ท้ังการเลือกตั้งผู้แทนให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และการถอดถอนออกจากต าแหน่งทาง
การเมือง การแสดงออกซ่ึงการก าหนดตัวผู้ปกครอง กล่าวคือ เมื่อประชาชนต้องการชีวิตท่ีดี และมี
ความสุข ประชาชนก็จะให้อ านาจอธิปไตยเลือกผู้น าทางการเมืองท่ีท าให้ประชาชนเช่ือได้ว่าเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมเพียงพอท่ีจะสนองเป้าหมายของประชาชนให้บรรลุผล 

๒. หลักเสรีภาพ (liberty) ปรัชญาของระบอบประชาธิปไตยยึดมั่นว่ามนุษย์เกิดมาพร้อม
กับเสรีภาพ คุณค่าของมนุษย์อยู่ท่ีเสรีภาพ ดังท่ี รุสโซ่๓๑  กล่าวไว้ว่า มนุษย์ถ้าปราศจากเสรีภาพก็
ปราศจากความเป็นมนุษย์ เนื่องจากเสรีภาพมีคุณค่าส าคัญยิ่งส าหรับมนุษย์ ดังนั้น มนุษย์จึงรวมกัน
จัดตั้งประชาคมทางการเมืองเพื่อปกป้องคุ้มครองเสรีภาพของตนด้วยเหตุนี้หลักแห่งเสรีภาพของ
ประชาชนจึงเป็นเป้าหมายของประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นระบบการเมือง หลักเสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นการประกาศถึงเจตจ านงของเสรีชนท่ียึดมั่นในคุณค่าแห่งเสรีภาพ เพราะเสรีภาพคือ 
พลังแห่งการสร้างสรรค์ ถ้าปราศจากเสรีภาพท่ีปราศจากการสร้างสรรค์ ชีวิตมนุษย์จะเป็นชีวิตท่ีดี 
และสุขสมบูรณ์ต้องประกอบด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ ดังนั้น ระบอบประชาธิปไตย จึงต้องส่งเสริม 
และให้หลักประกันต่อการใช้เสรีภาพอย่างเสมอภาคของมนุษย์ เสรีภาพของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย แบ่งได้ ดังนี้  

๒.๑ เสรีภาพทางการเมือง ถือเป็นการแสดงออกถึงการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยของ
ประชาชน เสรีภาพของการเมืองท่ีส าคัญ คือ  

๒.๑.๑ เสรีภาพในการใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือถอดถอนผู้ปกครองหรือผู้น าทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย การใช้เสรีภาพในการก าหนดตัวผู้ปกครองจึงมีความส าคัญสูงสุด ส าหรับ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เพราะการบรรลุเป้าหมายของการมีชีวิตท่ีดีของประชาชนขึ้นอยู่
กับผลของการเลือกตั้งผู้น าว่าจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมเพียงใดและการใช้

                                                             
๒๙ วิทยากร เชียงกูล, หลักการของระบอบประชาธิปไตย , (ออนไลน์ , แหล่งที่ม า :http:// 

witayakornclub.wordpress.com/๒๐๐๗/๐๖/๒๖/democratic/ [๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. 
๓๐ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, การเมือง : แนวคิดและการพัฒนา , พิมพ์คร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: เอส 

แอนดิ้ว กราฟฟิค, ๒๕๓๘), หน้า ๒๑๙-๒๓๑. 
๓๑ รุสโซ่, อ้างใน สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ , การเมือง : แนวคิดและการพัฒนา , พิมพ์ค ร้ังที่  ๓ , 

(กรุงเทพมหานคร: เอส แอนดิ้ว กราฟฟิค, ๒๕๓๘), หน้า ๒๑๙-๒๓๑. 
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เสรีภาพในการก าหนดตัวผู้ปกครองของประชาชนจะยิ่งมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าหากประชาชนได้รับ
โอกาสในการพัฒนาทักษะในการใช้เหตุผลอย่างกว้างขวาง และเท่าเทียมกัน  

๒.๑.๒ เสรีภาพในการเป็นสมาชิกขององค์กรทางการเมือง ระบอบประชาธิปไตย
ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเสรี เพื่อให้องค์กรทางการเมืองท้ังหลายมีโอกาสนาเสนอ
นโยบายและแนวทางในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดีให้แก่ประชาชน และประชาชนมีเสรีภาพท่ีจะเข้าร่วม
เป็นสมาชิกองค์กรการเมืองใดก็ได้ท่ี ตนนิยมหรือเห็นด้วย นอกจากเสรีภาพในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
แล้ว ประชาชนยังมีเสรีภาพเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรการเมืองเพื่อเผยแพร่ความนิยมในหมู่
ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอีกด้วย อาทิ เช่น การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือชมรมทางการเมือง 
ตลอดจนกลุ่มอิทธิพล และกลุ่มประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

๒.๑.๓ เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองท้ังด้วยการพูดการเขียนและการ
เผยแพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ ท้ังวิทยุ โทรทัศน์ และส่ิงพิมพ์ กล่าวได้ว่า เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์เป็น
กลไกส าคัญของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีจะท าการควบคุมก ากับ และตรวจสอบผู้ปกครอง 
เสรีภาพในการวิจารณ์ทางการเมืองมีความหมายครอบคลุมถึงเสรีภาพในการขุดคุ้ยและเปิดโปง
พฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของผู้นาทางการเมือง เพื่อประชาชนจะได้รู้ว่าผู้น า ทางการเมืองคนใดมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมหรือไม่เพียงใด เพราะผู้น าทางการเมืองนอกจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
แล้วจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในสังคมได้อย่างภาคภูมิ 
ดังนั้น ในระบอบประชาธิปไตยจึงมั่นใจได้ว่าภายใต้กระบวนการในการใช้เสรีภาพทางการเมืองของ
ประชาชนยิ่งประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเพียงใดโอกาสท่ีจะกล่ันกรองและควบคุมก ากับให้
ได้ผู้น าทางการเมืองท่ีดียิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น 

๒.๑.๔ เสรีภาพในการชุมนุมและเคล่ือนไหวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยถือ
ว่า เสรีภาพในการชุมนุมและเคล่ือนไหวทางการเมืองเป็นเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน กล่าวคือ 
ประชาชนมีเสรีภาพท่ีจะชุมนุมและเคล่ือนไหวทางการเมืองท้ังในการส่งเสริมสนับสนุน หรือคัดค้าน
นโยบาย และการกระท าของรัฐบาล เสรีภาพเหล่านี้ถือว่า เป็นการแสดงออกทางการเมืองท่ีจะต้อง
ได้รับการเคารพ และยอม รับตราบเท่าท่ีการชุมนุม และการเคล่ือนไหวเป็นไปตามกฎหมายท่ีเป็น
ประชาธิปไตยผู้ใดจะใช้อ านาจปิดก้ันหรือยับยั้งมิได้ ท้ังนี้เพราะเป็นการแสดงออกซ่ึงการเรียกร้อง
ความต้องการหรือการสนับสนุนจากประชาชนโดยตรง  

๒.๑.๕ เสรีภาพในทรัพย์สิน ระบอบประชาธิปไตยถือว่า เป็นปัจจัยส่งเสริมก่อให้เกิด
การพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจ และสังคม ผู้ท่ีมีความสามารถในการขยายทรัพย์สินของตนให้มากขึ้นย่อม
ก่อให้เกิดการสร้างงาน การขยายการสร้างงานก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ดังนั้นความสามารถใน
การเพิ่มพูนทรัพย์สินจึงเป็นพลังในการสร้างสรรค์ชีวิตท่ีมีคุณภาพให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ เสรีภาพ
ในทรัพย์สินยังเป็นพลังท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่สังคม  มนุษย์นั้นเกิดมาพร้อมกับ
ธรรมชาติของความรู้สึกเป็นเจ้าของการให้มนุษย์มีเสรีภาพในการเป็นเจ้าของ การให้มนุษย์มีเสรีภาพ
ในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินจึงส่งเสริมให้มนุษย์แสดงออกซ่ึงพลังของการสร้างสรรค์อย่าง
ไม่มีขีดจ ากัด ปัญหาของสังคมมนุษย์สามารถเอาชนะได้ด้วยเทคโนโลยีท่ีเกิดจากพลังสร้างสรรค์ในตัว
มนุษย์นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ เสรีภาพในทรัพย์สินท่ีได้มาโดยชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นพลัง
ส าคัญในการเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
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๒.๑.๖ เสรีภาพในการนับถือศาสนา ระบอบประชาธิปไตยถือว่า ความเช่ือเรื่อง
ศาสนาเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลผู้ใดจะละเมิดมิได้ บุคคลใดจะนิยมศรัทธาลัทธิศาสนาใดย่อม
เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เนื่องจากลัทธิศาสนาท้ังหลาย ท้ังปวงล้วนส่ังสอนให้ประชาชนยึดมั่นใน
ศีลธรรม การยึดมั่นในศีลธรรมจะทาให้ประชาชนมีชีวิตท่ีดี และไม่เป็นภัยต่อผู้อ่ืน ดังนั้น เสรีภาพใน
การนับถือศาสนาจึงเป็นการสอดคล้องกับเป้าหมายของระบอบประชาธิปไตย คือ การส่งเสริมการมี
ชีวิตท่ีดีและมีความสุขของประชาชน ด้วยเหตุนี้ปัจเจกบุคคลจึงต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนใน
การนับถือศาสนาไม่ว่าจะเป็นลัทธิหรือนิกายใด สิทธิเสรีภาพดังกล่าวนี้ ผู้ใดจะละเมิดมิได้หรือ
แม้กระท่ังปัจเจกบุคคลใดจะสถาปนาลัทธิศาสนาใหม่ หากไม่ละเมิดต่อกฎหมายย่อมเป็นสิทธิเสรีภาพ
โดยชอบธรรม  

๒.๑.๗ เสรีภาพในการเลือกถิ่นท่ีอยู่อาศัย ระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมให้ประชาชน
มีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยได้อย่างสมบูรณ์ภายใต้กรอบของกฎหมาย กล่าวคือ ปัจเจกบุคคล
ใดประสงค์จะย้ายถ่ินฐานไปอยู่ ณ แห่งหนต าบลใดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย อาทิ ไม่บุกรุกเขตป่าสงวน
แห่งชาติหรือบุกรุกท่ีอยู่อาศัยของผู้อ่ืนย่อมกระทาได้โดยเสรีผู้ปกครองหรือรัฐบาลจะอ้างเหตุใดท่ีมิ
ชอบด้วยกฎหมายเพื่อปิดก้ันมิให้ประชาชนใช้เสรีภาพในการเลือกตั้งท่ีอยู่อาศัยมิได้ เสรีภาพทาง
การเมืองท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นกลไกส าคัญในการแสดงออกการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยของ
ประชาชน โดยเฉพาะการแสดงออกในการก าหนดตัวผู้ปกครองตลอดจนการควบคุม ก า กับและ
ตรวจสอบผู้ปกครอง เป็นกลไกท่ีจะท าให้ประชาชนได้ผู้ปกครองท่ีดีอยู่เสมอ เพราะเมื่อพบว่าไม่ดี
เมื่อใดประชาชนก็สามารถผลักดันให้มีการเปล่ียนแปลงได้ทันทีเมื่อประชาชนได้ผู้น า ท่ีดีสังคมย่อมดี
ประชาชนย่อมมีความสุข 

๓. หลักความเสมอภาค (equality) หลักความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยเป็น
หลักการท่ีควบคู่กับหลักเสรีภาพ กล่าวคือ มนุษย์จะต้องมีท้ังเสรีภาพและความ เสมอภาค ความเสมอ
ภาคในระบอบประชาธิปไตยมิใช่ความเสมอภาคในเรื่องความสามารถเพราะมนุษย์มีความสามารถ 
และความถนัดท่ีแตกต่างกันแต่ความเสมอภาคและความถนัดท่ีแตกต่างกันของมนุษย์จะไม่ทาให้
มนุษย์มีความได้เปรียบหรือความเหนือกว่าบุคคลอ่ืน ถ้าหากมนุษย์ได้รับโอกาสท่ีจะพัฒนา
ความสามารถ และความถนัดของตนเองอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นความเสมอภาคในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงหมายถึง ความเสมอภาคในโอกาส สมาชิกของประชาคมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยจะต้องได้รับโอกาสท่ีเสมอภาค และทัดเทียมกันท้ังในทางการเมือง ทางเศรษฐกิจและ
สังคม หลักความเสมอภาคท่ีส าคัญ คือ  

๓.๑ ความเสมอภาคทางการเมือง ได้แก่ ความเสมอภาคในการใช้สิทธิและเสรีภาพใน
การเลือกตั้ง ประชาชนท่ีบรรลุนิติภาวะโดยไม่จากัดเพศ ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมจะต้อง
ได้รับโอกาสเท่าเทียมในการก าหนดผู้ปกครองและการเป็นสมาชิกองค์กรการเมืองและประชาชนท่ัวไป
มีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองตลอดจนการชุมนุมเคล่ือนไหวทางการเมืองท้ังปวงอย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน  

๓.๒ ความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ความเสมอภาคในการเลือกประกอบอาชีพ
การประดิษฐ์คิดค้น และการผลิตต่าง ๆ เพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่ตนภายใต้กรอบแห่งกฎหมายท่ี
ก าหนดไว้อย่างเท่าเทียมกัน ระบบเศรษฐกิจในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเปิดให้มีการแข่งขันโดย



๓๕ 
 

เสรีไม่มีการผูกขาดหรือการให้อภิสิทธ์ิแก่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ ความเสมอภาคในทาง
เศรษฐกิจจะส่งเสริมให้เกิดการกระจายความมั่นคง และความอุดมสมบูรณ์แก่ประชาชนอย่างท่ัวหน้า  

๓.๓ ความเสมอภาคในทางสังคม ได้แก่ ประชาชนจะต้องได้รับโอกาสท่ีจะได้รับบริการ
จากรัฐท้ังในเรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาล การพัฒนาทักษะ การฝึกอาชีพ ตลอดจนความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากรัฐบาลอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสมอ
ภาคในโอกาสท่ีจะได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของตนให้ปลอดพ้นจากการเอารัดเอาเปรียบ
ของผู้อ่ืนเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง  

๔. หลักกฎหมาย (rule of law) กฎหมายเป็นส่ิงจาเป็นส าหรับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์
ในสังคม การใช้หลักกฎหมายท าให้มนุษย์สามารถเอาชนะข้อบกพร่องตามกฎแห่งธรรมชาติ ท าให้เกิด
กระบวนการพัฒนาไปสู่ความศิวิไลซ์ รุสโซ่๓๒  กล่าวว่า กฎหมาย คือรูปธรรมของเจตจ านงท่ัวไปของ
ประชาชน ดังนั้น หลักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย จึงประกอบด้วย 

๔.๑ กฎหมายต้องมีท่ีมาท่ีชอบธรรม ดังท่ีปราชญ์กล่าวไว้ว่า ชนช้ันใดบัญญัติกฎหมาย
ย่อมเพื่อประโยชน์ของชนช้ันนั้น ดังนั้น กฎหมายถ้าให้ทรราชย์เป็นผู้บัญญัติก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของทรราชย์ และถ้าจะให้อ านาจการบัญญัติกฎหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนจะต้องให้
อ านาจประชาชนเป็นผู้บัญญัติกฎหมาย เพราะไม่มีประชาชนคนใดท่ีจะบัญญัติกฎหมายเพื่อทาลาย
ผลประโยชน์ของตนเอง ด้วยเหตุนี้ระบอบประชาธิปไตยจึงก าหนดให้มีผู้แทนของประชาชนท่ีได้รับ
ฉันทานุมัติโดยกระบวนการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นผู้มีหน้าท่ีในการบัญญัติกฎหมาย โดยให้อ านาจ
นิติบัญญัติเป็นอ านาจสูงสุด แต่ต่ ากว่าอ านาจอธิปไตยของปวงชน เพราะปวงชนมีอ านาจท่ีจะถอด
ถอนผู้แทนท่ีเข้ามาท าหน้าท่ีนิติบัญญัติได้ ถ้าปรากฏว่าผู้แทนมิได้บัญญัติกฎหมายเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน  

๔.๒ การบังคับใช้กฎหมายต้องเสมอภาคเท่าเทียมกัน หลักกฎหมายท่ีส าคัญในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีส าคัญ คือ ประชาชนไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะมีเช้ือชาติและนับถือศาสนาใดจะต้อง
ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติใดๆ จึงขัดต่อหลัก
กฎหมายภายใต้ระบอบประชาธิปไตยท้ังส้ินลักษณะของการเลือกปฏิบัติคือ ลักษณะของกฎหมายใน
ระบอบเผด็จการ  

๔.๓ ประชาชนจะต้องได้รับความคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีสิทธิท่ีจะแต่งตั้งทนายเพื่อคุ้มครองความเป็นธรรมให้แก่ตน
เมื่อเกิดคดีต่าง ๆ ขึ้นไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือจาเลยและประชาชนทุกคนจะต้องมีสิทธิท่ีจะได้รับความ
คุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมครบถ้วนสมบูรณ์ท้ังในศาลช้ันต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา  

๕. หลักเสียงข้างมาก (majority rule) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการ
ปกครองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นในการตัดสินใจใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ
ของประชาชนในการก าหนดตัวผู้ปกครองหรือการตัดสินใจของฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายตุลาการ เมื่อมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ท้ังนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจเหล่านั้น
สะท้อนความต้องการของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง ถ้าเป็นเรื่องส าคัญมากจะต้องพยายามให้มีเสียง

                                                             
๓๒ อ้างแล้ว, หน้า ๒๑๐-๒๑๙. 



๓๖ 
 

ข้างมากจริง ๆ แต่ถ้าเป็นเรื่องท่ัวไปก็ให้ใช้เสียงข้างมากท่ัวไปธรรมดา (simple majority) เป็นเกณฑ์
ในการตัดสินใจ 

อย่างไรก็ตาม แม้หลักประชาธิปไตยจะยึดหลักเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่จะต้องให้
ความเคารพเสียงข้างน้อยด้วย (minority right) ท้ังนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้
มติแบบพวกมากลากไป ต้องให้เสียงข้างน้อยมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการควบคุม 
ก ากับ และตรวจสอบเจตนารมณ์ในการตัดสินใจของฝ่ายเสียงข้างมากว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ อีกท้ังจะต้องให้สิทธิท่ีฝ่ายเสียงข้างน้อยจะมีโอกาสเป็นฝ่ายเสียงข้าง
มากในอนาคตได้อีกในการตัดสินใจใด ๆ โดยสรุปแล้ว หลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตยท้ัง ๕ 
ประการ ดังกล่าว คือ หลักการท่ีถือว่าเป็นแก่นแท้ของระบอบประชาธิปไตยสูง การจะพิจารณาว่า 
สังคมใดมีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูง หรือต่ า มาก หรือน้อย สามารถวินิจฉัยจากหลักการส าคัญ
ท้ัง ๕ ประการ กล่าวคือ ถ้าสังคมใดระบบการเมืองมีองค์ประกอบของหลักการ ๕ ประการของ
ระบอบประชาธิปไตยสูง แสดงว่าสังคมนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยสูงและในทางตรงกันข้าม  
ถ้าปรากฏว่าสังคมใดอยู่ในระดับต่ าย่อมแสดงว่าสังคมนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยในระดับต่ านั่นเอง 
และหลักการประชาธิปไตยท้ัง ๕ ประการ ยังถือได้ว่าเป็นหลักสากลท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของ
สังคมมนุษย์ท่ีมีความศิวิไลซ์ โดยท่ีน าไปใช้ได้กับทุกสังคม เพราะธรรมชาติของมนุษย์ท่ัวโลกมีลักษณะ
สอดคล้องหรือพัฒนาไปสู่สังคมประชาธิปไตยได้ท้ังส้ิน มิใช่หลักการท่ีมีความเหมาะสมเฉพาะสังคมใด
สังคมหนึ่ง หรืออาจกล่าวให้ชัดเจนว่าหลักประชาธิปไตยเป็นหลักของสังคมโลกท้ังมวลท่ีจะน าพา
มนุษย์ไปสู่ความศิวิไลซ์ท่ีแท้จริง 

หลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตยเป็นแนวคิดท่ีกล่าวถึงลักษณะส าคัญของ
ระบอบประชาธิปไตยไว้ซ่ึงมีหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วย หลักอ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน หลักเสรีภาพ หลักเสมอภาค และหลักภราดรภาพ สรุปได้ ดังนี้๓๓ 

๑) หลักการว่าด้วยอ านาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย (popular sovereignty or 
sovereignty of the people) ประชาธิปไตยเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ หรืออ านาจ
นั้นเป็นของประชาชนทุกคน และประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ เป็นผู้ร่วมกันใช้อ านาจนี้ ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเอง ซ่ึงแสดงออกในเรื่องต่างๆ ท่ีส าคัญ เช่น การ
ท่ีประชาชนมีส่วนเก่ียวข้องและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท้ังหลายของสังคมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทาง
การเมือง กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องและส่วนร่วมนั้น
เป็นไปโดยสมัครใจ เช่น การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมใน การรวมตัวกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่ม 

๒) อิทธิพลการมีส่วนร่วมในการรวมตัวเป็นพรรคการเมือง ซ่ึงระบอบประชาธิปไตย
สนับสนุนให้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มและด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มท่ีก าหนดไว้ การ
ปกครองโดยเสียงข้างมากท่ีเคารพสิทธิของฝ่ายข้างน้อย (majority rule with respect to minority 
rights) ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองตัวเองร่วมกันของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน การตัดสินใจร่วมกันของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ นั้น ดังนั้นเพื่อให้การตัดสินใจเป็นข้อยุติท่ี

                                                             
๓๓ วิสุทธิ์ โพธิแท่น, แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย , (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๕๔), หน้า ๔๙-๗๙. 



๓๗ 
 

จะกระท้าเรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างทันการและมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจโดยถือตามเสียงข้างมากจึง
เป็นหลักเกณฑ์ท่ีต้องยอมรับ  

๓) หลักการว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ (rights, liberty or freedom) หลักการว่าด้วยสิทธิ
เสรีภาพเป็นหลักการท่ีส าคัญ มีค้า ๓ ค้า คือ สิทธิ (rights) เสรีภาพ (liberty) และอิสรภาพ 
(freedom) ซ่ึง สิทธิหมายถึง ประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ เสรีภาพ หมายถึง โอกาสท่ี
จะเลือกท าหรือไม่ท าระหว่างทางเลือกหลายทางตามความปรารถนาของตน โดยปราศจากข้อบังคับ 
หรือ ข้อจ้ากัด มีเฉพาะข้อจ้ากัดโดยกฎหมายเท่านั้น อิสรภาพ หมายถึงการท าหรืองดเว้นท่ีจะท้าส่ิงใด
ก็ได้ท่ีไม่ละเมิดผู้อ่ืน มีประเด็นส าคัญเก่ียวข้อง (๑) เสรีภาพในการคิดและแสดงออก (๒) สิทธิในการ
เป็นราษฎรของรัฐ (๓) เสรีภาพในการเลือกตั้ง (๔) เสรีภาพในการนับถือศาสนา (๕) เสรีภาพในการ
เคล่ือนไหว หรือย้ายท่ีอยู่ (๖) เสรีภาพในการประชุม ชุมนุม ในการรวมตัวเป็นกลุ่ม หรือ หรือสมาคม 
(๗) เสรีภาพท่ีจะไม่ถูกรัฐ หรือใครกระท้าต่อตนตามอ า เภอใจ (๘) เสรีภาพด้านอ่ืน ๆ (other 
personal freedom) หมายถึงคนแต่ละคนย่อมมีอิสระในความเป็นอยู่และกระท้าการส่วนตัวใด  ๆ 
ของตนท่ีไม่ละเมิดผู้อ่ืน 

๔) หลักการว่าด้วยความเสมอภาค (equality) หมายถึง ความเสมอภาคตามระบอบ
ประชาธิปไตย คือการท่ีราษฎรทุกคนในประเทศมีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันในด้านพื้นฐาน โดย
ไม่น้าเรื่อง เช้ือชาติ สีผิว รูปร่างหน้าตา ฐานะ ศาสนา ภาษาพูดมาเป็นข้อจ้ากัด ได้แก่ (๑) ความเสมอ
ภาคทางการเมือง (๒) ความเสมอภาคทางกฎหมาย (๓) ความเสมอภาคทางโอกาส (๔) ความเสมอ
ภาคทางสังคม (๕) ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ  

๕) หลักการว่าด้วยภราดรภาพ (fraternity) และหลักการว่าด้วยการเคารพเหตุผล 
(respect for reason) ตามหลักการประชาธิปไตยท่ีประชาชนปกครองตนเองประชาชนมีสิทธิและ
โอกาสในการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม การเมืองต่าง ๆ ย่อมท้าได้อย่างสันติ และหาข้อยุติ 
ท่ีเหมาะสมเป็นท่ียอมรับกัน ถ้าแต่ละคนมีความเคารพซ่ึงกันและกัน (mutual respect) การมีภราดร
ภาพและการยึดมั่นในหลักเหตุผลประกอบกับข้อเท็จจริงท่ีชัดเจน ย่อมท าให้คนในสังคมสามารถ
ร่วมมือกันท ากิจกรรมท้ังหลายท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของสังคม และประเทศชาติ 

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง สมาชิกของสังคมท่ีมีอิสรภาพ ( liberty) 
และสามารถพึ่งตนเองได้ ( independent) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยควบคู่กับความรับผิดชอบ เคารพสิทธิ 
เสรีภาพของผู้อ่ืน เคารพในความแตกต่าง เคารพในหลักการแห่งความเสมอภาค เคารพกฎและกติกา 
ไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีจิต
สาธารณะและแก้ปัญหาสังคมในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ในครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับประเทศ ท้ังนี้
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสามารถสรุปคุณสมบัติได้ ๖ ประการ ดังนี้๓๔ 

๑) มีอิสรภาพ (liberty) สามารถพึ่งตนเองได้ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของระบบ
อุปถัมภ์ของสังคม 

                                                             
๓๔สมเกียรติ นากระโทก, “การเมืองภาคพลเมือง: มุมมองการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

เชิงหลักสูตรและบริหารจัดการ”,  สาส์นพลเมือง ส านักงานสภาพัฒนาการเมือง, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔, (กรกฎาคม-
กันยายน ๒๕๕๘): ๑๐. 



๓๘ 
 

๒) เคารพสิทธิผู้อ่ืน ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
(มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้ตราบเท่าท่ีไม่ได้
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

๓) เคารพความแตกต่าง มีทักษะในการฟังและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจาก
ความคิดเห็นของตนเอง 

๔) เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืนและเห็นด้วยกับ
ความเสมอภาคระหว่างบุคคล 

๕) เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้ก าลังและยอมรับผล
ของการละเมิดกฎหมาย 

๖) รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กระตือรือร้นท่ีจะ
รับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นท่ีตนเอง 

สรุปได้ว่า อ านาจอธิปไตยหรืออ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เป็นอ านาจท่ีมา
จากปวงชน โดยผู้ท่ีจะได้อ านาจปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ 
รัฐบาลจะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่น สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในชีวิต 
เสรีภาพในการพูด การเขียน การแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่ม สิทธิในการสร้างครอบครัว เสรีภาพ
ในการชุมนุม อีกท้ังประชาชนทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการท่ีจะได้รับบริการทุกชนิดท่ีรัฐจัดให้แก่
ประชาชน ฐานันดรหรือยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ก่อให้เกิดอภิสิทธ์ิหรือสิทธิพิเศษแก่บุคคลนั้นแต่อย่างใด 
ซ่ึงรัฐบาลถือกฎหมายและความเป็นธรรมมาเป็นบรรทัดฐานในการปกครอง และในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ ภายในประเทศโดยรัฐบาลจะต้องไม่ออกกฎหมายท่ีมีผลเป็นการลงโทษบุคคล
ย้อนหลัง 

 
ตารางท่ี ๒.๗  แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการของระบอบประชาธิปไตย 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วิทยากร เชียงกูล, [๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒]. ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการท่ีส าคัญดังนี้  

๑. หลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน ๒. หลัก
เสรีภ าพ ๓ . ห ลักค วาม เสมอภาค  ๔ . หลัก
กฎหมาย ๕. หลักเสียงข้างมาก  

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, (๒๕๓๘, หน้า ๒๑๙-๒๓๑). ระบอบประชาธิปไตย ในฐานะท่ี เป็นระบบ
การเมือง ระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วย
หลักการส าคัญ ๕ ประการ  ๑ . หลักอ านาจ
อธิปไตยของปวงชน ๒. หลักเสรีภาพ  ๓. หลัก
ความเสมอภาค ๔. หลักกฎหมาย ๕. หลักเสียง
ข้างมาก  

  
  



๓๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๗  แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการของระบอบประชาธิปไตย (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

รุสโซ่, อ้างใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์,  (๒๕๓๘, 
หน้า ๒๑๐-๒๑๙). 

กฎหมาย คือรูปธรรมของเจตจ านงท่ัวไปของ
ประชาชน  ดั งนั้น  หลักกฎหมายในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงประกอบด้วย กฎหมายต้องมี
ท่ีมาท่ีชอบธรรม การบังคับใช้กฎหมายต้องเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน ประชาชนจะต้องได้รับความ
คุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน 

วิสุทธ์ิ โพธิแท่น, (๒๕๕๔, หน้า ๔๙-๗๙). หลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตยเป็น
แนวคิด ท่ีกล่าวถึงลักษณะส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตยสรุปได้ ดังนี้  ๑) หลักการว่าด้วย
อ านาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย ๒) อิทธิพล
การมีส่วนร่วมในการรวมตัวเป็นพรรคการเมือง 
๓) หลักการว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ ๔) หลักการว่า
ด้วยความเสมอภาค ๕) หลักการว่าด้วยภราดร
ภาพ  

สมเกียรติ นากระโทก, (กรกฎาคม-กันยายน 
๒๕๕๘): ๑๐. 

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสามารถสรุป
คุณสมบัติได้ ๖ ประการ ดังนี้ ๑) มีอิสรภาพ  ๒) 
เคารพสิทธิผู้อ่ืน ๓) เคารพความแตกต่าง ๔) 
เคารพหลักความเสมอภาค ๕) เคารพกติกา 
เคารพกฎหมาย ๖) รับผิดชอบต่อสังคม  

 
๒.๓.๓ ประเภทของระบอบประชาธิปไตย 
รูปแบบของประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
๑. ประชาธิปไตยทางตรง เป็นประชาธิปไตยท่ีประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยเป็น

ผู้ใช้อ านาจโดยตรงด้วยตนเอง โดยการลงประชามติ หรือ referendum 
๒. ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน เป็นการมอบอ านาจของประชาชนให้กับตัวแทนด้วยการ

เลือกตัวแทน ซ่ึงเป็นการมอบอ านาจล่วงหน้าแก่ผู้แทนให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีแทนในนามของประชาชน 
๓. ประชาธิปไตยแบบก่ึงตรง เป็นการผสมผสานแนวคิดของท้ัง ๒ แบบข้างต้น โดยเปิด

โอกาสให้ประชาชนท าการเลือกตัวแทนเข้ามาท าหน้าท่ีแทนประชาชน แต่ในขณะเดียวกันก็ให้สิทธิ
ประชาชนแทรกแซงในขบวนการทางการเมืองได้ เช่น การปลดผู้แทนก่อนหมดวาระ (recall)  



๔๐ 
 

ให้ประชาชนร่วมกันเสนอร่างกฎหมายเองได้ ( initiative) ให้ประชาชนยับยั้งร่างกฎหมายได้ (veto) 
ให้ประชาชนร่วมกันลงประชามติในเรื่องต่าง ๆ ท่ีส าคัญได้ (referendum)๓๕ 

ระบอบประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ  
๑. ระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (direct democracy) ซ่ึงการปกครองอยู่ในอ านาจของ

พลเมืองส่วนใหญ่โดยแท้จริง หลักการบริหารและสถาบันการเมืองขึ้นอยู่กับการแสดงออกของ
พลเมืองเก่ียวกับความรู้สึกและความต้องการของตนเอง พลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคมีโอกาสเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสภาประชาชน รวมท้ังมีอ านาจในการควบคุมสภาบริหารผ่านสภา
ประชาชน 

๒ . ป ระชา ธิป ไต ย โด ยตั วแท น  ( representative democracy) ซ่ึ ง เป็ น ระบอ บ
ประชาธิปไตยในปัจจุบัน หมายถึง ระบอบการปกครองท่ีประชาชนมิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการปกครองด้วยตัวเองโดยตรง แต่ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งตัวแทนให้ ท าหน้าท่ี
ตัดสินใจการปกครองแทนตน ซ่ึงอริสโตเติลกล่าวว่าเป็น ระบอบการปกครองโดยคนส่วนน้อยภายใต้
การควบคุมของคนส่วนใหญ่ ซ่ึงสาระส าคัญของการนี้มิใช่การปกครองส่วนน้อย แต่อยู่ท่ีการควบคุม
ของคนส่วนใหญ่ ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะต้องสามารถผลักดันความต้องการของตนผ่านกระบวนการทาง
การเมือง ประชาชนจะมีอ านาจในการควบคุมผู้น า ของตนโดยผ่านการเลือกตั้ง (elections) และหาก
ผู้ปกครองไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน ประชาชนก็มีสิทธิท่ีจะถอดถอน
ผู้ปกครองได้๓๖ 

สรุปได้ว่า ระบอบประชาธิปไตยเป็นอ านาจท่ีมาจากปวงชน และผู้ท่ีจะได้อ านาจปกครอง
จะต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ประชาชนมีสิทธิท่ีจะมอบอ านาจ
ปกครองให้แก่ประชาชนด้วยกันเอง เปิดโอกาสให้ประชาชน ส่วนข้างมากด าเนินการปกครองประเทศ 
โดยประชาชนส่วนข้างน้อยมีสิทธิท่ีจะด ารงอยู่และท าการคัดค้านการปกครองของฝ่ายข้างมากได้ 
เนื่องจากการตัดสินใจท าส่ิงต่าง ๆ ด้วยฝ่ายเสียงข้างมากย่อมจะมีความถูกต้องมากและผิดพลาดน้อย 
ขณะเดียวกันฝ่ายเสียงข้างน้อยจะคอยเป็นกระจกเงา และท้วงติดผลเสียท่ีจะต้องป้องกันมิให้เกิดขึ้น
ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๓๕ โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์, ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย , (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๒), หน้า ๕๙ – ๖๓. 
๓๖ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมา

ธรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๒๐๔ – ๒๑๐. 



๔๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๘  แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญประเภทของระบอบประชาธิปไตย 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์, (๒๕๓๒, หน้า ๕๙ – ๖๓). ประเภทของระบอบประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น 
๓ ประเภท คือ  ๑. ประชาธิปไตยทางตรง  ๒. 
ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน ๓. ประชาธิปไตย
แบบก่ึงตรง 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , (๒๕๔๒, หน้า ๒๐๔ – 
๒๑๐). 

ระบอบประชาธิปไตยโดยตรง เป็นหลักการ
บริหารและสถาบัน การเมือ งขึ้น อยู่ กับการ
แสดงออกของพลเมืองเก่ียวกับความรู้ สึกและ
ความต้องการของตนเอง และประชาธิปไตยโดย
ตัวแทน คนส่วนใหญ่จะต้องสามารถผลักดันความ
ต้องการของตนผ่านกระบวนการทางการเมือง 
ประชาชนจะมีอ านาจในการควบคุมผู้น า ของตน
โดยผ่านการเลือกตั้ง  

 
๒.๓.๔ ลักษณะส าคัญของการปกครองของระบอบประชาธิปไตย 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้น าเสนอว่า  การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เป็นการปกครองท่ีประชาทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยจะประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องสร้าง “ความเป็นพลเมือง” ให้ประชาชน
สามารถปกครองตนเองได้ ดังนั้น ความเป็น “พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” การสร้างพลเมืองให้
มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น มีหลักพื้นฐานอยู่ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
๒) เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมท่ีเป็นธรรม 
๓) รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม๓๗ 
จากแนวคิด ท่ี ว่าคนเรามีคุณ ค่าและศักดิ์ ศรี เท่า เที ยม กันตั้ งแต่ เกิดมีศั กยภาพ  

มีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ เปล่ียนแปลงได้ มนุษย์ต่างช่วยเหลือเก้ือกูลกันจนท าให้สังคมอยู่รอดจน
ทุกวันนี้ แต่ละคนล้วนมีคุณูปการ (การอุดหนุนท าความดี) ต่อมวลมนุษย์ตามก าลังและความสามารถ 
ซ่ึงแต่ละคนรักชีวิต รักเกียรติศักดิ์ของตน และต้องการมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย มีความสุข สังคมต้อง
สร้างคุณค่าใหม่ท่ีเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะแตกต่างหรือเหมือนกันประการใด 

ความหมายตามระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การท่ีประชาชนทุกคนในประเทศมีความ
เสมอภาค หรือความเท่าเทียมกันในเรื่องส่ิงจ าเป็นขั้นพื้นฐาน หมายถึงส่ิงท่ีจ าเป็นขั้นพื้นฐานต่อการ
อยู่รอด และพัฒนาตัวเองตามหลักสิทธิมนุษยชนคือ ปัจจัยส่ี ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย 

                                                             
๓๗ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, พื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๖), หน้า ๕๒. 



๔๒ 
 

การนับถือศาสนา การศึกษาและการรับรู้ข่าวสาร การเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคม 
การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะท่ีส าคัญคือ 
๑. ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจในการปกครอง 
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น การลงสมัครรับเลือกตั้ง 

การใช้สิทธิเลือกตั้ง 
๓. เป็นการปกครองท่ีมุ่งหวังให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ 
๕. ยึดถือเสียงข้างมากเป็นหลักในการปกครองและเคารพในสิทธิของฝ่ายข้างน้อย 
๕. ประชาชนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย (กฎหมายให้การคุ้มครองทุกคนเท่ากัน) 

และมีสิทธิเสรีภาพตามท่ีกฎหมายก าหนด 
๖. ประชาชนมีอ านาจในการควบคุมรัฐบาลท้ังโดยตรงและโดยอ้อม เช่น การเรียกร้องให้ 

ส.ส. ในเขตเลือกตั้งของตนตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในเรื่องท่ีเก่ียวกับปัญหาความเดือดร้อนของตน๓๘ 
สรุปได้ว่า การปกครองของระบอบประชาธิปไตยเป็นการด าเนินการของรัฐจ าเป็นต้องถือ

ตามมติเสียงข้างมากเป็นตัวตัดสิน แต่เสียงส่วนน้อยในรัฐจะต้องได้รับการคุ้มครองความเป็นธรรมตาม
กฎหมายด้วยเช่นกัน การปกครองแบบประชาธิปไตยจ าเป็นจะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ในรัฐ 
 
ตารางท่ี ๒.๙  แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญ ลักษณะส าคัญของการปกครองของระบอบ

ประชาธิปไตย 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, (๒๕๕๖, 

หน้า ๕๒). 

การสร้ างพลเมืองให้มีความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย มีหลักพื้นฐานอยู่  ๓ 
ประการ ดังนี้ ๑) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
๒) เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมท่ี
เป็นธรรม๓) รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม 

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓. การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะท่ี
ส าคัญคือ ๑. ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจในการ
ปกครอง ๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
โดยตรงหรือโดยอ้อม  ๓. เป็นการปกครองท่ี
มุ่งหวังให้ประชาชนส่วนใหญ่ ได้รับประโยชน์  
๕. ยึดถือเสียงข้างมากเป็นหลักในการปกครอง 
๕. ประชาชนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย  
๖. ประชาชนมีอ านาจในการควบคุมรัฐบาลท้ัง
โดยตรงและโดยอ้อม  

                                                             
๓๘ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๓๓. 



๔๓ 
 

๒.๓.๕ หลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตย 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองท่ียึดมั่นหลักการขั้นพื้นฐาน ดังนี้๓๙ 
๑. การยอมรับว่าคนทุกคนมีสติปัญญา มีเหตุผล 
๒. ยอมรับว่าทุกคนมีอิสระและเสรีภาพ 
๓. การยอมรับว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 
๔. อ านาจสูงสุดในการปกครองประชาชนเป็นของประชาชน 
๕. อ านาจปกครองของรัฐบาลเกิดขึ้นจากความยินยอมของประชาชนผู้ถูกปกครองโดย

วิธีการแสดงความยินยอมต่าง ๆ ท่ีส าคญั คือ การใช้สิทธิเลือกตั้ง 
๖. ประชาชนมีสิทธิในการคัดค้านหรือเปล่ียนแปลงรัฐบาลตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด

หากว่ารัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  
การปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น แม้จะมิใช่เป็นระบอบการปกครองท่ีดีท่ีสุด แต่ก็

อ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถเป็นไปได้ในสภาพท่ีเป็นอยู่ จึงมีหลาย
ประเทศพยายามท่ีจะเอาระบอบประชาธิปไตยมาใช้ ซ่ึงอาจเนื่องมาจาก 

๑. ความพยายามท่ีจะท าให้ระบบการเมืองแบบเก่าเป็นไปในลักษณะของความเป็น
สมัยใหม่ 

๒. อิทธิพลของวัฒนธรรมโลก 
๓. อิทธิพลของพวกนักคิดและนักปราชญ์ทางรัฐศาสตร์ส าหรับหลักการประชาธิปไตย

อาจจะพิจารณาได ้๓ ความหมายด้วยกัน คือ ประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นรูปการปกครองเป็น
อุดมการณ์และเป็นวิถีชีวิต ดังมีรายละเอียด ดังนี ้

๑) ประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นรูปแบบการเมืองการปกครอง ซ่ึงก็หมายถึงการจัดรูปการ
ปกครองท่ีก าหนดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมือง บทบาท อ านาจหนา้ท่ีของสถาบันทาง
การเมือง ตลอดจนวิธีการท่ีใช้ในการตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งในทางปฏิบัต ิรูปแบบการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยมีหลักการท่ีส าคัญ เช่น 

๑.๑ หลักท่ีถือว่ามนุษย์มีความรู้ความสามารถ รู้จักใช้เหตุผล 
๑.๒ หลักความเป็นอิสระและเสรีภาพของมนุษย์ 
๑.๓ หลักความเท่าเทียมกันของคน 
๑.๔ หลักการให้ความยินยอมของประชาชนต่อผู้มีอ านาจในการปกครอง 
๑.๕ หลักอ านาจอธิปไตยมาจากประชาชน 
๑.๖ หลักเก่ียวกับสิทธิท่ีจะคัดค้านไม่เห็นด้วยและการเปล่ียนแปลงรัฐบาล 

๒) ประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นอุดมการณ์  ซ่ึงก็หมายถึงการยึดหลักท่ีส าคัญของ
ประชาธิปไตย อันได้แก่ หลักเสรีภาพ อิสรภาพ และหลักความเสมอภาค เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอยู่ใน
จิตใจของประชาชน ซ่ึงอุดมการณ์ท่ีประชาชนในชาติยึดถือนั้นจะมีประโยชน์ต่อสังคม คือ ช่วยผูกพัน
คนในชาติเข้าด้วยกัน ท าให้สังคมท่ีเฉ่ือยชาพัฒนาเป็นสังคมท่ีมีพลัง ท าให้สมาชิกในสังคมยอมรับ

                                                             
๓๙ ส านักงานอัยการสูงสุด, คู่มือประชาธิปไตยส าหรับประชาชน , (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน

คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.), ๒๕๔๑), หน้า ๓๓. 
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กฎเกณฑ์ของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น และแก้ไขในส่วนท่ีขัดแย้งกัน
โดยสันติวิธี 

๓) ประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นวิถีชีวิต ซ่ึงวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ได้แก่ การมีใจกว้าง
รู้จักการประนีประนอม ไม่ใช้วิธีรุนแรงในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน 
เป็นต้นความส าเร็จของการปกครองแบบประชาธิปไตยต้องอาศัยวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยด้วย ส าหรับการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจา
การได้รับกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ จากการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และจาก
การมีประสบการณ์เรียนรู้กล่อมเกลาทางการเมือง ซ่ึงสถาบันส าคัญๆ อันมีส่วนช่วยอบรมกล่อมเกลา
วัฒนธรรมของคนเราก็ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สถานท่ีท างาน ส่ือมวลชน และระบบการ
ปกครองของสังคมนั้น 

สรุปได้ว่า การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยมีหลักการท่ีส าคัญคือ หลักท่ีถือว่า
มนุษย์มีความรู้ความสามารถ รู้จักใช้เหตุผล หลักความเป็นอิสระและเสรีภาพของมนุษย์ หลักความ
เท่าเทียมกันของคน หลักการให้ความยินยอมของประชาชนต่อผู้มีอ านาจในการปกครอง หลักอ านาจ
อธิปไตยมาจากประชาชนและหลักเก่ียวกับสิทธิท่ีจะคัดค้านไม่เห็นด้วยและการเปล่ียนแปลงรัฐบาล 

 
ตารางท่ี ๒.๑๐  แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานอัยการสูงสุด, (๒๕๔๑, หน้า ๓๓). การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการ

ปกครองท่ียึดมั่นหลักการขั้นพื้นฐาน ดังนี้  การ
ยอมรับว่าคนทุกคนมีสติปัญญา มีเหตุผล ยอมรับ
ว่าทุกคนมีอิสระและเสรีภาพ  การยอมรับว่าทุก
คนมีความเท่าเทียมกัน  อ านาจสูงสุดในการ
ปกครองประชาชนเป็นของประชาชน  

 

๒.๔ ทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อมวลชน 
ทฤษฎีหน้าท่ีของส่ือมวลชนแสดงให้เห็นถึงพันธกิจหน้าท่ีของส่ือมวลชนต่อสังคม  

ในทฤษฎีบรรทัดฐานท่ีจะกล่าวถึงต่อไปนี้  แสดงให้เห็นว่าส่ือมวลชนถูกคาดหวังอย่างไรต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุปรัชญาและบรรทัดฐานทางสังคม ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ของแต่ละสังคม 
ในแต่ละภูมิภาคของโลก ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีเชิงปรัชญาของส่ือมวลชนท่ีเดิมได้รับอิทธิพลจากปรัชญา
การเมืองการปกครองของนักคิด นักปรัชญาต่าง ๆ ส่ือมวลชนถูกคาดหวังว่าควรจะต้องตอบสนอง
แนวทางการเมืองการปกครองในระบอบต่าง ๆ ท่ีสังคมนั้น ๆ ยอมรับ ณ ขณะนั้น เช่น สมัยราชาธิป
ไตย ท่ีมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือกษัตริย์เป็นใหญ่ ส่ือมวลชนก็ต้องรับใช้แนวทาง
ของรัฐดังกล่าว ต่อมาแนวคิดเสรีนิยมเฟื่องฟูในระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนเป็นใหญ่ ส่ือมวลชน
ก็ถูกมองว่าเป็นตลาดเสรีแห่งความคิดเห็น เป็นผู้คอยตรวจสอบรัฐเสมือนเป็นสุนัขยามหรือหมาเฝ้า
บ้าน (watchdog) ท่ีคอยรักษาผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมไม่ให้ผู้เข้ามามีอ านาจทางการเมือง 
การปกครอง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกอบโกยผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นของส่วนตน 
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ทฤษฎีบรรทัดฐานเป็นกรอบแนวคิดท่ีสะท้อนออกมาในลักษณะระบบโครงสร้างท่ีก าหนด
แนวปฏิบัติของส่ือมวลชนในประเทศต่าง ๆ โครงสร้างของส่ือมวลชนท่ีก าหนดเป็นระเบียบ กฎหมาย 
ค าส่ังต่าง ๆ นั้น มักจะถูกเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของระบบโครงสร้างทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองของแต่ละประเทศในแต่ละยุคแต่ละสมัย ไม่เบ็ดเสร็จตายตัว บางครั้งก็ผสมปนเป
ตามสภาพเงื่อนไขความจ าเป็นของแต่ละสังคม บางครั้งก็ล่มสลายไปหรือเกิดปรัชญาและแนวทาง
ปฏิบัติของส่ือมวลชนใหม่ ๆ แตกแขนงออกไป อย่างเช่น ประเทศไทยก็มีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองทางการเมือง สังคม มาตั้งแต่สมัยราชาธิปไตย ประชาธิปไตย (ผสมเผด็จการ) จนมาถึงยุค
ประชาธิปไตย ท่ีมีการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงตามโครงสร้าง
กฎหมายในรัฐธรรมนูญนี้ส่ือมีความเป็นเสรีมากขึ้น เช่น ในมาตรา ๔๐ ท่ีก าหนดให้คล่ืนความถ่ีวิทยุ
โทรทัศน์และโทรคมนาคมเป็นสมบัติสาธารณะท่ีจะต้องจัดสรรอย่างเป็นธรรมโดยองค์กรอิสระให้กับ
สังคม ไม่ใช่เป็นสมบัติของรัฐท่ีจะจัดสรรแบ่งปันกันเองเหมือนในอดีต 

ทฤษฎีเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ของส่ือมวลชนกับสังคมหรือรัฐ ท่ียอมรับกันมาช้านานก็คือ
ทฤษฎี (หรือปรัชญา) ของการหนังสือพิมพ์ (ส่ือมวลชน) ๔ ทฤษฎีท่ีปรากฏในหนังสือ Four Theories 
of the Press ของ ชีเบอร์ต ปีเตอร์สัน และชแรมม์ (Siebert, Peterson and Schramm) ท้ัง ๔ 
ทฤษฎีในหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องการวางระเบียบ กฎเกณฑ์ และการควบคุมส่ือมวลชน ท่ีก าหนดขึ้น
โดยสังคมหรือรัฐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายของสังคมหรือรัฐนั้น ๆ  ซ่ึงลักษณะการควบคุม
นี้มีความแตกต่างกันไปตามระบอบสังคม เริ่มด้วยทฤษฎีอ านาจนิยมอันเก่าแก่ ทฤษฎีอิสรภาพนิยม
ตามแนวปรัชญาเสรีนิยม ทฤษฎีโซเวียตคอมมูนิสต์ในรูปอ านาจนิยมแบบใหม่ และทฤษฎีความ
รับผิดชอบต่อสังคมท่ีส่งเสริมการใช้เสรีภาพเพื่อการสร้างสรรค์สังคม๔๐ 

McQuail, Daniss ได้เสนอทฤษฎีความเก่ียวโยงของระบบส่ือมวลชนกับระบบสังคมท่ี
เรียกว่าทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theories) ซ่ึงประกอบด้วยทฤษฎีต่าง ๆ ๖ ทฤษฎี ได้แก่ 
ทฤษฎีการหนังสือพิมพ์ (ส่ือมวลชน) ดั้งเดิม ๔ ทฤษฎี ผนวกกับทฤษฎีใหม่อีก ๒ ทฤษฎี ซ่ึงจะได้กล่าว
ตามล าดับต่อไปนี้๔๑ 

๑. ทฤษฎีอ านาจนิยม (Authoritarian Theory) 
ทฤษฎีนี้ก าเนิดในอังกฤษ ระหว่างศตวรรษท่ี ๑๖ และ ๑๗ ยุคราชาธิปไตย แต่ปัจจุบันยัง

มีการใช้กันอยู่ในประเทศเผด็จการหรืออ านาจนิยม ไม่ว่าจะโจ่งแจ้งหรือแฝงเร้นท้ังหลาย ตาม
แนวความคิดนี้ ส่ือมวลชนด าเนินการได้โดยเอกชนแต่ต้องสนับสนุนนโยบายของรัฐ ส่ือมวลชนถูก
ควบคุมโดยรัฐในรูปของการออกใบอนุญาตให้ และอาจจะมีการเซ็นเซอร์เนื้อหา การวิพากษ์วิจารณ์ผู้
มีอ านาจของรัฐกระท ามิได้ 

หลักการของทฤษฎีส่วนท่ีมีผลต่อการควบคุมส่ือมวลชน อาจสรุปได้ต่อไปนี้  ๑) ส่ือมวลชน
จะกระท าการใด ๆ ท่ีอาจเป็นการบ่อนท าลายผู้มีอ านาจในรัฐและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

                                                             
๔๐ Siebert F.S, Peterson, “The Authoritarian Theory of the Press,”  in F.S.  Siebert, 

T”Peterson and W. Schramm (eds) Four Theories of the Press, (Champaign: University of Illinois 
Press, 1984), p. 56. 

๔๑ McQuail, Daniss, Mass Communication Theory: An Introduction. Beverly Hills, 
(New York: Sage Publications, 1987), p. 123. 
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สังคมไม่ได้ ๒) ส่ือมวลชนจักต้องอยู่ภายใต้การเช่ือฟังต่อผู้กุมอ านาจในรัฐเสมอ ๓) ส่ือมวลชนควร
หลีกเล่ียงการสร้างความขุ่นมัวหรือก้าวร้าวต่อเสียงส่วนใหญ่ ต่อผู้มีอ านาจเหนือ และต่อศีลธรรม
จรรยาและค่านิยมทางการเมือง ๔) การเซ็นเซอร์หรือตรวจตรามีความชอบธรรม กระท าได้เพื่อบังคับ
ให้ส่ือมวลชนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้ ๕) การโจมตีผู้มีอ านาจ การเบ่ียงเบนจากนโยบายของรัฐ 
และการรุกล้ าต่อศีลธรรมอันดีถือว่าเป็นการก้าวร้าวทางอาชญากรรม ๖) นักวารสารศาสตร์หรือนัก
วิชาชีพส่ือมวลชนจะไม่มีอิสระจากข้อก าหนดขององค์กรส่ือนั้น ๆ 

๒. ทฤษฎีอิสรภาพนิยมหรือส่ือเสรี (Libertarian or Free Press Theory) 
ทฤษฎีนี้ก่อตัวในอังกฤษและอเมริกา หลังปี ค.ศ. ๑๖๘๕ จากอิทธิพลของข้อเขียนโดยนัก

ปรัชญาทางการเมือง เช่น มิลตัน ลอคค์ มิลล์ รวมท้ังการยอมรับในปรัชญาเชิงเหตุผลนิยมและสิทธิ
ตามธรรมชาติของมนุษย์ ส่ือมวลชนตามทฤษฎีนี้ในปัจจุบันมีปรากฏในประเทศเสรีนิยมท้ังหลาย แต่
ส่วนมากจะมีลักษณะผสมผสานกับทฤษฎีอ่ืน ๆ รวมท้ังทฤษฎีอ านาจนิยมด้วย 

แนวความคิดตามทฤษฎีนี้ ส่ือมวลชนจะท าหน้าท่ีเป็นผู้แสวงหาและเสนอสัจธรรมแก่
ประชาชน การควบคุมจากรัฐโดยตรงไม่มี แต่การควบคุมเป็นไปในลักษณะการพิสูจน์ตนเองของสัจจะ
โดยส่ือมวลชนภายใต้บรรยากาศของตลาดเสรีแห่งความคิดเห็น (free market place of ideas) ช่วย
ใหค้วามจริงก าหนดได้โดยประชาชน ไม่ใช่ส่ือ ประชาชนสามารถเป็นผู้ควบคุมส่ือมวลชนได้โดยการ
สนับสนุนหรือเลิกสนับสนุน (ไม่ซ้ือ ไม่รับ) ต่อส่ือมวลชนท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีท่ีดี นอกจากนี้การควบคุม
โดยศาลก็อาจน ามาใช้ในกรณีเกิดปัญหาความไม่เหมาะสมของส่ือมวลชน ข้อห้ามของส่ือมวลชนตาม
ทฤษฎีนี้คือการหมิ่นประมาท การเสนอส่ิงลามกอนาจาร และการยุยงให้เกิดความไม่สงบในระหว่าง
สงคราม เป็นต้น ส าหรับผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของส่ือมวลชนนั้น เป็นใครก็ได้ท่ีมีก าลังเงินพอ 

หลักการของทฤษฎีเก่ียวกับส่ือมวลชน พอสรุปได้ดังนี้  ๑) ส่ือมวลชนจะต้องปลอดจาก
การเซ็นเซอร์หรือตรวจตราจากหน่วยงานใด ๆ ๒) การด าเนินงานส่ือมวลชนท้ังการผลิตและเผยแพร่
จะต้องเปิดกว้างท่ัวไป ไม่ว่ากับใครหรือคนกลุ่มใด โดยไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาต ๓) การวิจารณ์โจมตี
ต่อรัฐบาล เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือพรรคการเมือง ถือว่าเป็นหน้าท่ีในการสอดส่องรัฐบาล โดย
ส่ือมวลชนจะถูกลงโทษไม่ได้ (ยกเว้นการโจมตีส่วนบุคคล หรือก่อให้เกิดการกบฏและท าลายความ
มั่นคง) ๔) จะต้องไม่มีการบังคับในการตีพิมพ์หรือเสนอส่ิงใด ๆ ๕) ความผิดพลาดในการน าเสนอจะ
ได้รับการปกป้องเท่าเทียมกันด้วยสัจธรรมในเรื่องความคิดเห็นหรือความเช่ือ ๖) ไม่มีการจ ากัดโดย
กฎหมายในการเก็บรวบรวม หรือแสวงหาข่าวสารส าหรับการตีพิมพ์หรือน าเสนอ ๗) ไม่มีการจ ากัด
การน าเข้าหรือส่งออกข่าวสารระหว่างประเทศ ๘) นักวารสารศาสตร์จะต้องสามารถอ้างความเป็น
อิสระทางวิชาชีพได้มากเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานภายใต้องค์กรของตน 

๓. ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Theory) 
ทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกา ในศตวรรษท่ี ๒๐ แนวความคิดจากรายงานของ

คณะกรรมาธิการฮอคก้ิง เก่ียวกับเสรีภาพของหนังสือพิมพ์และจากกฎจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน
ส่ือมวลชน โดยมองเห็นว่าส่ือมวลชนใช้เสรีภาพในทางท่ีไม่รับผิดชอบมากขึ้น สิทธิ เสรีภาพแทนท่ีจะ
เป็นของประชาชนก็ถูกจ ากัดอยู่เฉพาะผู้มีอ านาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะ
กลุ่มมากกว่าส่วนรวม ทฤษฎีนี้ได้รับการยอมรับและน าไปปฏิบัติท้ังในสหรัฐฯ และประเทศเสรีนิยม 
แต่ก็ยังเป็นไปในลักษณะการผสมผสานกับทฤษฎีอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ 
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แนวความคิดในทฤษฎีนี้ก็คือ ส่ือมวลชนจะต้องยอมรับภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้เสรีภาพของเขา ถ้าหากส่ือมวลชนละเลยหน้าท่ีนี้ ก็อาจจะต้องมีการ
บังคับให้เป็นไปตามนั้น โดยการควบคุมมาจากความคิดเห็นของชุมชน ปฏิกิริยาของผู้บริโภค และจาก
กฎของจรรยาบรรณท่ีตราขึ้นไว้ ผู้มีสิทธิใช้ส่ือมวลชนนั้นจะเป็นใครก็ได้ ท่ีอยากแสดงออกบางส่ิง
บางอย่าง ในทฤษฎีนี้ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนผู้ไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของส่ือมวลชน (เนื่องจากต้อง
ลงทุนสูง) ได้แสดงความคิดต่อสาธารณชนเท่าเทียมกัน 

หลักการส าคัญของทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม สรุปได้ดังต่อไปนี้  ๑) ส่ือมวลชนควร
จะต้องยอมรับ และปฏิบัติให้ลุล่วงในภาระหน้าท่ีท่ีเป็นพันธกิจต่อสังคม ๒) ภาระหน้าท่ีเหล่านี้ โดย
หลักส าคัญจะต้องบรรลุถึงมาตรฐานวิชาชีพในด้านข่าวสาร สัจธรรม ความถูกต้อง ความเป็นกลาง 
และความสมดุล ๓) ในการยอมรับและน าไปปฏิบัติของภาระหน้าท่ีเหล่านี้ ส่ือมวลชนควรจะควบคุม
ตนเองภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและสถาบันท่ีธ ารงอยู่  ๔) ส่ือมวลชนควรจะต้องหลีกเล่ียงส่ิงใดก็
ตามท่ีอาจจะน าไปสู่อาชญากรรม ความรุนแรงหรือความไม่สงบ หรือแสดงความก้าวร้าวต่อเช้ือชาติ
หรือศาสนาของชนกลุ่มน้อยในสังคม ๕) ส่ือมวลชนโดยท่ัวไปควรจะเปิดกว้างและสะท้อนความ
หลากหลายของสังคม เปิดโอกาสให้ความคิดเห็นของทุกฝ่ายได้เข้าถึง และให้สิทธิประชาชนในการท่ี
จะตอบกลับมายังส่ือมวลชน ๖) สังคมและสาธารณะมีสิทธิท่ีจะคาดหวังการปฏิบัติในระดับมาตรฐาน
ท่ีสูงของส่ือมวลชนและการเข้าแทรกแซงอาจจะต้องถือว่าไม่เป็นเรื่องผิด หากเพื่อความดีงามของ
สาธารณะ ๗) นักวารสารศาสตร์และนักวิชาชีพส่ือมวลชนจะต้องเป็นท่ีวางใจหรือเช่ือถือได้ของสังคม 
เช่นเดียวกับนายจ้างหรือตลาดผู้บริโภคส่ือ 

๔. ทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ (Soviet-Communist Theory) 
แนวความคิดของทฤษฎีนี้ก่อก าเนิดขึ้นในโซเวียตรัสเซีย จากปรัชญาของมาร์กซ์-เลนิน-

สตาลินผสมกับแนวความคิดของเฮเกล และความคิดของคนรัสเซีย ในศตวรรษท่ี ๑๙ ส่ือมวลชนใน
ระบอบนี้  มีหน้าท่ีช่วยส่งเสริมความส าเร็จอย่างต่อเนื่องของระบบสังคมนิยมในรัสเซียหรือพรรค
คอมมิวนิสต์ โซเวียต รัฐเป็นเจ้าของส่ือมวลชนในนามของสาธารณชน มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดโดย
รัฐ การมีอยู่ของส่ือมวลชนเปรียบเทียบเสมือนอาวุธของรัฐ การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของพรรค
กระท ามิได้ อย่างไรก็ดี ส่ือมวลชนก็ได้รับการอนุญาตและสนับสนุนให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานได้ในกรณีปฏิบัติงานล้มเหลวต่อบทบาทในการจรรโลงไว้ซ่ึงรัฐสังคมนิยม ลักษณะของ
ทฤษฎีนี้เป็นพัฒนาการมาจากทฤษฎีอ านาจนิยมและวิธีการของนาซีในเยอรมันและฟาสซิสต์ในอิตาลี 

ปัจจุบันการล่มสลายของสหภาพโซเวียตรัสเซียท าให้การปฏิบัติตามแนวปรัชญานี้โดย
ส่ือมวลชนลดความเข้มงวดลง แม้จะมีปรากฏการณ์ในระบบส่ือมวลชนของประเทศสังคมคอมมิวนิสต์
อยู่บ้าง เช่น ประเทศจีน แต่ก็ผ่อนปรนมากขึ้น 

หลักการของทฤษฎีส่ือมวลชนของโซเวียตคอมมิวนิสต์ สรุปได้ดังนี้ ๑) ส่ือมวลชนจะต้อง
บริการรับใช้ผลประโยชน์ และอยู่ในการควบคุมของหน่วยงานชนช้ันแรงงาน ๒) ส่ือมวลชนไม่ควรเป็น
เจ้าของโดยเอกชน ๓) ส่ือมวลชนจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยวิธีการขัด
เกลาทางสังคมไปสู่บรรทัดฐานท่ีต้องการ ให้การศึกษา ให้ข่าวสาร และผลักดันให้มีการเคล่ือนไหว 
เปล่ียนแปลง ๔) ภายใต้ภาระรับผิดชอบต่อสังคม ส่ือมวลชนควรจะต้องตอบสนองความปรารถนา
และความต้องการจ าเป็นของผู้รับสาร ๕) สังคมมีสิทธิจะใช้วิธีการเซ็นเซอร์หรือตรวจตรา หรือวิธีการ
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ทางกฎหมายอย่างอ่ืนเพื่อป้องกันหรือลงโทษการเผยแพร่ท่ีเป็นปฏิปักษ์กับสังคม ๖) ส่ือมวลชนควรจะ
ให้ความเห็นเก่ียวกับสังคมในลักษณะท่ีสมบูรณ์ และตรงความเป็นจริงตามหลักการของมาร์กซ์-เลนิน  
๗) ส่ือมวลชนควรจะต้องสนับสนุนความเคล่ือนไหวในทางก้าวหน้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ ๘) 
นักวารสารศาสตร์เป็นนักวิชาชีพท่ีมีความรับผิดชอบ ซ่ึงมุ่งมั่นและมีแนวความคิดสอด คล้องกับ
ผลประโยชน์สูงสุดของสังคม 

๕. ทฤษฎีส่ือมวลชนเพื่อการพัฒนา (Development Media Theory) 
ทฤษฎีนี้เป็นปรัชญาหรือแนวความคิดเก่ียวกับการส่ือสารมวลชน ท่ีเพิ่งเกิดขึ้นในประเทศ

ก าลังพัฒนา หรือท่ีเรียกว่า "ประเทศโลกท่ีสาม" ด้วยเหตุท่ีเล็งเห็นว่า ๔ ทฤษฎีของการส่ือสารมวลชน
ดั้งเดิมท่ีกล่าวไปแล้วนั้น ยังไม่มีทฤษฎีใดท่ีสอดคล้องโดยตรงกับปรัชญาใหม่ของการส่ือสารในโลกท่ี
สาม ทฤษฎีส่ือสารมวลชนเพื่อการพัฒนานี้เกิดจากความคิดของนักวิชาการส่ือสารหลายคนท่ีอ้างถึงใน
รายงานของคณะกรรมาธิการระหว่างชาติของยูเนสโกท่ีศึกษาเก่ียวกับปัญหาของการส่ือสาร๔๒  

สถานการณ์เงื่อนไขของการส่ือสารในประเทศก าลังพัฒนามีความแตกต่างไปจากการ
ส่ือสารในประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลายประการ เช่น เทคโนโลยีการส่ือสาร ทักษะทางวิชาชีพ แหล่ง
ทรัพยากรการผลิตและวัฒนธรรม ตลอดจนตัวผู้รับสาร นอกจากนี้ในประเทศก าลังพัฒนาได้ทุ่มเท
ความสนใจไปในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยก าหนดให้เป็นภาระอันเร่งด่วนท่ี
ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้เอง ท าให้มีความคาดหวัง และเกิดหลักการบรรทัดฐาน
ของการส่ือสารมวลชนในประเทศเหล่านี้แตกต่างไปจากประเทศทุนนิยมและสังคมนิยมท้ังหลาย 
แม้ว่าส่ือมวลชนในประเทศก าลังพัฒนาท้ังหลายโดยท่ัวไปจะด าเนินการภายใต้หลักการของทฤษฎีใด
ทฤษฎีหนึ่งในส่ีทฤษฎีดังกล่าวอยู่แล้วก็ตาม แต่ความต้องการจ าเป็นในการท่ีจะผลักดันให้ส่ือมวลชน
หันไปสู่แนวความคิดของการพัฒนาสังคมหรือการสร้างชาติ ถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็น ส่ือมวลชนตาม
แนวคิดใหม่นี้จะต้องใช้เสรีภาพท่ีมีอยู่ด้วยความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมต่าง ๆ ตามท่ีได้ก าหนด
เป้าหมายไว้ 

แม้ว่าจะยังไม่มีประเทศใดท่ีส่ือมวลชนด าเนินการตามทฤษฎีอย่างจริงจัง แต่เราก็อาจจะ
พบว่าแนวความคิดของทฤษฎีได้แพร่หลายไปในประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศ ท้ังในประเทศ
แถบอเมริกาใต้และเอเชีย ส าหรับในเอเชียนั้น ประเทศฟิลิปปินส์ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
รวมท้ังประเทศไทย ได้มีการน าแนวความคิดนี้ไปเผยแพร่ และหลายแห่ง (เช่น ฟิลิปปินส์และไทย) ได้
มีการเปิดสอนสาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ (Development Communication) ขึ้นด้วย 

หลักการของทฤษฎีนี้โดยสรุป มีดังนี้ ๑) ส่ือมวลชนควรจะต้องยอมรับและปฏิบัติภารกิจ
ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติท่ีก าหนดไว้ ๒) เสรีภาพของส่ือมวลชนควรจะต้องเปิด
โอกาสให้มีการเข้มงวดกวดขัน โดยให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจของชาติ และความต้องการในการ
พัฒนาสังคมเป็นเบ้ืองต้น ๓) ส่ือมวลชนควรจะให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกกับเนื้อหาด้านวัฒนธรรม
ของภาษาของชาติ ๔) ส่ือมวลชนควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกกับข่าว หรือสารสนเทศท่ีเก่ียวโยง
กับประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ซ่ึงอยู่ใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม หรือการเมือง  ๕) เพื่อ
ผลประโยชน์ของเป้าหมายการพัฒนา รัฐมีสิทธิท่ีจะเข้าแทรกแซงหรือเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติงาน
                                                             

๔๒ McBride, S. , et al.  Many voices One workd.   Report by the International 
Commission for the Study of Communication Problems, (London: Kogan Paage, 1980), p. 79. 



๔๙ 
 

ของส่ือมวลชน การเซ็นเซอร์ (ห้ามการเผยแพร่) การให้เงินทุนสนับสนุน และการควบคุมโดยตรงควร
จะกระท าได้  ๖) นักวารสารศาสตร์และนักวิชาชีพส่ือมวลชนอ่ืน ๆ จะต้องมีความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับการมีเสรีภาพในการแสวงหา เก็บรวบรวมข่าวสารและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๖. ทฤษฎี ส่ือมวลชนท่ีประชาชนมี ส่วนเข้าร่วม (Democratic-Participant Media 
Theory)  

ทฤษฎีนี้เป็นแนวความคิดใหม่ท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว แต่
ส่วนประกอบของแนวความคิดนี้มาจากการผสมผสานบางส่วนของทฤษฎีอ่ืน ๆ จุดเน้นของทฤษฎีนี้
คือ ผู้รับสารในสังคมการเมืองสมัยใหม่ ควรจะมีสิทธิได้รับข่าวสารท่ีตรงกับความต้องการ มีสิทธิใน
การตอบกลับ และมีสิทธิใช้วิถีทางการส่ือสารอย่างท่ัวถึงกัน ทฤษฎีนี้เห็นว่าการส่ือสารมวลชนใน
ระดับชุมชนท่ีมีขนาดเล็กและแพร่หลายท่ัวไปในระดับท้องถิ่นนั้น จะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้
ส่ือมวลชนเพื่อสนองความต้องการจ าเป็น ความสนใจและความใฝ่ฝันปรารถนาของตนเองได้อย่างเท่า
เทียมกันโดยส่ือมวลชนควรจัดเป็นพื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ส าหรับทุกคนเข้าถึงได้ใช้เป็น
ช่องทางการส่ือสารได้ 

ทฤษฎีนี้เป็นแนวคิดท่ีเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในสังคมท่ีพัฒนาแล้ว ซ่ึงส่ือมวลชนมีลักษณะ
เป็นองค์กรท่ีใหญ่โต ซับซ้อนและเป็นทางการจนเกินไป มีการรวมตัวกันเข้าในส่วนกลางมากกว่า
กระจายไปตามท้องถิ่น เน้นธุรกิจมากเกินไป ผูกขาดการเป็นเจ้าของโดยบุคคลใดในกลุ่มแคบ ๆ และ
อยู่ในระดับเบื้องบนของสังคมมากเกินไป เนื้อหาข่าวสารความคิดไม่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

หลักการโดยสรุปของทฤษฎีนี้มีดังนี้ ๑) พลเมืองแต่ละคนและชนกลุ่มน้อยมีสิทธิท่ีจะใช้
ส่ือมวลชนเพื่อการส่ือสารและมีสิทธิได้รับการบริการจากส่ือมวลชนตามความต้องการจ าเป็นของเขา
เอง ๒) องค์กรส่ือและเนื้อหาส่ือไม่ควรขึ้นอยู่กับการควบคุมทางการเมืองหรือหน่วยงานของรัฐใน
ส่วนกลาง ๓) ส่ือมวลชนควรจะมีอยู่โดยหลักการส าคัญเพื่อกลุ่มผู้รับสารของเขา ไม่ใช่เพื่อองค์การ
ส่ือมวลชนเอง ไม่ใช่เพื่อวิชาชีพ และไม่ใช่เพื่อลูกค้าหรือผู้อุปการะของส่ือมวลชน ๔) กลุ่ม องค์การ 
และชุมชนในท้องถิ่น ควรจะมีส่ือมวลชนของตนเอง ๕) ลักษณะของส่ือมวลชนควรจะมีขนาดเล็ก  
มีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับผู้รับสารมากกว่าท่ีจะเป็นส่ือมวลชนขนาดใหญ่หรือมีลักษณะเป็นการ
ส่ือสารทางเดียว หรือเป็นวิชาชีพจนเกินไป ๖) ความต้องการจ าเป็นของสังคมบางอย่างไม่สามารถ
แสดงออกได้อย่างเพียงพอ จากความต้องการของลูกค้าแต่ละคน หรือจากรัฐและสถาบันหลักของรัฐ
เท่านั้น แต่ควรมาจากประชาชนผู้รับสารท่ัวไปด้วย ๗) การส่ือสารของประชาชนมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งเกินกว่าท่ีจะปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของนักวิชาชีพเท่านั้น 

แอลท์ชูลล์ มีความเห็นว่าทฤษฎีส่ือมวลชนท่ีแบ่งเป็น ๔ ทฤษฎีดั้งเดิมคืออ านาจนิยม เสรี
นิยม ความรับผิดชอบทางสังคม และโซเวียตคอมมิวนิสต์ เป็นการแบ่งตามมุมมองของนักวิชาการ
อเมริกันในช่วงสงครามเย็น ซ่ึงมีการแบ่งค่าย เผชิญหน้ากันระหว่างมหาอ านาจฝ่ายสหรัฐอเมริกากับ
โซเวียตรัสเซีย ซ่ึงเป็นลักษณะการแบ่งเขาแบ่งเรา (us-versus-them) แอลท์ชูลล์เช่ือว่าไม่มี
ส่ือมวลชนใดเป็นอิสระอย่างแท้จริง แต่เป็น "ตัวแทนของอ านาจ"  (agent of power)  ของผู้มีอ านาจ



๕๐ 
 

ไม่ว่าจะเป็นอ านาจทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคมวัฒนธรรม และเขาได้น าเสนอข้อสรุป
ของส่ือมวลชนไม่ว่าจะเป็นระบบใดมีลักษณะร่วมกันดังนี้๔๓ 

๑) ส่ือมวลชนทุกระบบเป็นตัวแทน (agent) ของผู้กุมอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ ส่ือ
ไม่ใช่ผู้แสดงบทบาท (actor) ท่ีเป็นอิสระ แม้ว่ามีศักยภาพท่ีจะแสดงบทบาทได้อิสระก็ตาม 

๒) เนื้อหาในส่ือมวลชนมักสะท้อนผลประโยชน์ของผู้อุดหนุนส่ือ 
๓) ทุกระบบส่ืออยู่บนพื้น ฐานความเช่ือใน เรื่ องการแสดงออกอย่า งเสรี ( free 

expression) แม้ว่าค านี้จะนิยามกันต่าง ๆ นานา 
๔) ทุกระบบส่ือยอมรับในหลักการแห่งความรับผิดชอบทางสังคม ต่างอ้างว่าตน

ตอบสนองความต้องการจ าเป็น ความสนใจ และผลประโยชน์ของประชาชนของรัฐ โดยยินดีท่ีจะเปิด
โอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ส่ือได้ 

๕) แต่ละระบบของส่ือต่างอ้างว่าระบบอ่ืนเบ่ียงเบนไปจากเป้าหมายท่ีควรเป็น 
๖) สถาบันการสอนวารสารศาสตร์มักจะถ่ายทอดอุดมการณ์และระบบคุณค่าของสังคมท่ี

สถาบันนั้นด ารงอยู่ และมักจะเล่ียงไม่พ้นท่ีจะกลายเป็นช่วยให้ผู้มีอ านาจ รักษาอ านาจในการควบคุม
ส่ือมวลชนต่อไป 

๗) การปฏิบัติงานของส่ือมวลชนในความเป็นจริงมักไม่เป็นไปตามทฤษฎีบรรทัดฐานท่ี
ส่ือมวลชนนั้นด ารงอยู่เสมอไป อาจเบ่ียงเบนแตกต่างไปตามปัจจัย เงื่อนไขต่าง ๆ บ้างไม่มากก็น้อย  
 
๒.๕ หลกัธรรมที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
 หลักสัปปุริสธรรม คือ ธรรม ๗ ประการ ของสัตบุรุษท่ีท าให้เป็นสัตบุรุษ คือ ความเป็นคน
ดีท่ีสมบูรณ์ เป็นธรรมท่ีเหมาะสมต่อการเป็นผู้น า โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นหัวหน้าคน หรือ ผู้น าท่ีจะต้องเป็น
ผู้รู้จักเหตุผล รู้จักตัวเอง และผู้อ่ืน รู้จักกาลเทศะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรู้จักนิสัยความต้องการ 
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อจะได้เลือกใช้คนให้ถูกกับงานหรือใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  
สัปปุริสธรรม เป็นคุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดี ๗ ประการ ท่ีเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดี เป็นผู้
ควรแก่การยกย่องนับถือเป็นคนท่ีสามารถให้การแนะน าในการด าเนินชีวิตท่ีถูกด้วยต้องคว าม
ปรารถนาดี ท้ังนี้ได้มีนักวิชาการน าไปอธิบายเก่ียวกับหลักธรรมไว้หลากหลาย ดังนี้ 

๒.๕.๑ ความเป็นมาของหลักสัปปุริสธรรม 
 เมื่อครั้งพระโคตมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ พระพุทธเจ้าและสาวกองค์ส าคัญโดยเฉพาะ
พระสารีบุตร ได้ค านึงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว หากไม่มีการรวบรวมประมวลคาสอนของ
พระองค์ไว้ พระพุทธศาสนาก็จะสูญส้ิน ดังนั้นแม้พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ก็ได้มีการริเริ่มขึ้น 
เพื่อเป็นการนาทางไว้ให้เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังว่า มีการรวบรวมคาส่ังสอนของพระองค์ ท่ีเรียกว่า
สังคายนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สังคีติ” ซ่ึงหลักสัปปุริสธรรมมีกล่าวไว้ในข้อ ๖ ของสังคีติ  หมวด 
๗ ประการ ดังนี้ 

                                                             
๔๓ Altschull, J.H. , Agents of Power.  The Role of News Media in Human Affairs, 

(New York: Longman, 1984), p. 103. 



๕๑ 
 

สังคีติสูตร ความหมายคือ พระสูตรว่าด้วยการสังคายนา ช่ือนี้ตั้งตามเนื้อหาสาระของพระ
สูตรท้องพระโรงหลังใหม่ช่ืออุพภตกะ ของพวกเจ้ามัลละ เขตกรุงปาวา แคว้นมัลละ โดยมีพระผู้มีพระ
ภาคประทับอยู่ด้วย๔๔ 

สาเหตุท่ีท่านพระสารีบุตรแสดงพระสูตรนี้ว่า ก่อนหน้านั้นเล็กน้อย นิครนถ์นาฏบุตรหรือ
ศาสดามหาวีระของศาสนาเชนได้ดับขันธ์ ณ กรุงปาวานี้ หลังจากศาสดาดับขันธ์สาวกของท่านก็แตก
สามัคคีกัน ๒ ฝ่าย ท่านพระสารีบุตรจึงยกเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปรารภว่าเป็นเพราะพระศาสนาสอนไว้ไม่
ดีจึงท าให้สาวกตีความคาสอนแตกต่างกัน ส่วนพระธรรมวินัยของพระศาสนานี้พระผู้มีพระภาคตรัส
สอนไว้ดีแล้วและเสนอให้เพื่อนพรหมจารีของท่านร่วมกันทาสังคายนาพระธรรมวินัยนี้ เพื่อให้ด ารงอยู่
ได้นาน ไม่ควรทะเลาะวิวาทในเรื่องพระธรรมวินัย 

รูปแบบของสังคีติสูตรเป็นการประมวลหมวดธรรม มีการบรรยายแบบถามเองตอบเอง
ประกอบใจความส าคัญของพระสูตร ในช่วงท่ีพระผู้มีพระภาคเสร็จจาริกไปในแคว้นมัลละพร้อมด้วย
ภิกษุสงฆ์ประมาณ ๕๐๐ รูป และแวะพัก ณ สวนมะม่วงของนายจุนทกัมมารบุตรทรงได้นิมนต์จาก
พวกเจ้ามัลละแห่งกรุงปาวาให้เสด็จไปประทับ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ ท้องพระโรงอุพภตกะ ซ่ึงพึ่งสร้าง
เสร็จใหม่ ๆ ยังมิได้ใช้สอย ณ ท่ีนั้น พระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ผู้มาเฝ้าจนค่อนคืน ครั้นทรงแสดงธรรม
จบลง และทรงอนุญาตให้พวกเจ้ามัลละและชาวกรุงปาวากลับบ้าน จากนั้นทรงมอบหมายให้ท่านพระ
สารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุท้ังหลายแทนพระองค์แล้วทรงส าเร็จสีหไวยา ณ ท่ีประทับนั่นเอง 

พระสารีบุตรได้กล่าวปรารภถึงการแตกสามัคคีของพวกนิครนถ์ หลังจากนิครนถ์นาฏบุตร
ผู้เป็นศาสดาดับขันธ์ไม่นาน ณ กรุงปาวานั้นเอง ว่าเป็นเพราะพระศาสดานั้นสอนธรรมไว้ไม่ดี  
ส่วนพระธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ดี จึงเป็นหน้าท่ีของพระภิกษุท้ังหลายจะพร้อมกันท า
สังคายนาพระธรรมวินัยเพื่อให้ดารงมั่นคงยืนนานเพื่อประโยชน์สุขของคนท้ังหลายสืบไปจากนั้นท่าน
ได้เสนอวิธีการสังคายนาโดยประมวลหลักธรรมท้ังหลายท่ีมีจ านวนหัวข้อเท่ากันรวมไว้เป็นหมวด
เดียวกันคล้ายวิธีการของอังคุตตรนิกาย เช่น ประมวลหลักธรรมจ านวน ๑ ประการ เข้าเป็นหมวดหนึ่ง 
เรียกว่า ธรรมหมวดละ ๑ ประการ ประมวลหลักธรรมจ านวน ๒ ประการเข้าเป็นหมวดหนึ่ง เรียกว่า 
ธรรมหมวดละ ๒ ประการ โดยท านองนี้จนถึงหมวดธรรมละ ๑๐ ประการ 

สัปปุริสธรรม ๗ 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้๔๕ 
๑. เป็นธัมมัญญู (ผู้รู้จักเหตุ) 
๒. เป็นอัตถัญญู (ผู้รู้จักผล) 
๓. เป็นอัตตัญญู (ผู้รู้จักตน) 
๔. เป็นมัตตัญญู (ผู้รู้จักประมาณ) 
๕. เป็นกาลัญญู (ผู้รู้จักกาลเวลา) 
๖. เป็นปริสัญญู (ผู้รู้จักชุมชน) 
๗. เป็นปุคคลัญญู (ผู้รู้จักบุคคล) 

                                                             
๔๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐/๔๖. 
๔๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. 



๕๒ 
 

หลักสัปปุริสธรรม มีค าอธิบายตาม พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย๔๖ ธัมมัญญูสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้รู้ธรรม ความว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗
ประการนี้ เป็นผู้ควรแก่ของท่ีเขาน ามาถวาย ฯลฯ เป็นน าบุญอันยอดเย่ียมของโลก 

ธรรม ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ๑) เป็นธัมมัญญู ๒) เป็นอัตถัญญู        
๓)เป็นอัตตัญญู ๔) เป็นมัตตัญญู ๕) เป็นกาลัญญู ๖) เป็นปริสัญญู ๗) เป็นปุคคลปโรปรัญญู 

ภิกษุเป็นธัมมัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ธรรมคือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ   

ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ หากภิกษุไม่รู้ธรรมคือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละเลย เราไม่พึงเรียกเธอว่า
เป็นธัมมัญญูใน ท่ีนี้  แต่เพราะภิกษุรู้ธรรมคือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอว่า
เป็นธัมมัญญูด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นอัตถัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ความหมายแห่งภาษิตนั้น ๆ นั่นแลว่า “นี้เป็นความหมายแห่ง

ภาษิตนี้ นี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้” หากภิกษุไม่รู้เนื้อความแห่งภาษิตนั้น ๆ เลยว่า “นี้เป็น
ความหมายแห่งภาษิตนี้ นี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้ เราไม่พึงเรียกเธอว่า “ เป็นอัตถัญญู”ในท่ีนี้แต่
เพราะภิกษุรู้ความหมายแห่งภาษิตนั้น ๆ ว่า “นี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้  นี้เป็นความหมายแห่ง
ภาษิตนี้” ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอว่า เป็นอัตถัญญู ภิกษุช่ือว่าเป็นธัมมัญญู อัตัตถัญญู ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นอัตตัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักตนว่า “ว่าโดยศรัทธา คือ สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ เรามี

อยู่ประมาณเท่านี้” หากภิกษุไม่รู้จักตนว่า “ว่าโดยศรัทธา คือ สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ เรามีอยู่
ประมาณเท่านี้” เราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นอัตตัญญูในท่ีนี้ แต่เพราะภิกษุรู้จักตนว่า ว่า “ว่าโดยศรัทธา
คือ สุตะ จาคะ ปัญญา ปฏิภาณ เรามีอยู่ประมาณเท่านี้” ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอว่า เป็นอัตตัญญู ภิกษุ
ช่ือว่าเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นมัตตัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย

เภสัชชบริขาร หากภิกษุไม่รู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชช
บริขาร เราไม่พึงเรียกเธอว่ามัตตัญญูในท่ีนี้ แต่เพราะภิกษุรู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอว่า เป็นมัตตัญญู ภิกษุ ช่ือว่า
เป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นกาลัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักกาลว่า “นี้เป็นกาลแห่งอุทเทส นี้เป็นกาลแห่งปริปุจฉา นี้เป็น

กาลบ าเพ็ญเพียร นี้เป็นกาลหลีกเร้น” หากภิกษุไม่รู้กาลว่า “นี้เป็นกาลแห่งอุทเทส นี้เป็นกาลแห่งปริ
ปุจฉา นี้เป็นกาลบ าเพ็ญเพียร นี้เป็นกาลหลีกเร้น” เราไม่พึงเรียกเธอว่ากาลัญญูในท่ีนี้ แต่เพราะภิกษุ
รู้จักกาลว่า “นี้เป็นกาลแห่งอุทเทส นี้เป็นกาลแห่งปริปุจฉา นี้เป็นกาลบ าเพ็ญเพียร นี้เป็นกาลหลีก

                                                             
๔๖ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓-๑๔๖. 
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เร้น” ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอว่า เป็นกาลัญญู ภิกษุช่ือว่าเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู กาลัญญู ด้วย
ประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นปริสัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้บริษัทว่า “นี้ขัตติยบริษัท นี้พราหมณบริษัท นี้คหบดีบริษัท นี้

สมณบริษัท ในบริษัทนั้นเราควรเข้าไปหาอย่างนี้ ควรยืนอย่างนี้ ควรท าอย่างนี้ ควรนั่งอย่างนี้ ควร
กล่าวอย่างนี้ ควรสงบอย่างนี้ หากภิกษุไม่รู้จักบริษัทว่า “นี้ขัตติยบริษัท ฯลฯ ควรสงบอย่างนี้” เราไม่
พึงเรียกเธอว่าเป็นปริสัญญู ในท่ีนี้ แต่เพราะภิกษุรู้จักบริษัทว่า” นี้ขัตติยบริษัท ฯลฯ ควรสงบอย่างนี้”
ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอว่า เป็นปริสัญญู ภิกษุช่ือว่าเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู กาลัญญู ปริสัญญู
ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นปุคคลปโรปรัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักบุคคล ๒ จ าพวก คือ พวกหนึ่งต้องการเห็นพระอริยะ อีกพวก

หนึ่งไม่ต้องการเห็นพระอริยะ บุคคลพวกท่ีไม่ต้องการเห็นพระอริยะ ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น อย่างนี้
บุคคลพวกท่ีต้องการเห็นพระอริยะก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ 

บุคคลผู้ต้องการเห็นพระอริยะก็มี ๒ จ าพวก คือ พวกหนึ่งต้องการฟังสัทธรรม อีกพวก
หนึ่งไม่ต้องการฟังสัทธรรม บุคคลพวกไม่ต้องการฟังสัทธรรม ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ บุคคล
พวกท่ีต้องการฟังสัทธรรม ก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ 

บุคคลพวกท่ีต้องการฟังสัทธรรมก็มี ๒ พวก คือ พวกหนึ่งเงี่ยโสตฟังธรรม อีกพวกหนึ่ง
ไม่เงี่ยโสตฟังธรรม บุคคลพวกท่ีไม่เงี่ยโสตฟังธรรม ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ บุคคลพวกท่ีเงี่ย
โสตฟังธรรม ก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ 

บุคคลเงี่ยโสตฟังสัทธรรมก็มี ๒ จ าพวก คือ พวกหนึ่งฟังแล้วทรงจ าธรรมไว้ได้ อีกพวก
หนึ่งฟังแล้วทรงจาธรรมไม่ได้ บุคคลพวกท่ีฟังแล้วทรงจ าธรรมไม่ได้ ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ 

บุคคลพวกท่ีฟังแล้วทรงจาธรรมไว้ได้ ก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ 
บุคคลฟังแล้วทรงจ าธรรมไว้ได้ก็มี ๒ จ าพวก คือพวกหนึ่งพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท่ี

ทรงจาไว้ อีกพวกหนึ่งไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท่ีทรงจ าไว้ บุคคลพวกท่ีไม่พิจารณาเนื้อความ 
แห่งธรรมท่ีทรงจ าไว้ ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ พวกท่ีพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท่ี

ทรงจ าไว้ ก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ 
บุคคลพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท่ีทรงจ าไว้ก็มี ๒ จ าพวก คือ พวกหนึ่งรู้อรรถรู้ธรรม

แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม อีกพวกหนึ่งรู้อรรถรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคล
พวกท่ีรู้อรรถรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ บุคคลพวกท่ีรู้
อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ 

บุคคลรู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็มี ๒ จ าพวก คือ พวกหนึ่งปฏิบัติ
เพื่อเก้ือกูลตนเอง แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลผู้อ่ืน อีกพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อ
เก้ือกูลผู้อ่ืน บุคคลพวกท่ีปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลตนเอง แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลผู้อ่ืน ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น
อย่างนี้ พวกท่ีปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเก้ือกูลผู้อ่ืน ก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น
อย่างนี้ 



๕๔ 
 

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเป็นผู้รู้จักบุคคล ๒ ฝ่ายด้วยประการฉะนี้แล ภิกษุช่ือว่าเป็นปุคคลป
โรปรัญญูอย่างนี้ 

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ ประการนี้แล จึงเป็นผู้ควรแก่ของท่ีเขาน ามา
ถวาย ฯลฯ เป็นน าบุญอันยอดเย่ียมของโลก 

ธัมมัญญูสูตรท่ี ๔ จบ 
๒.๕.๒ ความหมายของสัปปุริสธรรม 
สัปปุริสธรรมเป็นหลักธรรมท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลโดยท่ัวไปในการด าเนินชีวิตท่ีเป็นเหตุเป็น

ผลให้บรรลุเป้าหมายหน้าท่ีการงาน มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
พจนานุกรมพระพุทธศาสนา ให้ความหมายว่า ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมท่ี

ท าให้เป็นสัตบุรุษมี ๗ ข้อ คือ ๑. ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จักเหตุ ๒.อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือ
รู้จักเหตุผล ๓. อัตตัญญุตา รู้จักตน ๔. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ ๕. กาลัญญุตา รู้จักกาล ๖.ปริสัญญุ
ตา รู้จักชุมชน ๗. ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล๔๗ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ให้ความหมายว่า ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมท่ีท าให้เป็น
สัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี๔๘ 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฐายี) ให้ความหมายว่า สัปปุริสธรรม หมายถึงคุณธรรม 
๗ ประการ ท่ีบริบูรณ์ในผู้ใดย่อมบุคคลนั้นให้เป็นสัปปุริสชนท่ีเจริญด้วยคุณสมบัติควรแก่ความเคารพ
นับถือของชนท้ังหลาย ท าให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติการงานให้บรรลุผลส าเร็จด้วยดีและเป็นหลัก
ปฏิบัติเพื่อทาคนให้เป็นผู้สงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้๔๙ 

ปัญญานันทภิกขุ ให้ความหมายว่า สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ หรือของคน
ดี ๗ ประการ อย่างมั่นคงไม่ละวาง ได้แก่ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้เลือกบุคคล๕๐ 

พระเปล่ียน ปญฺญาปทีโป ให้ความหมายว่า สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมอันประเสริฐเป็น
ทรัพย์สมบัติของสัตบุรุษ คาว่าสัตบุรุษ ก็คือนักปราชญ์ผู้มีความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาว่องไวรู้เท่า
ทันเหตุการณ์ท้ังในปัจจุบันเกิดขึ้น เมื่ออะไรเกิดขึ้นก็จะเข้าใจ และเมื่ออะไรเปล่ียนแปลง ก็มีวิธีแก้ไข
ด้วยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดนั่นเอง พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า สัปปุริสธรรมอันเป็นสมบัติของ
สัตบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์ผู้มีสติปัญญาดี๕๑ 

                                                             
๔๗ พจนานุกรมพระพุทธศาสนา, ฉบับการ์ตูน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ สกายบุ๊กส์, ๒๕๕๓), 

หน้า ๓๑๑. 
 ๔๘ พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ . ป ยุตฺ โต ). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ เอส.อาร์. พร้ินติ้ง แมส โปรดักส์, ๒๕๕๑), หน้า ๒๑๐. 

๔๙ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฐายี), “สัปปุริสธรรม” หนังสืออนุสรณ์เน่ืองในโอกาสงาน
ฌาปนกิจศพ นายชัย, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๐๙), หน้า ๑๒. 

๕๐ ปัญญานันทภิกขุ, หัวใจคนดี, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙-๒๐. 
๕๑ พระเปล่ียน ปญฺญาปทีโป, สัปปุริสธรรม ๗ อย่าง, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ สุภา, ๒๕๕๒), 

หน้า ๑๑. 



๕๕ 
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมาย สัปปุริสธรรมว่า เป็นธรรม สัตบุรุษ
ธรรมท่ีให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ ถือได้ว่าเป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณค่าอย่างแท้จริงของมนุษยชาติซ่ึงเรียกได้
ว่าเป็นคนท่ีสมบูรณ์ ผู้สามารถน าบุคคลและสังคมไปสู่ความส าเร็จ๕๒ 

ดนัย ไชยโยธา ให้ความหมาย หลักสัปปุริสธรรมว่า หมายถึง ธรรมของคนดีหรือคุณสมบัติ
ของคนดี๕๓ 

หลักพุทธธรรมส าหรับหลักการมีส่วนร่วม  จากการศึกษาหลักการมีส่วนร่วมพบว่า 
หลักการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสิน
ปัญหาส าคัญของชุมชน สังคม หรือประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การ
ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ และได้พัฒนาตัวช้ี วัดหลักความมีส่วนร่วมท่ีสอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไว้ ๔ 
หลักการ คือ (๑) การให้ข้อมูลแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (๒) การรับฟังความคิดเห็น (๓) การ
ร่วมตัดสินใจ (๔) การพัฒนาศักยภาพโดยมีส่วนร่วมนั้น มีหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมและสามารถ
น าไปใช้กับหลักการมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้ 

สัปปุริสธรรม (qualities of a good man; virtues of a gentleman)๕๔ คุณสมบัติของ
ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ ได้แก่ รู้หลักและรู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตา) รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล (อัตถัญญุ
ตา) รู้ตน (อัตตัญญุตา) รู้ประมาณ (มัตตัญญุตา) รู้กาล (กาลัญญุตา) รู้ชุมชน (ปริสัญญุตา) และรู้
บุคคล (ปุคคลัญญุตา) หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมและควรน าไปใช้กับหลักการมีส่วนร่วมท่ีเน้นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินปัญหาส าคัญประเทศ  ไม่ว่าด้วย
การแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ นั้น  ได้แก่  
ปริสัญญุตา (รู้ชมชน) คือ รู้จักถิ่น รู้จักท่ีชุมนุม และชุมชน รู้การอันควรประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมนุม  
และต่อชุมชนนั้นว่า  ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาควรต้องท ากิริยาอย่างนี้  ควรต้องพูดอย่างนี้  ชุมชนนี้มี
ระเบียบวินัยอย่างนี้  มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้  มีความต้องการอย่างนี้  ควรเก่ียวข้อง  ควรต้อง
สงเคราะห์ ควรรับใช้ ควรบ าเพ็ญประโยชน์ให้อย่างนี้ๆ เป็นต้น และ ปุคคลัญญุตา (รู้บุคคล) คือ รู้จัก
และเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลว่าโดยอัธยาศัย  ความสามารถและคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือ
หย่อนอย่างไร  และรู้จักท่ีจะปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ ด้วยดีว่า ควรจะคบหรือไม่ ได้คติอะไร  จะสัมพันธ์
เก่ียวข้อง จะใช้ จะยกย่อง จะต าหนิ หรือจะแนะน าส่ังสอนอย่างไร จึงจะได้ผลดี ดังนี้เป็นต้น 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายี)   กล่าวว่า สัปปุริสธรรม 
๗ หมายถึง คุณธรรม ๗ ประการท่ีบริบูรณ์ในผู้ใดย่อมส่งเสริมผู้นั้นให้เป็นสัปปุริสชนท่ีเจริญด้วย
คุณสมบัติควรแก่ความเคารพนับถือของชนท้ังหลาย ท าให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติการงานให้บรรลุผล

                                                             
๕๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์คร้ังที่  ๑๙๐ , (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด์พับลิซซ่ิง, ๒๕๕๕), หน้า ๓๑. 
๕๓ ดนัย ไชยโยธา, พจนานุกรม ค าศัพท์ พระพุทธศาสนา , พิมพ์ค ร้ังที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๙๗. 
๕๔ พระพรหมคุณ าภรณ์  (ป.อ . ปยุตฺโต ),  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ เอส.อาร์. พร้ินติ้ง แมส โปรดักส์. ๒๕๕๑), หน้า ๒๑๐. 



๕๖ 
 

ส าเร็จด้วยดีและเป็นหลักปฏิบัติเพื่อท าตนให้เป็นผู้สงบและเป็นผู้น าในทางสงบ และสามารถบริหาร
หมู่คณะประเทศชาติให้ถึงความสงบและความเจริญก้าวหน้าได้๕๕ 

กถิน อัตถโยธิน หลวง กล่าวถึง สัปปุริสธรรม ๗ คือ คุณสมบัติของผู้ดี ถ้าบุคคลใด 
ประกอบด้วยคุณธรรม ๗ ประการ คือ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน 
รู้จักบุคคล แล้วบุคคลนั้นเป็นคนดี คือ สัตบุรุษในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นดี เพราะเป็นผู้รักสงบ 
รักความเท่ียงธรรม รู้จักหน้าท่ีของตน รู้จักกาลเทศะ มีเหตุมีผลในการท างาน โดยเฉพาะผู้ท่ีท าหน้าท่ี
ปกครองคนอ่ืน จะสามารถบริหารงานได้อย่างราบรื่น๕๖ 

สรุปได้ว่า สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง คุณธรรมท่ีส าคัญ ๗ ประการ ส าหรับสัปปุริสชน
หรือคนดีและเป็นคุณธรรมส าคัญของผู้น าท่ีสมบูรณ์แบบด้วย เพราะคุณธรรมท้ัง ๗ ประการนี้ ย่อมน า
บุคคลนั้นไปสู่ความมีคุณค่าอย่างแท้จริง เรียกได้ว่าเป็นคนสมบูรณ์แบบ ซ่ึงเป็นผู้สามารถน าหมู่ชน
และสังคมไปสู่ความสันติสุขและความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 
 
ตารางท่ี ๒.๑๑  แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักธรรมท่ีเก่ียวข้องการส่งเสริมการเมืองภาค

พลเมือง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐/๔๖. พระสารีบุตรแสดงพระสูตรนี้ว่า ส่วนพระธรรมวินัยของ
พระศาสนานี้พระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ดีแล้ วและ
เสนอให้เพื่อนพรหมจารีของท่าร่วมกันทาสังคายนาพระ
ธรรมวินัยนี้ เพื่อให้ด ารงอยู่ได้นาน ไม่ควรทะเลาะวิวาท
ในเรื่องพระธรรมวินัย 

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. สัปปุริสธรรม ๗ ภิกษุในพระธรรมวินัยดังนี้ 
เป็น ธัมมัญญู ( ผู้รู้จักเหตุ) เป็น อัตถัญญู (ผู้รู้จักผล) 
เป็นอัตตัญญู (ผู้รู้จักตน) เป็นมัตตัญญู (ผู้รู้จักประมาณ) 
เป็นกาลัญญู (ผู้รู้จักกาลเวลา) เป็นปริสัญญู (ผู้รู้จัก
ชุมชน) เป็นปุคคลัญญู (ผู้รู้จักบุคคล 

องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓-๑๔๖. หลักสัปปุริสธรรม มีค าอธิบายตาม พระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

ธัมมัญญูสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้รู้ธรรม ความว่า ภิกษุ
ท้ังหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ประการนี้ เป็นผู้
ควรแก่ของท่ีเขานามาถวาย ฯลฯ เป็นน าบุญอันยอด
เย่ียมของโลก 

  

                                                             
๕๕ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อุฎฐายี), สัปปุริสธรรม, หนังสืออนุสรณ์เนื่องใน

โอกาสงานฌาปนกิจศพ นายชัย, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๐๙), หน้า ๑๒. 
๕๖ กถิน อัตถโยธิน, อธิบายธรรมวิภาค น.ธ. ตรี, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๕๗), หน้า 

๒๒. 



๕๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๑  แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักธรรมท่ีเก่ียวข้องการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พจนานุกรพระพุทธศาสนา ,  (๒๕๕๓ , 
หน้า ๓๑๑). 

ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมท่ีท าให้เป็น
สัตบุรุษมี ๗ ข้อ คือ ๑. ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จักเหตุ 
๒.อัตถัญญุตา รู้ความมุ่ งหมายหรือรู้จักเหตุผล ๓. 
อัตตัญญุตา รู้จักตน ๔. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ ๕. 
กาลัญญุตา รู้จักกาล ๖.ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน ๗. 
ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล 

พระพรหมคุณ าภรณ์  (ป .อ. ปยุตฺ โต ). 
(๒๕๕๑, หน้า ๒๑๐). 

ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมท่ีท าให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติ
ของคนดี ธรรมของผู้ดี 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฐายี), 
(๒๕๐๙, หน้า ๑๒). 

สัปปุริสธรรม หมายถึงคุณธรรม ๗ ประการ ท่ีบริบูรณ์
ในผู้ใดย่อมบุคคลนั้นให้เป็น สัปปุริสชน ท่ีเจริญด้วย
คุณสมบัติควรแก่ความเคารพนับถือของชนท้ังหลาย  

ปัญญานันทภิกขุ, (๒๕๔๓, หน้า ๑๙-๒๐). สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ หรือของคนดี 
๗ ประการ อย่างมั่นคงไม่ละวาง ได้แก่ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน 
รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้เลือกบุคคล 

พระเปล่ียน ปญฺญาปทีโป, (๒๕๕๒, หน้า 
๑๑). 

สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมอันประเสริฐเป็นทรัพย์
สมบัติของสัตบุรุษ คาว่าสัตบุรุษ ก็คือนักปราชญ์ผู้มี
ความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาว่องไวรู้เท่าทันเหตุการณ์
ท้ังในปัจจุบันเกิดขึ้น เมื่ออะไรเกิดขึ้นก็จะเข้าใจ และ
เมื่ออะไรเปล่ียนแปลง ก็มีวิธีแก้ไขด้วยสติปัญญาความ
เฉลียวฉลาด 

พระพรหมคุณ าภรณ์  (ป .อ. ปยุตฺ โต ) , 
(๒๕๕๕, หน้า ๓๑). 

สัปปุริสธรรมว่า เป็นธรรม สัตบุรุษธรรมท่ีให้เป็นมนุษย์
โดยสมบูรณ์ ถือได้ว่าเป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณค่าอย่างแท้จริง
ของมนุษยชาติซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นคนท่ีสมบูรณ์ ผู้สามารถ
น าบุคคลและสังคมไปสู่ความส าเร็จ 

ดนัย ไชยโยธา, (๒๕๕๓, หน้า ๒๙๗). หลักสัปปุริสธรรมว่า หมายถึง ธรรมของคนดีหรือ
คุณสมบัติของคนดี 

พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๕๑, หน้า ๒๑๐). 

สัปปุริสธรรมเป็นหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมและควร
น าไปใช้กับหลักการมีส่วนร่วมท่ีเน้นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินปัญหาส าคัญประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น
การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์  การแสดง
ประชามติหรืออ่ืนๆ 



๕๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๑  แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญหลักธรรมท่ีเก่ียวข้องการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๕๑, หน้า ๒๑๐). 

สัปปุริสธรรมเป็นหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมและควร
น าไปใช้กับหลักการมีส่วนร่วมท่ีเน้นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินปัญหาส าคัญประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น
การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดง
ประชามติหรืออ่ืนๆ 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็
พระสังฆราช (อุฎฐายี), (๒๕๐๙, หน้า 
๑๒). 

คุณธรรม ๗ ประการท่ีบริบูรณ์ในผู้ใดย่อมส่งเสริมผู้นั้น
ให้เป็นสัปปุริสชนท่ีเจริญด้วยคุณสมบัติควรแก่ความ
เคารพนับถือของชนท้ังหลาย ท าให้บุคคลนั้นสามารถ
ปฏิบัติการงานให้บรรลุผลส าเร็จด้วยดีและเป็นหลัก
ปฏิบัติเพื่อท าตนให้เป็นผู้สงบและเป็นผู้น าในทางสงบ  

กถิน อัตถโยธิน, (๒๕๕๗, หน้า ๒๒). สัปปุริสธรรม ๗ คือ คุณสมบัติของผู้ดี ถ้าบุคคลใด 
ประกอบด้วยคุณธรรม ๗ ประการ คือ สัตบุรุษในทาง
พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นดี เพราะเป็นผู้รักสงบ รัก
ความเท่ียงธรรม รู้จักหน้าท่ีของตน รู้จักกาลเทศะ มีเหตุ
มีผลในการท างาน โดยเฉพาะผู้ท่ีท าหน้าท่ีปกครองคน
อ่ืน จะสามารถบริหารงานได้อย่างราบรื่น 

 
๒.๖ ขอ้มูลบริบทเรื่องที่วจิัย 

ประวัติความเป็นมา 
สถานท่ีตั้ง ท่ีว่าการอ าเภอเมืองแพร่เดิม ตั้งอยู่บริเวณท่ีดินข้างถนนไชยบูรณ์ ห่างจาก

ประตูใหม่  (ก าแพงเมืองเก่าของเมืองแพร่) ประมาณ ๓๐๐ เมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดแพร่
ประมาณ ๓๐  เมตร (ตรงข้ามกับส านักงานเทศบาลเมืองแพร่ปัจจุบัน)  เป็นอาคารไม้ช้ันเดียว   สร้าง
เมื่อปี พ.ศ.  ๒๔๔๐ ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางราชการได้ย้ายท่ีว่าการอ าเภอเมืองไปตั้งท่ีดิน
บริเวณข้างสนามบิน (หน้าโรงพยาบาลแพร่ หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลเหมืองหม้อ)  เหตุท่ีต้องย้ายท่ีว่าการ
อ าเภอ  ก็เพราะเกรงว่าน้ าจะท่วม เนื่องจากอยู่ใกล้ฝ่ังแม่น้ ายม 

ครั้นปี พ.ศ. ๒๔๘๙  ทางราชการเห็นว่า  สถานท่ีท่ีย้ายมาใหม่ห่างไกลจากชุมนุมชนตลาด
การค้าประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขต้องการท่ีดินจัดสร้างโรงพยาบาลด้วย  จึงได้ย้ายท่ีว่ าการ
อ าเภอเมืองแพร่กลับไปตั้ง ณ สถานท่ีเดิม คือ ท่ีดินบริเวณถนนไชยบูรณ์ ต าบลในเวียง จนถึงปัจจุบัน
อ าเภอเมืองแพร่  มีพระคัณทคีรี  พัฒนเสนา เป็นนายอ าเภอคนแรก ต่อมาอาคารเก่าถูกไฟไหม้หมด
ท้ังหลัง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้สร้างอาคารท่ีว่าการอ าเภอเมืองขึ้นมาใหม่เป็นอาคารไม้ ๒ ช้ัน ตั้งอยู่
ติดถนนไชยบูรณ์ ตรงกันข้ามกับเทศบาลเมืองแพร่ ต าบลในเวียง อ าเภอเมือแพร่ จังหวัดแพร่ ใน
ปัจจุบันได้สร้างเป็นอาคารคอนกรีต ๒ ช้ัน ณ สถานท่ีเดิม โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างเมื่อ



๕๙ 
 

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ เวลา ๑๐ นาฬิกา ๒๙ นาที และพิธีเปิดอาคารท่ีว่าการอ าเภอเมืองแพร่ 
เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เนื้อท่ีของอ าเภอเมืองแพร่รวมท้ังส้ิน ประมาณ  ๘๒๖  ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ  ๕๑๖,๒๑๐ ไร่ 

ค าขวัญประจ าอ าเภอ พระธาตุช่อแฮคู่เมือง นามกระเดื่องแพะเมืองผี ผ้าดีหม้อห้อม ถึง
พร้อมวัฒนธรรม สวยล้ าธรรมชาติ 

สถานท่ี ต้ัง เลขท่ี  ๑ ถนนไชยบูรณ์  ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จั งหวัดแพร่ 
รหัสไปรษณีย์ ๕๔๐๐๐ ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอสูง
เม่น จังหวัดแพร่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และอ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นท่ีราบ มีภูเขาล้อมรอบ ตอนกลางเป็นท่ีราบ เหมาะแก่การ
เพาะปลูก ท านา ปลูกพืชไร่ ภูเขาเป็นภูเขาสูงใหญ่ล้อมรอบ โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตก มีป่าไม้
สักบนภูเขาสูง แม่น้ า มีแม่น้ าสายหลัก คือ แม่น้ ายม ไหลผ่านต าบลวังหงส์ ท่าข้าม แม่ยม วังธง และ
ต าบลป่าแมต และล าน้ าสาขาท่ีไหลลงสู่ล าน้ ายม มีล าน้ าแม่แคม แม่ก๋อน แม่สาย แม่หล่าย และแม่ค า
มี ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไป เป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู ฤดูร้อน อากาศค่อนข้าง
ร้อนอบอ้าว เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน- ตุลาคมฝนจะตกชุก
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ฤดูหนาว อากาศหนาวถึงหนาวจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – 
กุมภาพันธ์ 

ประชากร อ าเภอเมืองแพร่ มีประชากรท้ังส้ิน ๑๒๑,๐๖๘ คน ชาย ๕๗,๗๖๗ คน หญิง 
๖๓,๓๐๑ คน ดังนี้ อ าเภอเมืองแพร่ มีจ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน ๔๖,๙๔๙ ครัวเรือน ประชากรต าบลใน
เวียง จ านวน ๑๗ ,๑๔๑ คน ชาย ๗ ,๙๘๔ คน หญิง ๙,๑๕๗ คน ประชากรอ าเภอเมือง จ านวน 
๑๐๓ ,๙๒๗ คน ชาย ๔๙ ,๗๘๓ คน หญิง ๕๔,๑๔๔ คน จ านวนครัวเรือนต าบลในเวียง ๘ ,๑๖๔ 
ครัวเรือน จ านวนครัวเรือนอ าเภอเมือง ๓๘,๗๘๕ ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉล่ีย 
๑๔๗ คน / ตารางกิโลเมตร 

การปกครอง แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็น 
๒๐ ต าบล ๑๖๖ หมู่บ้าน ดังนี้ ๑. ต าบลในเวียง (อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ท้ังหมด ประกอบด้วย
ชุมชน ๑๘ ชุมชน) ๒. ต าบลป่าแมต ประกอบด้วย ๑๕ หมู่บ้าน ๓. ต าบลห้วยม้า ประกอบด้วย ๑๔ 
หมู่บ้าน ๔. ต าบลช่อแฮ ประกอบด้วย ๑๒ หมู่บ้าน ๕. ต าบลเหมืองหม้อ ประกอบด้วย ๑๒ หมู่บ้าน 
๖. ต าบลแม่ค ามี ประกอบด้วย ๑๒ หมู่บ้าน ๗. ต าบลบ้านถิ่น ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน ๘. ต าบลป่า
แดง ประกอบด้วย ๑๐ หมู่บ้าน ๙. ต าบลสวนเข่ือน ประกอบด้วย ๑๐ หมู่บ้าน ๑๐. ต าบลกาญจนา 
ประกอบด้วย ๙ หมู่บ้าน ๑๑. ต าบลนาจักร ประกอบด้วย ๙ หมู่บ้ าน ๑๒. ต าบลแม่หล่าย 
ประกอบด้วย ๘ หมู่บ้าน ๑๓. ต าบลวังหงส์ ประกอบด้วย ๗ หมู่บ้าน ๑๔. ต าบลทุ่งโฮ้ง ประกอบด้วย 
๗ หมู่บ้าน ๑๕. ต าบลทุ่งกวาว ประกอบด้วย ๖ หมู่บ้าน ๑๖. ต าบลวังธง ประกอบด้วย ๖ หมู่บ้าน 
๑๗. ต าบลร่องฟอง ประกอบด้วย ๕ หมู่บ้าน ๑๘. ต าบลท่าข้าม ประกอบด้วย ๕ หมู่บ้าน ๑๙. ต าบล
แม่ยม ประกอบด้วย ๔ หมู่บ้าน ๒๐. ต าบลน้ าช า ประกอบด้วย ๔ หมู่บ้าน 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๑. เทศบาลเมือง จ านวน ๑ แห่ง คือ เทศบาลเมืองแพร่ 
ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลในเวียงท้ังหมด ๒. เทศบาลต าบล จ านวน ๘ แห่ง ประกอบด้วย ๑. เทศบาล
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ต าบลทุ่งโฮ้ง ๒ . เทศบาลต าบลช่อแฮ ๓. เทศบาลต าบลแม่หล่าย  ๔. เทศบาลต าบลแม่ค ามี ๕. 
เทศบาลต าบลป่าแมต ๖. เทศบาลต าบลสวนเข่ือน ๗. เทศบาลต าบลวังหงส์ ๘. เทศบาลต าบลบ้านถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑๐ แห่ง คือ ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองหม้อ ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลกาญจนา ๔. องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาจักร ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกวาว ๖. องค์การบริหารส่วนต าบลร่องฟอง ๗. 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังธง ๘. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยม ๙. องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ข้าม ๑๐. องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดง 

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีสุขภาพชีวิตท่ีดีครอบครัวเข้มแข็ง สังคมอยู่เย็นเป็นสุขท่ีเกิด

จากการมีส่วนร่วม และสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึง 
กลยุทธ์ :  

(๑) ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการลดปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และสารปนเป้ือนในอาหาร 
(๓) ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
(๔) ยกระดับการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
(๕) เสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา 
(๖) พัฒนาระบบการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ 
(๗) ส่งเสริมการฝึกอาชีพตามความต้องการของท้องถิ่น 
(๘) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน 
(๙) เสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้แรงงาน 
(๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และสถาบันครอบครัว 
(๑๑) น าทุนทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสังคม 
(๑๒) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน๕๗ 

 
 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัย ท่ี
เก่ียวข้องกับการเมืองภาคพลเมือง ดังนี้ 

๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเมืองภาคพลเมือง 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเมืองภาคพลเมือง ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเมือง

ภาคพลเมือง โดยผู้วิจัยได้สรุปและน าเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวข้องไว้ดังนี้ 
                                                             

๕๗ สายพันธุ์แพร่, ล้านนาแพร่ประชาสัมพันธ์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.wungfon.com/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=1396:2012-11-21-16-21-14&catid=183:2011-07-
05-02-34-59&Itemid=213 [๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 
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ปธาน สุวรรณมงคล ศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิรูปการเมืองภาคพลเมืองในการเมืองการ
บริหารท้องถิ่นไทย” ผลการวิจัยพบว่า การเมืองภาคพลเมืองยังมีบทบาทจ ากัดในการเมืองการบริหาร
ท้องถิ่นเนื่องจากปัญหาส าคัญของการเมืองภาคพลเมืองในการเมืองการบริหารท้องถิ่นเป็นปัญหาเชิง
นโยบายและปัญหาเชิงปฏิบัติอันเกิดจากปัจจัยท้ังภายนอกและภายในการเมืองภาคพลเมือง เช่น การ
ขาดนโยบายรัฐบาลท่ีชัดเจนด้านการเมืองภาคพลเมือง การขาดทักษะการจัดการ การขาดผู้น าท่ี
เข้มแข็ง๕๘ 

ณรงค์ บุญสวยขวัญ ได้ศึกษาเรื่อง “การเมืองภาคพลเมือง: ทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้าง
ตัวช้ีวัดหรือบ่งบอกการเมืองของพลเมือง” จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยช้ินนี้ พบว่า เมื่อกล่าวถึงพลเมืองและการเมืองพลเมืองจะมีงานท่ีอธิบายให้เข้าใจถึงลักษณะ
ของความเป็นพลเมืองในฐานะปัจเจกบุคคลและการกระท าร่วมกันของกลุ่มคนท่ีเหมือนๆ กันว่า คือ 
คุณลักษณะประการแรก การเมืองภาคพลเมืองท่ีพินิจพิจารณาไปท่ีความเป็นสมาชิกของกลุ่มคน 
องค์กร ขบวนการทางสังคม คุณลักษณะประการท่ีสอง การเมืองภาคพลเมืองเน้นท่ีความเป็นปัจเจก
บุคคล คุณลักษณะท่ีสาม การเมืองภาคพลเมืองเน้นท่ีผู้น า  แกนน าคุณลักษณะประการท่ีส่ี ของ
การเมืองภาคพลเมืองท่ีให้ความส าคัญกับการเช่ือมโยงเครือข่ายทางสังคม๕๙ 

ลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ของประชนในจังหวัดเชียงใหม่ : ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง กับ อ าเภอ
ดอยสะเก็ด” ผลวิจัยพบว่า ระดับความเป็นพลเมืองของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับปาน
กลาง และเมืองจ าแนกตามพื้นท่ีของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามแล้วพบว่า ระดับความเป็น
พลเมืองของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต อ าเภอเมือง อยู่ในระดับปานกลาง และระดับความเป็น
พลเมืองของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอดอยสะเก็ด ก็อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกับการ
เปรียบเทียบระดับความเป็นพลเมือง ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียระดับความเป็นพลเมืองของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับความเป็นพลเมืองของประชาชนท่ีอาศัย
อยู่ในเขตอ าเภอดอยสะเก็ด๖๐ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับความเป็นพลเมืองของประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า พื้นท่ีอยู่อาศัย อายุ รายได้ส่วนบุคคล รายได้ครอบครัว และระดับ
การศึกษา เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับความเป็นพลเมืองของประชาชนในจัดหวัดเชียงใหม่ ส าหรับ
ปัญหาและอุปสรรค ท่ีมีความส าคัญต่อการรับรู้และตระหนักในสิทธิหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง ๓ อันดับแรกได้แก่ ความเบ่ือหน่ายต่อสถานการณ์ทาง

                                                             
๕๘ ปธาน สุวรรณมงคล, “การปฏิรูปการเมืองภาคพลเมืองในการเมืองการบริหารท้องถ่ินไทย”, 

วารสารสถาบันพระปกเกล้า, (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๘๗. 
๕๙ ณรงค์ บุญสวยขวัญ, “การเมืองภาคพลเมือง : ทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างตัวช้ีวัดหรือตัวบ่งบอก

การเมืองของพลเมือง”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: ๖ (๒): ๑๒๑-๑๓๑, 
แหล่งที่มา: file:///C:/Users/HP/Downloads/123-143-1-PB%20(12).pdf [๒๗ เมษายน ๒๕๖๒]. 

๖๐ ลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่, ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
: ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง กับ อ าเภอดอยสะเก็ด, ค้นคว้าอิสระ รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต การเมืองและการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑). 
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การเมืองในปัจจุบัน การขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน จากส่ือหรือหน่วยงานของรัฐ 
และการขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญท่ีถูกต้อง ตามล าดับผลการวิจัย
ได้น ามาสู่ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปสู่การรับรู้ และตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ 
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ได้แก่ ควรมีการเพิ่มหลักสูตรการศึกษาท่ีเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ ควรมีการรณรงค์เก่ียวกับการใช้สิทธิ หรือการให้ความรู้
เก่ียวกับเลือกตั้งผู้แทนในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนหรือจัดให้มีเวทีสาธารณะ
เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเมืองหรือมีส่วนร่วมในทางการเมือง จัดให้
มีกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมอย่างท่ัวถึง และ
ต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิหน้าท่ีทางการเมืองของประชาชน 
ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้กับชาวบ้านได้ทราบอย่างท่ัวถึง 

สุกัญญาภัคภ์ ขูขุนทด ได้ศึกษาเรื่อง “การเมืองภาคประชาชน กรณีศึกษาชุมชนคลอง
ด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า พัฒนาการทางการเมืองภาคประชาชนมาจากการ
เคล่ือนไหวเพื่อต่อต้านการก่อสร้างโครงการบ่อบ าบัดน้ าเสีย โดยเกิดจากจิตส านึกรักชุมชน รองลงมา 
คือความไม่โปร่งใสของโครงการ การปกปิดข้อมูล/บิดเบือนข้อมูล และการให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จกับ
ประชาชน และพบว่า รูปแบบการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ได้แก่ การร้องทุกข์ โดย
ปัญหาในการด าเนินรูปแบบ คือ การท่ีรัฐบาลไม่มีความตั้งใจท่ีจะด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง 
ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายนายทุนมุ่งใช้ความรุนแรงกับประชาชนท่ีเคล่ือนไหวต่อต้านการก่อสร้างโครงการ
บ่อบ าบัดน้ าเสีย รวมท้ังความไม่เข้าใจและการวางเฉยของกลุ่มคนในสังคมท่ีไม่เดือดร้อน และ
ประชาชนขาดจิตส านึกทางการเมืองและขาดแคลนทุนสนับสนุนในการเคล่ือนไหวต่อต้านการก่อสร้าง
โครงการบ่อบ าบัดน้ าเสีย๖๑ 

Mathews  ได้อธิบายถึง การเมืองภาคพลเมือง ในบริบทภาคประชาสังคมว่า เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีอยู่ในอารยสังคมและความเป็นพลเมืองท่ีก่อตัวขึ้นมานานและเป็นเรื่องของการเมือง 
โดยท่ีปัจเจกบุคคลหลายคนหลายครอบครัวมีส่วนร่วมในขั้นตอนกระบวนการตัดสินและการลงมือ
ปฏิบัติร่วมกัน ท้ังนี้ ประชาชนหรือพลเมืองยังต้องใช้การอภิปรายสาธารณะหรือการถกแถลงนี้ ใน
กระบวนการทางนโยบาย เช่น ตั้งข้อสังเกต หรือตั้งค าถามกับนโยบายได้ลึกซ้ึงคมชัดสูงกว่า
นักการเมือง นักวิเคราะห์ ส่ือสารมวลชน ประชาชนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีข้อมูลเพื่อการ
กระท าร่วมกันจนนโยบายสาธารณะเปล่ียนแปลงไปตามความประสงค์ของประชาชน ผ่าน
กระบวนการเสวนา หรืออภิปราย หรือการถกแถลง ท่ีมีคุณลักษณะผูกพันต่อการปฏิบัติงานรัฐหรือ
ราชการด้วย๖๒ 

สรุป จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเมืองภาคพลเมือง ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวม
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเมืองภาคพลเมือง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเมืองภาคพลเมือง เข้าใจถึง

                                                             
๖๑ สุกัญญาภัคภ์ ขูขุนทด, “การเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษาชุมชนคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒๕๕๒). 

๖๒ Mathews, F.  David,  Politics for People :  Finding a Responsible Public Voice, 
2nded. (Ohio: Ketterring Foundation, 1999), p. 137. 



๖๓ 
 

ลักษณะของความเป็นพลเมือง รวมถึงปัญหาส าคัญของการเมืองภาคพลเมืองในการเมืองภาคพลเมือง
เป็นปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาเชิงปฏิบัติอันเกิดจากปัจจัยท้ังภายนอกและภายในการเมืองภาค
พลเมือง 

 
ตารางท่ี ๒.๑๒  แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเมืองภาคพลเมือง 

นักวิจัย งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ปธาน สุวรรณมงคล, (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): 
๘๗. 

การเมืองภาคพลเมืองมีบทบาทจ ากัดในการเมือง
การบริหารท้องถิ่นเนื่องจากปัญหาส าคัญของ
การเมืองภาคพลเมืองในการเมืองการบริหาร
ท้องถิ่นเป็นปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาเชิง
ปฏิบัติอันเกิดจากปัจจัยท้ังภายนอกและภายใน
การเมืองภาคพลเมือง เช่น การขาดนโยบาย
รัฐบาลท่ีชัดเจนด้านการเมืองภาคพลเมือง การ
ขาดทักษะการจัดการ การขาดผู้น าท่ีเข้มแข็ง 

รงค์ บุญสวยขวัญ, [๒๗ เมษายน ๒๕๖๒]. การเมืองภาคพลเมืองท่ีพินิจพิจารณาไปท่ีความ
เป็นสมาชิกของกลุ่มคน องค์กร ขบวนการทาง
สังคม คุณลักษณะการเมืองภาคพลเมืองเน้นท่ี
ความเป็ นปัจ เจกบุคคล คุณ ลักษ ณะท่ีสาม 
การเมื องภาคพล เมือ ง เน้ น ท่ี ผู้น า  แกนน า
คุณ ลักษ ณะประการ ท่ี ส่ี  ของการเมืองภาค
พลเมื อง ท่ี ให้ ความส าคัญ กับการเช่ื อม โย ง
เครือข่ายทางสังคม 

ลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่, (๒๕๕๑). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับความเป็นพลเมืองของ
ประชาชน ประกอบด้วยพื้น ท่ีอยู่อาศัย อายุ 
รายได้ส่วนบุคคล รายได้ครอบครัว และระดับ
การศึกษา เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับความ
เป็นพลเมืองของประชาชน  

สุกัญญาภัคภ์ ขูขุนทด, (๒๕๕๒). พัฒนาการทางการเมืองภาคประชาชนมาจากการ
เคล่ือนไหวเพื่อต่อต้านการก่อสร้างโครงการบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย โดยเกิดจากจิตส านึกรักชุมชน 
รองลงมา คือความไม่โปร่งใสของโครงการ การ
ปกปิดข้อมูล/บิดเบือนข้อมูล และการให้ข้อมูลท่ี
เป็นเท็จกับประชาชน และพบว่า รูปแบบการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน 

 
 



๖๔ 
 

๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยผู้วิจัยได้สรุปและน าเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวข้องไว้ดังนี้ 
ยุทธการ ห้าวหาญ  ศึกษางานวิจัยเรื่อง “การเมืองภาคประชาชนกับการพัฒนา

ประชาธิปไตย ศึกษากรณีสมัชชาคนจน” พบว่า สมัชชาคนจนในรูปแบบของการเมืองภาคประชาชน
มีบุคคลเข้าร่วมขบวนการเคล่ือนไหวท่ีไม่ได้จ ากัดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือชนช้ันใดชนช้ันหนึ่งเพียง
อย่างเดียว โดยเรื่องท่ีเคล่ือนไหวเรียกร้องมีท้ังข้อเรียกร้องเฉพาะกลุ่มและประเด็นสาธารณะ โดยมี
เป้าหมายของขบวนการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคือ ๑. สมัชชา
คนจนเป็นเวทีประสานความร่วมมือและรวบรวมกลุ่มปัญหาของประชาชนยากจน ๒. สมัชชาคนจน
ท า ให้ เกิด การขยายพื้ น ท่ีทางการเมื องของภาคประชาชน ให้ กว้างขวาง  ๓ . ก่อ ให้ เกิ ด
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในลักษณะประชาธิปไตยทางตรงมากยิ่งขึ้น ส่วน
ปัญหาอุปสรรคคือการปิดก้ันการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยรัฐ การขาดกระบวนการ
เรียนรู้และท าความเข้าใจจากภาครัฐต่อขบวนการสังคม สภาพการณ์ ท่ีมองว่าการชุมนุมการ
เคล่ือนไหวเป็นเรื่องท่ีผิดหลักการประชาธิปไตย และเห็นว่าการเคล่ือนไหวบนท้องถนนไม่ใช่การเมือง
ตามระบบ ซ่ึงปัญหาอุปสรรคดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทยอย่าง
ยิ่ง๖๓ 

สมนึก ปัญญาสิงห์๖๔  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน: กรณีศึกษา ต าบลชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น” 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน และเพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนา
การเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม 
ซ่ึงประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการเมือง
ภาคเพลเมืองส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรม โครงการ
พัฒนาของประชาชนร่วมกับ อบต. องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ีระดับอ าเภอ 
วัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับประเพณีความเช่ือ ความศรัทธา ส าหรับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
ชุมชนเก่ียวข้องกับกระบวนการพัฒนาของชุมชน ร่วมกับ อบต. การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
ชุมชน นอกจากนี้พบว่าบทบาทของผู้น าชุมชน (นายก อบต. สมาชิก อบต. ผู้ ใหญ่บ้านบางคน 
พระสงฆ์บางรูป ครูอาจารย์ท่ีเป็นแกนน าชุมชน) มีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองและประชาธิปไตยชุมชน 

ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ” ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย

                                                             
๖๓ ยุทธการ ห้าวหาญ, การเมืองภาคประชาชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย : ศึกษากรณี สมัชชา

คนจน, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒). 
๖๔ สมนึก ปัญญาสิงห์, การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน: 

กรณีศึกษาต าบลชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง, 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร, (คณะรัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘). 



๖๕ 
 

กาฬสินธ์ุ อยู่ระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = ๑๘ คะแนน จาก ๓๐ คะแนน) การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของนักศึกษาอยู่ระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = ๒.๖๒) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศ
และคณะต่างกันมีความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองเหมือนกันแต่นักศึกษาท่ีช้ันปีและมีผลคะแนนเฉล่ีย
สะสม (GPA) ต่างกันมีความความเข้าใจทางการเมืองแตกต่างกัน และนักศึกษาท่ีเรียนต่างช้ันปีมีส่วน
ร่วมทางการเมืองเหมือนกัน แต่นักศึกษาท่ีมีเพศ คณะ ผลคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ต่างกัน มีส่วน
ร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเริ่มจากการปลูกฝ่ังจิตส านึกเยาวชนสู่
ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย๖๕ 

พระมหาณรงค์ ศักด์ิวิชิรัมย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุรี ” 
พบว่าประชาชนมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
ด้านหลักสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลรองลงมาคือ ด้านการเสมอภาค และน้อยท่ีสุดคือ ด้านปกครอง
ตามล าดับ พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือด้านการเลือกตั้งรองลงมาคือด้านวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และน้อยท่ีสุดคือ พฤติกรรม
ทางการปกครองแบบประชาธิปไตยตามล าดับ การเปรียบเทียบการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดชลบุรีท่ีประชาชนมี
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยรวมแตกต่างกันความแตกต่างระหว่างการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดชลบุรีด้านการปกครองตนเอง 
พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองการปกครอง ในด้านอุดมการณ์ด้านการปกครอง ด้านวิถี
ชีวิตและด้านการเลือกตั้งแตกต่างกันด้านความเสมอภาค พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยในด้านอุดมการณ์ด้านการปกครอง ด้านวิถีชีวิต และด้านการเลือกตั้ง แตกต่าง
กัน , ด้านสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในด้านอุดมการณ์ด้านการปกครอง ด้านวิถีชีวิต และด้านการเลือกตั้งแตกต่างกัน๖๖ 

พิสิษฐ์ วงศารตัน์ศิลป์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ี
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย ช่วงอายุอยู่ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
รายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท มีระดับความคิดเห็นในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย 

                                                             
๖๕ ยุทธพงษ์ เข่ือนแก้ว, “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์”, 

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ,  ปีที่ ๓  ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙) : 
๘๙-๑๑๒. 

๖๖ พระมหาณรงค์ ศักดิ์วิชิ รัมย์, “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองการ
ปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุ รี ”, JOURNAL OF NAKHONRA- 
TCHASIMA COLLEGE, Vol. 9 No.2 (July – December 2015): 50-51. 



๖๖ 
 

ในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านทุก 
ๆ ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการให้ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตยและกระบวนการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ ด้านการติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทนทางการเมือง ด้านการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นทางการเมืองด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ด้าน การจัดกิจกรรมท่ีปลูกฝัง
ประชาธิปไตย ด้านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพรรคการเมือง ด้านการติดตามข่าวสาร
การเมือง และด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการเปรียบเทียบระหว่าง
ลักษณะส่วนบุคคลมีความคิดเห็นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผลการทดสอบพบว่า ลักษณะ
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕๖๗ 

มงคลศักด์ิ เมืองธรรม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองของประชาชนและทัศนคติต่อการด าเนินนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ” ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจจัดประเภท
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนได้เป็นรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า ซ่ึงเป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีประชาชนมีความรู้ ความเห็นเก่ียวกับประเทศชาติ ระบบการเมือง บทบาท
ของผู้น าทางการเมือง การบังคับใช้นโยบาย ตลอดจนการตัดสินใจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ
ก าหนดนโยบาย แต่ขณะเดียวกันก็ขาดความรู้สึก ความคิดเก่ียวกับโครงสร้าง บทบาทของผู้น าทาง
การเมือง รวมท้ังไม่รู้ว่าตนมีบทบาทเก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายสาธารณะอย่างไร อย่างไรก็ตาม
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองได้ในระดับดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเลือกตั้ง 
แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือความรู้เข้าใจในระดับน้อย ระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองและระดับการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีแตกต่างกันของประชาชน ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นต่อนโยบาย
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล และความแตกต่างของระดับความคิดเห็นเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจ าท่ีมีต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลของบุคลากรฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ก็ไม่มีผลต่อระดับ
ความเห็นต่อนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเช่นเดียวกัน๖๘ 

อัฐวุฒิ อย่างสวย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของทหารกอง
ประจ าการท่ีเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา : ศึกษากรณีหน่วยกองร้อยกองบัญชาการ 
กองทัพน้อยท่ี ๒” จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในด้านความรู้ทางการเมือง ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง ส าหรับ

                                                             
๖๗ พิสิษฐ์ วงศารตัน์ศิลป์, “ความคิดเห็นของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเขต

อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี”, วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๐): ๑๙๐. 

๖๘ มงคลศักดิ์ เมืองธรรม, “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนและ
ทัศนคติต่อการด าเนินนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
อ า เภอฝาง จั งหวั ด เชียงใหม่ ” ,  วิทยา นิพ นธ์รั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต, (บัณ ฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗). 



๖๗ 
 

ความรู้เก่ียวกับกระบวนการทางการเมืองมีความรู้ในระดับมาก และส่วนความเข้าใจทางการเมือง 
กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความเข้าใจในระดับปานกลาง 
แต่กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับประถามศึกษามีความเข้าใจในระดับน้อย ในด้านส่ือความรู้ท่ีเก่ียวข้องใน
การรับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของทหารกองประจ าการ พบว่า การติดตามข่าวสารทางการ
เมืองในประเทศ ในขณะปฏิบัติงานท่ีหน่วย ส่วนใหญ่ทราบจากส่ือโทรทัศน์ ลงลงมาคือส่ือ
หนังสือพิมพ์ ส่ือวิทยุ และผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ๖๙ 

ณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น
ของสตรีในเขตเทศบาลต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สตรีมีส่วน
ร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สตรีมีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดับท้องถิ่นด้านการเลือกตั้ง ด้านการแสดงความคิดเห็น ด้านการจัดตั้งและรวมกลุ่ม
ผลประโยชน์และด้านการแสดงออกของประชาชน อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ๒. สตรีท่ีมีสถานภาพสมร
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ส่วนสตรีท่ีมีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
สูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๗๐ 

จุฑารัตน์ ลิมปกาญจน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเมืองเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นในเทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร” จากการศึกษาพบว่า ในการเลือกตั้งระดับชาติ 
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนมากท่ีสุดคือ พรรคการเมือง ท่ีเป็นเช่นนี้
เพราะในการเลือกตั้งระดับชาติประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีความผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่าง
มาก ซ่ึงแตกต่างกับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่ประชาชนให้ความส าคัญกับเรื่องคุณสมบัติของผู้ลง
สมัครแต่ละคนเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจเลือกตั้ง เพราะประชาชนมองว่าการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นเป็นเรื่องใกล้ตัวและกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองโดยตรง ดังนั้น การพิจารณา
คุณสมบัติของตัวผู้ลงสมัครจึงเป็นเรื่องส าคัญ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการเลือกตั้งส่วน
ท้องถิ่นมากกว่าการเลือกตั้งในระดับชาติ เพราะประชาชนเห็นว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเป็นเรื่อง
ใกล้ตัว และกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองโดยตรง อีกท้ังประชาชนยังสามารถพบเจอพูดคุย
กับผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิดมากกว่า ซ่ึงแตกต่างจากการเลือกตั้งในระดับชาติ ท่ีประชาชนมอง
ว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมของคนในประเทศแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวส าหรับ
ประชาชนอยู่ ปัญหาความเดือนร้อนท่ีประชาชนในท้องถิ่นได้รับไม่สามารถได้รับการแก้ไขได้อย่าง

                                                             
๖๙ อัฐวุฒิ อย่างสวย, “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของทหารกองประจ าการที่เข้าร่วมโครงการ

ขยายโอกาสทางการศึกษา: ศึกษากรณีหน่วยกองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อยที่  ๒”, วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๔๙). 

๗๐ ณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลต าบล
ชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จึงหวัดระยอง”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน, (วิทยาลักการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙).   



๖๘ 
 

ทันท่วงที และนอกจากนี้ผู้วิจัยได้น าผลการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นของ
ประชาชนในปีท่ีผ่านมามาใช้ร่วมในการวิเคราะห์ด้วย๗๑ 

กรกฎ ทองขะโชค ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและชุมชนกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ของรัฐตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด: บทเรียนเพื่อการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชนและชุมชน” ผลการวิจัยบทเรียนท่ีผ่านมาเพื่อการพัฒนากลไกความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนและชุมชน ปัญหาการจัดการศึกษาหน่วยงานภาครัฐค านึงถึงรูปแบบมาก
เกินไป การด าเนินการกลไกในระหว่างการจัดการศึกษาภาครัฐกับประชาชน ควรมีการถ่วงดุลอ านาจ
ทางการศึกษาโดยการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีสิทธิเป็นผู้ออกแบบเป็นผู้จัดการการศึกษา
คู่ขนานไปกับรัฐ ส่วนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากการบริหารท่ีไม่มี
เอกภาพ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีและการด ารงอยู่ โดยภาครัฐและเอกชนเป็นเพียงผู้
กระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ซ่ึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาในระยะยาวในการจัดการ
ทรัพยากรนั้น โดยให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการจัดการเพราะมีความส าคัญต่อกาดรด ารงอยู่
ของสังคม การเสริมสร้างประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาท่ีสมดุล 
และยั่งยืน ควรจัดตั้งสถาบันพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ท าหน้าท่ีแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างกฎหมายท่ีไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปด้านกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างมีความหมายท่ีแท้จริง จัดท ากฎหมายเพื่อรองรับสิทธิของ
ประชาชน ชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน รวมท้ังการใช้กระบวนการเพื่อ
สร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือสิทธิชุมชนในการจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและพึ่ งตนเองได้ จัดท าเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นของท้องถิ่นตนตาม
รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการจัดการศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือการสร้าง
กลไกระหว่างภาครัฐกับประชาชน ชุมชน ซ่ึงหากจะมีการน าไปใช้ให้เกิดรูปธรรมโดยให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานขับเคล่ือนท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในจังหวัด
จะต้องมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อหารูปแบบกลไกการบริหารจัดการระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชน๗๒ 

พุฑฒจักร สิทธิ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม” ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ รูปแบบการโน้มน้าวเชิญชวนผ่านกิจกรรมท่ีเน้น

                                                             
๗๑ จุฑารัตน์ ลิมปกาญจน์, “การเมืองเร่ืองการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถ่ินในเทศบาลเมือง

หลังสวน จังหวัดชุมพร”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๗๒ กรกฎ ทองขะโชค, “สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและชุมชนกับการปฏิบัติหน้าท่ี ของรัฐตามที่
รัฐธรรมนูญก าหนด: บทเรียนเพื่อการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ ประชาชนและชุมชน”,   รายงาน
การวิจัย, (สถาบันพระปกเกล้า: มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๖๒). 



๖๙ 
 

ความสามัคคีมีส่วนร่วมแบบชักน า ซ่ึงเป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดย
หน่วยงานภาครัฐรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีถูกบังคับซ่ึงชุมชนไม่อาจปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงได้อยู่ภายใต้
การด าเนินนโยบายของรัฐบาลโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบการมีส่วนร่วม
เป็นไปโดยสมัครใจมีระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทดสอบจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจ
หาทางออกร่วมกันและเป้าหมายการมีส่วนร่วมมีความยั่งยืนกว่า ส่วนลักษณะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ มีลักษณะน่าสนใจ
ดังนี้ ลักษณะน่าสนใจดังนี้ ลักษณะการมีส่วนร่วมด้านค้นห าปัญหาและความต้องการ ด้านการ
วางแผนและตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติการหรือด าเนินการ ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ และด้านการ
ติดตามประเมินผล 

กลยุทธ์หรือวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณา
การ ได้แก่ การเปิดเวทีประชาคม การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรรมโดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้เริ่มการ
สร้างการมีส่วนร่วมด้วยการสนับสนุน บูรณะฟื้นฟู สงวนรักษา รณรงค์ใช้อย่างประหยัด น าส่ิงอ่ืนมาใช้
แทนและลดปริมาณของเสีย เพื่อให้มีผลดีต่อคุณภาพชีวิต การจัดให้มีแหล่งข้อมูลความรู้และการ
กระตุ้นรณรงค์ ผลการวิจัยครั้งนี้จะกระตุ้นจิตส านึกให้ชุมชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลนาหว้า 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ครู 
อาจารย์ ประชาชนท่ัวไป รวมถึงผู้น าประเทศ ได้มองเห็นความส าคัญของการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะภาคพลเมืองให้เข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการประเทศด้วยความรู้ ความ
เข้าใจ ความเห็นท่ีเอ้ือต่อกันอย่างมีเหตุผล เน้นความสามัคคี สมานฉันท์ ศานติภาพ ตามครรลองของ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข๗๓ 

อุษา กุลบุตร “ความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง : กรณีศึกษากลุ่ม
บ้านบางกะม่า อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่ม
ชาติพันธ์กะเหรี่ยงบ้านบางกะม่าเกิดจากการรับรู้และเข้าใจในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมือง
ไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด้วยสิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน น ามาสู่การมีส่วน
ร่วมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การรวมกลุ่มเรียกร้อง การชุมนุมเคล่ือนไหว การเข้า
ร่วมในเวทีสาธารณะและการต่อสู่เรียกร้องให้สังคมยอมรับในความแตกต่างและหลากหลายทางชาติ
พันธ์ เพื่อแสดงถึงความตื่นตัวทางการเมืองของชาวกะเหรี่ยงบ้านกะม่า ในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งโดยเฉพาะปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ในส่วนปัญหาความขัดแย้ง
โดยเฉพาะปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ในส่วนปัญหาและอุปสรรคเนื่องด้วยสภาพ
การเมืองท่ีเป็นแบบปิด คือการเมืองระบอบเผด็จการทหารภายใต้การควบคุม อ านาจของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ปัญหาภายในกลุ่มเครือข่ายกะเหรี่ยงเองและท่ีส าคัญทัศนคติในแง่ลบท่ีมีต่อชาว

                                                             
๗๓ พุฑฒจักร สิทธิ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ”, รายงานการวิจัย, (สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๕๖). 



๗๐ 
 

กะเหรี่ยงในสถานะของคนชายขอบ ก็เป็นอุปสรรคไม่เอ้ืออ านวยให้ชาวกะเหรี่ยงได้แสดงออกถึงความ
ตื่นตัวทางการเมืองดังกล่าวมากนัก๗๔ 

อธิพัฒน์ สินทรโก ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี” 
พบว่า สาเหตุการก่อเกิดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีสาเหตุส าคัญดังนี้ ๑) สาเหตุจากความขัดแย้งของอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่าง
ฝ่ายต่าง ๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเผด็จการทหารกับฝ่ายประชาธิปไตย ฝ่ายคนเมืองกับฝ่ายคน
ชนบท ฝ่ายกลุ่มอ านาจเก่ากับฝ่ายกลุ่มอ านาจใหม่ ๒) สาเหตุความขัดแย้งจากเรื่องของผลประโยชน์ 
๓) สาเหตุความขัดแย้งจากเรื่องของโครงสร้างการเมืองไทยและ ๔) สาเหตุความขัดแย้งจากการช่วง
ชิงอ านาจ โดยไม่มีกฎกติกาท่ีชัดเจน ส าหรับแนวทางในการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองใน
สังคมไทยด้วยแนวทางสันติวิธีประกอบด้วย ๗ แนวทาง คือ ๑) การสร้างความเป็นธรรมใน
กระบวนการยุติธรรม ๒) การเร่งสะสางปมปัญหาความขัดแย้ง ๓) การลดความขัดแย้งในระดับบุคคล 
๔) การยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ๕) การสร้างความปรองดอง ๖) การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวทางสันติวิธีและ ๗) การสร้างความยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีให้แก่สังคม๗๕ 

อ้อมจันทร์ ภิรมย์ราช ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของบุคลากร
ระดับท้องถิ่น ในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ข้อมูลลักษณะส่วน
บุคคลของบุคลากรระดับท้องถิ่นและประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท างานเป็นทีมของบุคลากร
ระดับท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๓ มีอายุระหว่าง ๔๐-๔๙ ปี คิดเป็นร้อยละ 
๔๐.๓๓ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐ มีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ ๖๗.๖๗ มีสถานภาพทางสังคมเป็นประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท างานเป็นทีมของ
บุคลากรระดับท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๗ ๒) ความส าเร็จในการท างานเป็นทีมของบุคลากรระดับ
ท้องถิ่น ในภาพรวมมีความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลางท้ัง ๑๒ ด้าน โดยด้านรูปแบบการท างานท่ี
หลากหลายมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ด้านความชัดเจนของวัตถุประสงค์ มีค่าเฉล่ียท่ีต่ าท่ีสุด ๓) ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการท างานเป็นทีมของบุคลากรระดับท้องถิ่นในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา ได้แก่ ด้านเป้าหมาย ด้านบทบาท และด้านสภาพแวดล้อมของทีมงาน ส่วนปัจจัยท่ีไม่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานเป็นทีมของบุคลากรระดับท้องถิ่น ได้แก่ ด้านกระบวนการท างาน
ของทีม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน ๔) แนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของบุคลากรระดับ
ท้องถิ่น มีดังนี้ มีการวางแผนการท างานร่วมกันและก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ส่งเสริม

                                                             
๗๔ อุษา กุลบุตร, “ความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหร่ียง : กรณีศึกษากลุ่มบ้านบาง

กะม่า อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (การเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๘).  

๗๕ อ ธิพัฒน์  สินทรโก , “การจั ดก ารความขัดแย้งตามแนวทางสันติ วิธี ”  วิทยานิพนธ์รั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน,  (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕). 



๗๑ 
 

ให้บุคลากรท้องถิ่นทุกคนมีน้ าใจและมีความเอ้ือเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมให้บุคลากรท้องถิ่นทุก
คนมีการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานซ่ึงกันและกัน๗๖  

สรุป จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ผู้วิจัยได้ศึกษา
และรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน โดยคนส่วนใหญ่
ในสังคมจะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย คือมีความต้องการการปกครอง
แบบนี้มากกว่าปกครองแบบอ่ืน รวมท้ังต้องเห็นด้วยกับหลักการปกครองแบบนี้ท่ีว่าเป็นการปกครอง
ของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน 

 
ตารางท่ี ๒.๑๓  แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญ งานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตย 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ยุทธการ ห้าวหาญ, (๒๕๕๒). เป้าหมายของขบวนการเคล่ือนไหวท่ีส่งผลต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคือ ๑. สมัชชา
คนจนเป็นเวทีประสานความร่วมมือและรวบรวม
กลุ่มปัญหาของประชาชนยากจน ๒. สมัชชาคนจน
ท าให้เกิดการขยายพื้นท่ีทางการเมืองของภาค
ป ร ะ ช า ช น ใ ห้ ก ว้ า ง ข ว า ง  ๓ . ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมใน
ลักษณะประชาธิปไตยทางตรงมากยิ่งขึ้น 

สมนึก ปัญญาสิงห์ , (สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง ส าหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘). 

การพัฒนาการเมืองภาคเพลเมืองส่วนใหญ่เก่ียวข้อง
กับการมีส่วนร่วม การตัดสินใจและการด าเนิน
กิจกรรม โครงการพัฒนาของประชาชนร่วมกับ 
อบต. องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐใน
พื้น ท่ี ระดั บอ า เภอ วัฒ นธรรม ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับ
ป ระ เพ ณี ค วา ม เช่ื อ  ค วาม ศ รั ท ธา  ส าห รั บ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนเก่ียวข้อง
กับกระบวนการพัฒนาของชุมชน ร่วมกับ อบต. 
การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชน 

ยุท ธพ งษ์  เขื่ อน แ ก้ว , ๒  (พฤษ ภาคม  – 
สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๘๙-๑๑๒. 

นักศึกษาท่ีมีเพศและคณะต่างกันมีความรู้  ความ
เข้าใจทางการเมืองเหมือนกันแต่นักศึกษาท่ีช้ันปี
และมีผลคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ต่างกันมีความ
ความเข้าใจทางการเมืองแตกต่างกัน และนักศึกษา 

                                                             
๗๖ อ้อมจันทร์ ภิรมย์ราช, “แนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของบุคลากรระดับท้องถ่ิน ในเขต

อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑-๒ (มกราคม-
ธันวาคม ๒๕๕๘): ๗๕-๗๖. 



๗๒ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 ท่ีเรียนต่างช้ันปีมีส่วนร่วมทางการเมืองเหมือนกัน 

แต่นักศึกษาท่ีมีเพศ คณะ ผลคะแนนเฉล่ียสะสม 
(GPA) ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเริ่มจากการปลูกฝ่ัง
จิตส านึ กเยาวชน สู่ความ เป็ นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย 

พ ระม ห าณ รงค์  ศั ก ดิ์ วิ ชิ รั ม ย์ ,  ( July – 
December 2015): 50-51. 

ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองการปกครอง ใน
ด้านอุดมการณ์ด้านการปกครอง ด้านวิถีชีวิตและ
ด้านการเลือกตั้งแตกต่างกันด้านความเสมอภาค 
พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในด้านอุดมการณ์ด้านการปกครอง 
ด้านวิถีชีวิต และด้านการเลือกตั้ง แตกต่างกัน, ด้าน
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล พบว่าประชาชนมี
พฤติกรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยใน
ด้านอุดมการณ์ด้านการปกครอง ด้านวิถีชีวิต และ
ด้านการเลือกตั้งแตกต่างกัน 

พิสิษฐ์ วงศารตัน์ศิลป์ , (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๐): ๑๙๐. 

ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการเปรียบเทียบ
ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลมีความคิดเห็นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ผลการทดสอบพบว่า 
ลักษณะข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติ 
๐.๐๕ 

มงคลศักดิ์  เมืองธรรม , (บัณ ฑิต วิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗). 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจจัดประเภท
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนได้ เป็น
รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า ซ่ึงเป็น
วัฒนธรรมทางการเมือง ท่ีประชาชนมีความรู้ 
ความเห็นเก่ียวกับประเทศชาติ ระบบการเมือง 
บทบาทของผู้น าทางการเมือง 

อัฐวุฒิ อย่างสวย, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙). 

ด้านความรู้ทางการเมือง ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับ
ปานกลาง ส าหรับความรู้เก่ียวกับกระบวนการทาง
การเมืองมีความรู้ในระดับมาก และส่วนความเข้าใจ
ทางการเมือง กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความเข้าใจใน 



๗๓ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 ระดับปานกลาง แต่กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับประ

ถามศึกษามีความเข้าใจในระดับน้อย ในด้านส่ือ
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องในการรับความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองของทหารกองประจ าการ 

ณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์, (วิทยาลักการบริหาร
รัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙). 

สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นด้านการ
เลือกตั้ง ด้านการแสดงความคิดเห็น ด้านการจัดตั้ง
และรวมกลุ่มผลประโยชน์และด้านการแสดงออก
ของประชาชน อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ๒. สตรีท่ีมี
สถานภาพสมรต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน ส่วนสตรี ท่ีมีอายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน และการ
เป็นสมา ชิกกลุ่มทางสังคมต่า งกัน มี ส่วน ร่วม
ทางการเมืองระดับท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จุฑารัตน์ ลิมปกาญจน์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

การเลือกตั้งระดับชาติ ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนมากท่ีสุดคือ พรรค
การเมื อง  ท่ี เป็ น เช่นนี้ เพ ราะ ในการเลื อกตั้ ง
ระดับชาติประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีความผูกพันกับ
พรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างมาก ซ่ึงแตกต่างกับการ
เลือกตั้งในระดับท้องถิ่นท่ีประชาชนให้ความส าคัญ
กับเรื่องคุณสมบัติของผู้ลงสมัครแต่ละคนเป็นปัจจัย
ส าคัญในการตัดสินใจเลือกตั้ง เพราะประชาชนมอง
ว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเป็นเรื่องใกล้ตัวและ
กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองโดยตรง 

กรกฎ ทองขะโชค ,  (สถาบันพระปกเกล้า: 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๖๒). 

การมี ส่วน ร่วมในการจั ดการทรัพย ากรและ
ส่ิงแวด ล้อมอย่างมีความหมายท่ีแท้จริง จัดท า
กฎหมายเพื่อรองรับสิทธิของประชาชน ชุมชน 
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน 
รวมท้ังการใช้กระบวนการเพื่อสร้างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นหรือสิทธิชุมชนในการจัดการท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
อย่างยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ 

พุฑ ฒ จั กร  สิท ธิ , (สถาบั น พระปกเก ล้า , 
๒๕๕๖). 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิง
บูรณาการ รูปแบบการโน้มน้าวเชิญชวนผ่าน 



๗๔ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 กิจกรรมท่ีเน้นความสามัคคีมีส่วนร่วมแบบชักน า ซ่ึง

เป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือ
สนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐรูปแบบการมีส่วน
ร่วมท่ีถูกบังคับซ่ึงชุมชนไม่อาจปฏิเสธหรือหลีกเล่ียง
ได้อยู่ภายใต้การด าเนินนโยบายของรัฐบาลโดย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง 

อุษา กุลบุตร, (๒๕๕๘). สิทธิมนุษยชน น ามาสู่การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การรวมกลุ่มเรียกร้อง 
การชุมนุมเคล่ือนไหว การเข้าร่วมในเวทีสาธารณะ
และการต่อสู่เรียกร้องให้สังคมยอมรับในความ
แตกต่างและหลากหลายทางชาติพันธ์ 

อธิพัฒน์ สินทรโก, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕). 

การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี  ๑) 
สาเหตุจากความขัดแย้งของอุดมการณ์ทางการเมือง
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเผด็จ
การทหารกับฝ่ายประชาธิปไตย ฝ่ายคนเมืองกับฝ่าย
คนชนบท ฝ่ายกลุ่มอ านาจเก่ากับฝ่ายกลุ่มอ านาจ
ให ม่  ๒ )  สา เหตุ ค วา มขั ด แย้ งจ าก เรื่ อ งขอ ง
ผลประโยชน์ ๓) สาเหตุความขัดแย้งจากเรื่องของ
โครงสร้างการเมืองไทยและ ๔) สาเหตุความขัดแย้ง
จากการช่วงชิงอ านาจ โดยไม่มีกฎกติกาท่ีชัดเจน 

อ้อมจันทร์ ภิรมย์ราช ,  (มกราคม-ธันวาคม 
๒๕๕๘): ๗๕-๗๖. 

แนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของบุคลากร
ระดับท้องถิ่น ๑. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของ
บุคลากรระดับท้องถิ่นและประชาชนท่ีมี ส่วน
เก่ียวข้องกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรระดับ
ท้องถิ่น  ๒) ความส าเร็จในการท างานเป็นทีมของ
บุคลากรระดับท้องถิ่น ในภาพรวมมีความส าเร็จอยู่
ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 



๗๕ 
 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ในการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” จากท่ีได้ทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง จะเห็นได้ว่าตัวแปรท่ีส่งผลต่อจิตส านึกทางการเมืองได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคมในชุมชน ก็ยังเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลต่อจิตส านึกทาง
การเมืองได้ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยท่ีส าคัญอีกคือปัจจัยการส่งเสริมจิตส านึก ประกอบด้วย ๑. การ
ส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา ๒. การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ๓. การส่งเสริมการ
ยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม ๔. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ๕. การ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี ๖. การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม ๗. การส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน ๘. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ๗๗ ซ่ึงได้ก าหนดเป็น
กรอบการศึกษาไว้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๗๗ John J.  Cogan,  Multidimensional Citizenship :  Educational Policy for the 

Twenty-first Century, an Executive Summary of the Citizenship Education Policy Study, Tokyo, 
Japan, 1997. อ้างใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งท่ี ๑๓ ประจ าปี ๒๕๕๔  
เล่ม ๒, ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย, หน้า ๔๔-๔๕. 

 



๗๖ 
 

ตัวแปรต้น                           ตัวแปรตาม  
(Independent Variables)                   (Dependent Variables) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน  

 

๑. การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา 
๒. การส่งเสริม ท่ีจะสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
๓ . การ ส่ ง เสริมการยอมรับค วาม
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 
๔. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 
๕. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วน
สันติวิธี 
๖. การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม 
๗. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
๘. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 
 

ปัจจัยด้านบุคคล 

๑. เพศ 
๒. อายุ 
๓. ระดับการศึกษา 
๔. อาชีพ 
๕. สถานภาพทางสังคมในชุมชน 
 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
จ านวน ๑๒ รูปหรือคน 

 
หลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๑. ด้านธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ)  
๒. ด้านอัตถัญญุตา (รู้จักผล)  
๓. ด้านอัตตัญญุตา (รูจ้ักตน)  
๔. ด้านมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ)  
๕. ด้านกาลัญญุตา (รู้จักกาล)  
๖. ด้านปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน)  
๗. ด้านปุคคโลปรปรัญญุตา (รู้จักบุคคล) 



 
 

 
บทที่ ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่”ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research)  โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research)  จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการ วิจัย เ ชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) 
 
๓.๒ ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

งานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ผู้วิจัยได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

๓.๒.๑ ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง 
๓.๒.๑.๑ ประชำกร (Population) ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ ท่ีมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีข้ึนไป จ านวน ๑๒๑,๕๐๔ คน๑ 
๓.๒.๑.๒ กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) ได้แก่ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองแพร่ 

จังหวัดแพร่ ท่ีมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีข้ึนไป จ านวน ๓๙๙ คน  

                                                             
๑ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจังหวัดแพร่, ข้อมูลประชำกร, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: http://www.phrae.go.th/file_econ/sattakit/phare/phare_05.html [๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 



๗๘ 
 

ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) จากสูตรของ Taro Yamane  
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซ่ึงได้ระดับความคลาดเคล่ือน ๐.๐๕๒ ดังนี้ 
 
   n =      N   
    1 + N(e)2 

  

โดย  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N = ขนาดของประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
  e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรท้ังหมด (๑๒๑,๕๐๔) คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได ้ดังนี ้

  n =       121,504  
    1 + 121,504(0.05)2 

  n =    121,504   
    1 + 303.76 

n =   121,504   
       304.76 
  n = 398.69 

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๓๙๙ คน 
 

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่ง ช้ัน 
ประกอบด้วยข้ันตอนดังนี้ 

๑) โดยพิจารณาจากประชากรท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ท่ีมีอายุตั้งแต่ 
๑๘ ปีขึ้นไปท่ีมีสิทธ์ิเลือกตั้งในอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ตามพื้นท่ีการปกครองของอ าเภอเมือง
แพร่ประกอบด้วยเทศบาล ๔ เทศบาล ๒๐ ต าบล ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่าง ๔ เทศบาล ดังตารางท่ี 
๓.๑ 

๒) ก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจากแต่ละเทศบาล เพื่อให้ได้ข้อมูลมี
ลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากรท่ีอาศัยอยู่ใ นอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   
เป็นระดับในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้ดังตารางท่ี ๓.๑ 

 
จ านวนตัวอย่างในแต่ละขั้น   =  จ านวนตัวอย่างท้ังหมด X จ านวนประชากรในแต่ละขั้น 
                จ านวนประชากรท้ังหมด 
 

                                                             
๒ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ , ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (เชียงใหม่: บริษัท

ประชากรธุรกิจ  จ ากัด, ๒๕๕๘), หน้า  ๑๗๑. 



๗๙ 
 

จากสูตรจะได้ประชากรอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละขั้นของ
ประชากรอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  รวม ๓๙๙ คน รายละเอียดดังตารางท่ี ๓.๑  

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ท่ี ชื่อต ำบล 
จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน 
หลังคำเรือน 

จ ำนวน
ประชำกร 

จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

๑ ในเวียง - ๘,๐๘๐ ๑๗,๓๕๕ ๕๗ 
๒ นาจักร ๙ ๓,๒๗๖ ๖,๘๕๐ ๒๓ 
๓ น้ าช า ๔ ๕๘๓ ๑,๗๒๘ ๖ 
๔ ป้าแดง ๑๐ ๑,๘๔๑ ๕,๐๕๐ ๑๖ 
๕ ทุ่งโฮ้ง ๖ ๒,๗๐๖ ๖,๒๘๐ ๒๑ 
๖ เหมืองหม้อ ๑๑ ๓,๔๓๙ ๙,๓๒๙ ๓๑ 
๗ วังธง ๖ ๙๗๔ ๒,๖๒๑ ๙ 
๘ แม่หลาย ๘ ๑,๗๐๗ ๔,๕๕๘ ๑๕ 
๙ ห้วยม้า ๑๔ ๒,๑๓๒ ๖,๗๕๑ ๒๒ 

๑๐ ป่าแมด ๑๕ ๔,๓๓๘ ๑๒,๐๑๗ ๓๙ 
๑๑ บ้านถิ่น ๑๑ ๒,๒๒๕ ๖,๗๘๒ ๒๒ 
๑๒ สวนเข่ือน ๑๐ ๑,๘๐๖ ๕,๔๓๘ ๑๘ 
๑๓ วังหงส์ ๗ ๑,๒๐๔ ๓,๓๔๕ ๑๑ 
๑๔ แม่ค าม ี ๑๒ ๒,๔๘๘ ๗,๖๔๕ ๒๕ 
๑๕ ทุ่งกวาว ๕ ๒,๔๐๐ ๕,๙๙๒ ๑๙ 
๑๖ ท่าข้าม ๓ ๙๔๕ ๒,๓๖๕ ๘ 
๑๗ แม่ยม ๔ ๗๐๗ ๑,๙๙๙ ๗ 
๑๘ ช่อแฮ ๑๒ ๒,๕๓๖ ๗,๐๕๕ ๒๓ 
๑๙ ร่องฟอง ๔ ๑,๔๒๔ ๓,๗๐๑ ๑๒ 
๒๐ กาญจนา ๗ ๑,๔๕๒ ๔,๖๔๓ ๑๕ 

รวม ๑๒๑,๕๐๔ ๓๙๙ 
 
๓) เมื่อได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละต าบลแต่ละเทศบาลแล้ว ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจาก

ประชาชนโดยสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  
๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ผู้วิจัยก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informant) คือปลัดเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) พระ
สังฆาธิการ นายกเทศบาล ครูท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมชาวบ้าน นักวิชาการ และปราชญ์ชาวบ้าน ท่ีมี
คุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับประเด็นการวิจัยรวมจ านวน ๑๒ คน โดยสามารถแบ่งกลุ่มคน ดังนี้ 



๘๐ 
 

๑. ปลัดเทศบาล จ านวน ๑ คน 
นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสริฐ     ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ 

๒. ก านัน จ านวน ๑ คน 
นายเทเวทย์ นามจะโป๊ะ  ก านันต าบลทุ่งกราว หมู่  ๕ อ า เภอเมือ ง  

จังหวัดแพร่ 
๓. ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน ๓ คน 

๑) นายมังกร บุตรชา  ผู้ใหญ่บ้านนาแหลม หมู่  ๒ ต าบลทุ่งกราว  
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

๒) นายสมฤทธ์ิ สุขมี  ผู้ใหญ่บ้านนาแหลม หมู่  ๓ ต าบลทุ่งกราว 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

๓) นายอุไรวรรณ ใหม่จันทร์  ผู้ใหญ่บ้านนาแหลม หมู่  ๔ ต าบาลทุ่งกราว 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

๔. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน ๒ คน 
๑) นางสุวรรณา สุขมี  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
๒) นางชไมพร นามวงศ์  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

บ้านนาแหลม หมู่ ๓ ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

๕. พระสังฆาธิการ จ านวน ๑ รูป 
พระครูวรเวทย์สังฆกิจ (นิพนธ์ ภทฺทปญฺโญ) รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองแพร่ เจ้าอาวาส

วัดเมธังกราวาส ต าบลในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 
๖. นายกเทศบาล จ านวน ๑ คน 

นายพัฒนพงษ์  พงษ์นวล    รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ 

๗. ครูท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมชาวบ้าน จ านวน ๑ คน 
นายธีระพงษ์ เกลียวกลม  การศึกษานอกระบบและการศึ กษ าต าม

อัธยาศัย (ก.ศ.น) สอนเทศบาลทุ่งกราว ต าบล
ทุ่งกราว อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

๘. นักวิชาการ จ านวน ๑ คน 
ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ   ป ร ะ ธ า น ห ลั ก สู ต ร รั ฐ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตแพร่ 

๙. ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๑ คน 
นายหงส์ กราวสนั่น  นักปราชญ์ชาวบ้าน บ้านนาแหลม หมู่ ๓ ต าบล

ทุ่งกราว อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
 



๘๑ 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือซ่ึงประกอบด้วย 

๓.๓.๑ แบบสอบถำม (Questionnaire) 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 
๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ี ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดตางๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 
๓. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
๔. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 
๕. น าเสนอร่างแบบสอบถามอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอ

และปรับปรุงแก้ไข 
๖. น าแบบสอถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง 

เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) แล้วน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา 
๗. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
๘. รวบรวมแบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์ 
๑) ลักษณะของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของ “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  
๑. เพศ ๒. อายุ ๓. ระดับการศึกษา ๔. อาชีพ และ ๕. สถานภาพทางสังคม โดยมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน ๕ ข้อ 

ตอนท่ี ๒ การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย ๘ ด้าน ดงันี ้

๑. การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา 
๒. การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๓. การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 
๔. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
๕. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี 
๖. การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม 
๗. การส่งเสริมสิทธิมนุษชยชน 
๘. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ 



๘๒ 
 

โดยแบบสอบถามเก่ียวกับ “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี๓้ 

  ๕  หมายถึง  มากทีสุด 
   ๔  หมายถึง  มาก 
   ๓  หมายถึง  ปานกลาง 
   ๒  หมายถึง  น้อย 
   ๑  หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เก่ียวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

๒) กำรตรวจสอบและหำคุณภำพของแบบสอบถำม 
ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพแบบสอบถามโดยความเท่ียงตรง 

(Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ดังนี้ 
๑. ขอค าแนะน าอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือท่ีสร้าง

ไว้ 
๒. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ เสนอประธานและ

กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมจ านวน ๕ ท่าน ประกอบไปด้วย 

๑) ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) รศ.ประณต นันทิยะกุล อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมตามองค์ประกอบท่ีก าหนด และพิจารณา
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัย แล้วจึงน ามาหา
ค่า IOC (Index of Item – Objective Congruence) จากคะแนนการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
น าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อ
หาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญก าหนดเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
                                                             

๓ ชุติ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



๘๓ 
 

 +๑ หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  ๐ หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 -๑ หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 น าผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ มาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องมีสูตร ดังนี้ 

IOC = (∑R)/N 
 

เมื่อ IOC แทนค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา 
∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
N แทน จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

เ กณ ฑ์กา รแปลผลค่ า ดั ชนี ค วา ม สอดค ล้ อง  IOC ( Index of Item Objective 
Congruence) 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. ค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๕๐ ข้อค าถามนั้นจะถูกคัดเลือกไว้ใช้ 
๒. ค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า ๐.๕๐ ข้อค าถามนั้นจะถูกตัดออกหรือน าไปปรับปรุงแก้ไข

ใหม่ให้ดีขึ้น 
๓. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้แล้วไปทดลอง

ใช้เครื่องมือ (Try Out) กลุ่มประชากรท่ีไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๐ ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น
ด้วย วิ ธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( Alpha  = Coefficient)  ตามวิธีการของครอบาค 
(Cronbach)๔ ซ่ึงผลลัพธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ีได้จากการตรวจสอบ ต้องมีค่ามากกว่า ๐.๗๐ 
ขึ้นไป โดยผลของค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ีได้จากการตรวจสอบ อยู่ระหว่าง ๐.๗๑ – ๐.๘๑ ซ่ึงมีค่า
มากกว่า ๐.๗๐ จึงถือได้ว่าแบบสอบถามเช่ือถือได้และแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ 
๐.๙๐๗ ซ่ึงสามารถใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้  

๔. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วน ามาเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในการน าไปใช้แจกกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

๓.๓.๒ แบบสัมภำษณ์ 
๑. ศึกษาการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 
๓. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

                                                             
๔ สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพลับลิซซ่ิง จ ากัด, ๒๕๔๗), 

หน้า ๑๙๑. 



๘๔ 
 

๔. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพื่อน ามาวิเคราะห์ 
 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัย “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
๑. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงนายอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
๒. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล กับประชาชนอายุมากกว่า ๑๘ ปีข้ึนไป ท่ี

มีสิทธ์ิเลือกตั้งในอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๙๙ ชุด และเก็บแบ
สอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ท้ังหมดจ านวน ๓๙๙ ชุด 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของจ านวนแบบสอบถามท้ังหมด 

๓. น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
๑. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

๒. ท าการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ( Key Informants) เพื่อ
สัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

๓. ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็นโดย
ขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔. น าข้อมูลดิบท่ีได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์โดยวิธีการท่ีเหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัย “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ผู้วิจัยมีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 



๘๕ 
 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุ่ม

ตัวอย่างและพรรณนา ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้ คือ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และอธิบายถึงการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบ
การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณี
ตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant 
Difference : LSD.) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) 
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบการน าเสนอ
เป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถี่ของผู้ตอบค าถามปลายเปิด  ตามล าดับ
ความส าคัญ 

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

เฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิค

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



 
 

  
บทที่ 4 

 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาระดับ
การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล และ ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 399 คน มาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ 

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

๔.๕ ผลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

๔.๖ องค์ความรู้ 
 4.6.1 องค์ความรู้จากการวิจัย 
 4.6.2 องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
 
 
 
 
 

 



๘๗ 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 399 คน จ าแนกตาม 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพทางสังคมในชุมชน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังในตารางท่ี ๔.๑ 

 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(n=๓๙๙) 
ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
๑. ชาย ๒๓๓ ๕๘.๔ 
๒. หญิง ๑๖๖ ๔๑.๖ 

รวม ๓๙๙ ๑๐๐ 
อายุ   

๑. ๑๘-๓๐ ปี ๑๑๓ ๒๘.๓ 
     ๒. ๓๑-๔๐ ปี ๑๒๗ ๓๑.๘ 

๓. ๔๑-๕๐ ปี ๖๘ ๑๗.๐ 
๔. ๕๑-๖๐ ปี ๔๕ ๑๑.๓ 
๕. มากกว่า ๖๐ ปี ๔๖ ๑๑.๕ 

รวม ๓๙๙ ๑๐๐ 
ระดับการศึกษา   

๑. ประถมศึกษา ๘๔ ๒๑.๑ 
     ๒. มัธยมศึกษา ๘๒ ๒๐.๖ 

๓. อนุปริญญาหรือปริญญาตร ี ๑๔๒ ๓๕.๖ 
๔. ปริญญาโท ๗๓ ๑๘.๓ 
๕. อ่ืน ๆ  ๑๘ ๔.๕ 

รวม ๓๙๙ ๑๐๐ 
อาชีพ 

เกษตรกรรม ๘๗ ๒๑.๘ 
     ค้าขาย/นักธุรกิจ ๓๙ ๙.๘ 

รับจ้างท่ัวไป ๕๐ ๑๒.๕ 
รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ ๙๖ ๒๔.๑ 
นักเรียน/ นักศึกษา ๑๐๖ ๒๖.๖ 
อ่ืน ๆ  ๒๑ ๕.๓ 

รวม ๓๙๙ ๑๐๐ 
 



๘๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพทางสังคมในชุมชน   

ผู้น าชุมชน ๓๓ ๘.๓ 
     เจ้าหนา้ท่ี/สมาชิก อบต. ๔๖ ๑๑.๕ 

นักเรียน/ นักศึกษา ๑๐๘ ๒๗.๑ 
ครู/ อาจารย ์ ๕๒ ๑๓.๐ 
อ่ืน ๆ  ๑๖๐ ๔๐.๑ 

รวม ๓๙๙ ๑๐๐ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพทางสังคมในชุมชน ดังนี้ 

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย จ านวน ๒๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔ และ
น้อยท่ีสุดคือเพศหญิง จ านวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖ ตามล าดับ 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๑๘-๓๐ ปี อายุ ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๒๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ รองลงมาคืออายุ ๑๘-๓๐ ปี จ านวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓ น้อยท่ีสุด
คือ ๕๑-๖๐ ปี จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อนุปริญญาหรือปริญญาตรี จ านวน  ๑๔๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๖ รองลงมาคือประถมศึกษา จ านวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑ น้อยท่ีสุด
คือ อ่ืน ๆ จ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ ตามล าดับ 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นักเรียน/ นักศึกษา จ านวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๖.๖ รองลงมาคือรับราชการ /รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑ น้อยท่ีสุดคือ
อ่ืน ๆ จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓ ตามล าดับ 

สถานภาพทางสังคมในชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อ่ืน ๆ จ านวน ๑๖๐ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๐.๑ รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑ น้อยท่ีสุด
คือ ผู้น าชุมชน จ านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๓ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยรวม และราย
ด้าน ได้แก่ 1) การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา ๒) การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ๓) 
การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม ๔) การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล ๕) การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี ๖) การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม ๗) การ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ ๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ ดังนี ้
 
ตารางท่ี ๔.๒  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริม

จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม 

(n=๓๙๙) 

 
จากตารางท่ี ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค

พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅=๓.๖4 , S.D.=๐.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียง
ตามล าดับค่าเฉล่ีย ดังนี้ การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  (x̅=๓.๗๕, S.D.=0.60) การ
ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม (x̅=๓.๖๙, S.D.=0.66) การส่งเสริมให้มี
ความรู้มีการศึกษา (x̅=๓.๖๘, S.D.=๐.๖๗) การส่งเสริมสิทธิมนุษชยชน (x̅=๓.๖๒, S.D.=0.80) การ

การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
x̅ S.D. ระดับ 

๑. การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา ๓.๖๘ ๐.๖๗ มาก 
๒. การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ๓.๗๕ ๐.๖๐ มาก 
๓. การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทาง สังคม

วัฒนธรรม 
๓.๖๙ ๐.๖๖ มาก 

๔. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ๓.๕๗ ๐.๖๙ มาก 
๕. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ๓.๕๖ ๐.๗๑ มาก 
๖. การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม ๓.๖๐ ๐.๗๐ มาก 
๗. การส่งเสริมสิทธิมนุษชยชน ๓.๖๒ ๐.๘๐ มาก 
๘. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละ

ระดับชาติ 
 

๓.๕๘ 
 

๐.๖๕ 
 

มาก 
รวม ๓.๖4 ๐.๕๖ มาก 



๙๐ 
 

ส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม (x̅=3.60, S.D.=0.70) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระดับท้องถิ่นละระดับชาติ (x̅=๓.๕๘, S.D.=๐.๖๕) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี ๔.๓ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา 

(n=๓๙๙) 
ด้านการส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา x̅ S.D. ระดับ 

๑. ท่านได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ใน
หน้าท่ีของความเป็นพลเมือง 

 
๓.๘๔ 

 
๐.๘๘ 

 
มาก 

๒. ท่านได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้เก่ียวกับความเป็น
พลเมืองและถ่ายทอดความรู้ ข่าวสารทางการเมืองแก่ผู้อ่ืน 

 
๓.๖๔ 

 
๐.๙๐ 

 
มาก 

๓. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชน
เก่ียวกับการเมืองอย่างสม่ าเสมอเท่าทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 
 

๓.๖๔ 

 
 

๐.๘๒ 

 
 

มาก 
๔. ท่านได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ และ

หน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญท่ีถูกต้อง 
 

๓.๖๐ 
 

๐.๘๔ 
 

มาก 
๕. ท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจต่อการเมืองการปกครองของ

ประเทศและกระท าตนเป็นคนดีของสังคมด้วย 
 

๓.๗๒ 
 

๐.๘๓ 
 

มาก 
รวม ๓.๖๘ ๐.๖๗ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านด้านการส่งเสริมให้มีความรู้มี
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๖๘, S.D. = ๐.๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ เรียงตามล าดับดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ “ท่านได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให้มีความรู้ในหน้าท่ีของความเป็นพลเมือง” (x̅= ๓.๘4, S.D. = ๐.88)  รองลงมาได้แก่ “ท่าน
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจต่อการเมืองการปกครองของประเทศและกระท าตนเป็นคนดีของสังคม
ด้วย” (x̅= ๓.72, S.D. = ๐.83) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ “ท่านได้รับการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ และหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญท่ีถูกต้อง” (x̅= ๓.๖0, S.D. = ๐.84) ตามล าดับ 
 
 
 
 



๙๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

(n=๓๙๙) 

ด้านการส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น x̅ S.D. ระดับ 
๑. ท่านได้รับสิทธิและโอกาสในการท างานประกอบอาชีพโดย

สุจริต 
 

๓.๘๒ 
 

๐.๗๙ 
 

มาก 
๒. ท่านได้สร้างความมั่นคงในอาชีพตามแนวทางของความเป็น

ส่วนหนึ่งของสังคม 
 

๓.๗๓ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 
๓. ท่านมีแนวทางพัฒนาอาชีพและประสบการณ์เพื่อการท างาน

ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

๓.๗๓ 
 

๐.๗๖ 
 

มาก 
๔. ท่านมีการปรับตัวเข้ากับสังคมของการท างานท่ีต้องท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
 

๓.๗๗ 
 

๐.๘๐ 
 

มาก 
๕. ท่านเป็นผู้ได้รับการยอมรับความไว้เนื้อเช่ือถือและเป็นท่ี

ไว้วางใจของบุคคลท่ัวไป 
 

๓.๗๔ 
 

๐.๗๘ 
 

มาก 
รวม ๓.๗๕ ๐.๖๐ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมท่ีจะสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๗๕, S.D.=๐.๖๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉล่ียดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ “ท่านได้รับสิทธิและโอกาส
ในการท างานประกอบอาชีพโดยสุจริต” (x̅=๓.82, S.D.=๐.79) รองลงมาได้แก่ “ท่านมีการปรับตัว
เข้ากับสังคมของการท างานท่ีต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม” (x̅=๓.๗7, S.D.=๐.8๐)  และข้อท่ี
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ “ท่านมีแนวทางพัฒนาอาชีพและประสบการณ์เพื่อการท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข” (x̅=๓.๗3, S.D.=๐.76) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๕  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 

(n=๓๙๙) 

ด้านการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม x̅ S.D. ระดับ 
๑. ท่านแสดงความคิดอย่างมีเหตุผลและรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน 

โดยการยอมรับเมื่อผู้อ่ืนมีเหตุผลท่ีดีกว่า 
 

๓.๘๖ 
 

๐.๘๘ 
 

มาก 
๒. ท่านยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมและสามารถท่ีจะ

ปรับเข้าหากันได้ 
 

๓.๗๐ 
 

๐.๘๑ 
 

มาก 
๓. ท่านเรียนรู้และกล่อมเกลาทางการเมืองซ่ึงจะช่วยท าให้เกิดความ

สมดุลทางสังคมวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 
 

๓.๖๐ 
 

๐.๙๐ 
 

มาก 
๔. ท่านแสดงความรู้สึกและความเช่ือมั่นทางการเมืองต่อสาธารณชน

และได้รับการยอมรับจากสาธารณชน 
 

๓.๕๙ 
 

๐.๘๗ 
 

มาก 
๕. ท่านอาศัยอยู่ร่วมในชุมชนโดยยอมรับข้อแตกต่างทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
 

๓.๗๒ 
 

๐.๘๑ 
 

มาก 
รวม ๓.๖๙ ๐.๖๖ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๕ พบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการยอมรับความ
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๖๙, S.D. = ๐.๖๖) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตาม
ค่าเฉล่ียดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ “ท่านแสดงความคิดอย่างมีเหตุผลและรับฟังข้อคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน โดยการยอมรับเมื่อผู้อ่ืนมีเหตุผลท่ีดีกว่า” (x̅= ๓.86, S.D. = ๐.88) รองลงมาได้แก่ “ท่าน
อาศัยอยู่ร่วมในชุมชนโดยยอมรับข้อแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม” (x̅= ๓.๗2, S.D. = ๐.81)  
และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ “ท่านแสดงความรู้สึกและความเช่ือมั่นทางการเมืองต่อสาธารณชน
และได้รับการยอมรับจากสาธารณชน” (x̅= ๓.๕9, S.D. = ๐.87) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๖  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

(n=๓๙๙) 

ด้านการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล x̅ S.D. ระดับ 
๑. ท่านวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไปตามเหตุปัจจัย

และผลกระทบท่ีบุคคลนั้นยอมรับได้ 
 

๓.๖๒ 
 

๐.๘๘ 
 

มาก 
๒. ท่านใช้ตัวแทนของกลุ่มเพื่อการช่วยในการส่งเสริมความ

สงบสุขในสังคม 
 

๓.๓๖ 
 

๑.๑๔ 
 

ปานกลาง 
๓. ท่านท าความเข้าใจเสรีภาพความเสมอภาคอ านาจความ

เป็นธรรมเป็นกระบวนการหนึ่ง ท่ีควรกระท าเป็นการ
เบ้ืองต้น 

 
 

๓.๕๙ 

 
 

๐.๙๑ 

 
 

มาก 
๔. ท่านส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองอย่างมี

เหตุผลเป็นการสร้างสมดุลในสังคม 
 

๓.๖๕ 
 

๐.๘๑ 
 

มาก 
๕. ท่านรู้จักไตร่ตรองสถานการณ์บ้านเมืองอย่างรอบด้านและ

ใช้สติพิจารณาอย่างมีเหตุผล 
 

๓.๖๕ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 
รวม ๓.๕๗ ๐.๖๙ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๕๗, S.D. = ๐.๖๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก-ปานกลาง เรียงตามค่าเฉล่ียดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ “ท่านส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองอย่างมีเหตุผลเป็นการสร้างสมดุลในสังคม” (x̅= ๓.6๕, S.D. = ๐.81) 
รองลงมาได้แก่ “ท่านรู้จักไตร่ตรองสถานการณ์บ้านเมืองอย่างรอบด้านและใช้สติพิจารณาอย่างมี
เหตุผล” (x̅= ๓.6๕, S.D. = ๐.82)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ “ท่านใช้ตัวแทนของกลุ่มเพื่อ
การช่วยในการส่งเสริมความสงบสุขในสังคม” (x̅= ๓.36, S.D. = 1.14) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๗  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี 

(n=๓๙๙) 

ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี x̅ S.D. ระดับ 
๑. ท่านมีการใช้หลักแห่งเหตุเริ่มต้นของปัญหามาแก้ปัญหาโดย

ภาพรวม 
 

๓.๖๗ 
 

๐.๘๖ 
 

มาก 
๒. ท่านมีการเจรจาไกล่เกล่ียและต่อรองเป็นแนวทางของท้ังสอง

ฝ่ายสามารถด าเนินการได้ 
 

๓.๔๘ 
 

๑.๑๕ 
 

มาก 
๓. ท่านมีการระงับความขัดแย้งโดยการใช้วิธีต่าง ๆ เป็นอีก

แนวทางสันติวิธีท่ีจะท าให้เกิดความสงบสุข 
 

๓.๔๐ 
 

๑.๒๐ 
 

ปานกลาง 
๔. ท่านมีการค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อตัวบุคคลและสาธารณประโยชน์อาจจะน ามาซ่ึง
ความผาสุขได้ 

 
 

๓.๖๒ 

 
 

๐.๘0 

 
 

มาก 
๕. ท่านมีการใช้หลักธรรมทางศาสนาช่วยให้เกิดข้อตกลงใน

สังคมได้ 
 

๓.๖๕ 
 

๐.๗๘ 
 

มาก 
รวม ๓.๕๖ ๐.๗๑ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ด้วนสันติวิธี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๕๖, S.D. = ๐.๗๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก-ปานกลาง เรียงตามค่าเฉล่ียดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ “ท่านมีการใช้หลักแห่งเหตุ
เริ่มต้นของปัญหามาแก้ปัญหาโดยภาพรวม” (x̅= ๓.67, S.D. = ๐.8๖) รองลงมาได้แก่ “ท่านมีการ
ใช้หลักธรรมทางศาสนาช่วยให้เกิดข้อตกลงในสังคมได้” (x̅= ๓.6๕, S.D. = ๐.78)  และข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ “ท่านมีการระงับความขัดแย้งโดยการใช้วิธีต่าง ๆ เป็นอีกแนวทางสันติวิธีท่ีจะ
ท าให้เกิดความสงบสุข” (x̅= ๓.40, S.D. = 1.2๐) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม 

(n=๓๙๙) 

ด้านการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม x̅ S.D. ระดับ 
๑ .  ท่ า น ส่ ง เ สริ มกา รส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก เ รื่ อ ง กา ร อนุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนและสังคมไทย 
 

๓.๖๑ 
 

๐.๘๘ 
 

มาก 
๒. ท่านสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  และการให้

ความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 
 

๓.๕๔ 
 

๐.๘๙ 
 

มาก 
๓. ท่านส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ แล ะ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 

๓.๖๓ 

 
 

๐.๙๐ 

 
 

มาก 
๔. ท่านส่งเสริมและพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปลูก

ป่าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นแหล่งอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพ
ให้กับราษฎรในพื้นท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

 
 

 
๓.๕๗ 

 
 

 
๐.๙๐ 

 
 

 
มาก 

๕. ท่านสนับสนุนบุคคลท่ีมีความตั้งใจหรือกลุ่มบุคคลท่ีต้องการ
รักษาส่ิงแวดล้อมให้สามารถท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 
๓.๖๙ 

 
๐.๘๐ 

 
มาก 

รวม ๓.๖๐ ๐.๗๐ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการรักษา
ส่ิงแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๖๐, S.D. = ๐.๗๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉล่ียดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ “ท่าน
สนับสนุนบุคคลท่ีมีความตั้งใจหรือกลุ่มบุคคลท่ีต้องการรักษาส่ิงแวดล้อมให้สามารถท ากิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม” (x̅= ๓.69, S.D. = ๐.8๐) รองลงมาได้แก่ “ท่านส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ เ กิด
ประโยชน์สูงสุด” (x̅= ๓.63, S.D. = ๐.9๐)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ “ท่านสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และการให้ความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล”  
(x̅= ๓.๕4, S.D. = ๐.89) ตามล าดับ 
 
 
 



๙๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๙  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

(n=๓๙๙) 

ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน x̅ S.D. ระดับ 
๑. ท่านส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนช้ันพื้นฐาน

และกฎหมายเบื้องต้นท่ีเก่ียวข้องให้แก่ประชาชน 
 
๓.๗๖ 

 
๐.๘๘ 

 
มาก 

๒. ท่านส่งเสริมการบูรณาการการท างานภายใต้หน่วยงานของ
รัฐและระหว่างของรัฐและภาคประชาสังคม 

 
๓.๗๐ 

 
๒.๑๔ 

 
มาก 

๓. ท่านมีการสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนแก่ประชาชนท่ัวไป 

 
๓.๕๙ 

 
๐.๘๗ 

 
มาก 

๔. ท่านร่วมอ านวยความสะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ประชาชนเพื่อการเข้าถึงหลักสิทธิมนุษยชนได้ 

 
๓.๓๘ 

 
๑.๑๑ 

 
ปานกลาง 

๕. ท่านมีการใช้หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมคนดีมีความตั้งใจ
ท างานเพื่อส่วนรวมให้สามารถยืนในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 
๓.๖๗ 

 
๐.๘๕ 

 
มาก 

รวม ๓.๖๒ ๐.๘๐ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๖๒, S.D. = ๐.๘๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก-
ปานกลาง เรียงตามค่าเฉล่ียดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ “ท่านส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้าน
สิทธิมนุษยชนช้ันพื้นฐานและกฎหมายเบ้ืองต้นท่ีเก่ียวข้องให้แก่ประชาชน” (x̅= ๓.๗6, S.D. = ๐.
88) รองลงมาได้แก่ “ท่านส่งเสริมการบูรณาการการท างานภายใต้หน่วยงานของรัฐและระหว่างของ
รัฐและภาคประชาสังคม” (x̅= ๓.๗0, S.D. = 2.14)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ “ท่านร่วม
อ านวยความสะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อการเข้าถึงหลักสิทธิมนุษยชนได้”  
(x̅= ๓.38, S.D. = 1.11) ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ 

(n=๓๙๙) 
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นและ

ระดับชาติ x̅ S.D. ระดับ 

๑. ท่านส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเก่ียวกับการเมืองและ
รับทราบในการก าหนดนโยบายของรัฐท้ังในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น 

 
 

๓.๖๒ 

 
 

๐.๘๔ 

 
 

มาก 
๒. ท่านส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 
๓.๔๙ 

 
๐.๙๔ 

 
มาก 

๓. ท่านส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงสิทธิหน้าท่ีท่ีต้องท าทาง
การเมืองอย่างทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 
 

๓.๕๘ 

 
 

๐.๘๕ 

 
 

มาก 
๔. ท่านส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนและประชาชนเห็นถึงความส าคัญของ

การเลือกตั้งท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 
๓.๖๕ 

 
๐.๘๖ 

 
มาก 

๕. ท่านเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลเพื่อการพัฒนาท้ังระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ 

 
๓.๕๘ 

 
๐.๘๓ 

 
มาก 

รวม ๓.๕๘ ๐.๖๕ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๕) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉล่ียดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ “ท่าน
ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนและประชาชนเห็นถึงความส าคัญของการเลือกตั้งท้ังในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น” (x̅= ๓.6๕, S.D. = ๐.86) รองลงมาได้แก่ “ท่านส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเก่ียวกับ
การเมืองและรับทราบในการก าหนดนโยบายของรัฐท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น” (x̅= ๓.62, 
S.D. = ๐.84) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ “ท่านส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น” (x̅= ๓.49, S.D. = ๐.94) ตามล าดับ 
 
 
 



๙๘ 
 

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วยบุคคลของประชาชนท่ีมีความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ
ในชุมชน โดยใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ในเรื่อง เพศ และ F-
test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่าง ของค่าเฉล่ียท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ในเรื่อง อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพทาง
สังคมในชุมชน ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยท่ีสุด (LSD.) ดังนี้ 
 
สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง

เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1 ใช้สถิติ t-test คือ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีความเป็นอิสระต่อ
กัน ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้น จะเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏดังต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย จ าแนกตามเพศ 

          (n = ๓99) 

การส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมือง 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

 
t 

 
Sig. 

  S.D   S.D.   

๑. การส่งเสริมให้มีความรู้มี
การศึกษา 

 
3.74  

 
 0.66  

  
3.61  

  
0.70  

 
1.920 

 
.056 

๒. การส่งเสริมท่ีจะสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
3.79  

  
0.57  

  
3.71  

 
 0.66  

 
1.289 

 
.198 

๓. การส่งเสริมการยอมรับ
ความแตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรม 

 
 

3.78  

  
 

0.63  

  
 

3.57  

  
 

0.70  

 
 

3.256 

 
 

.001* 
๔ .  กา ร ส่ ง เ สริ ม ก า ร คิ ด

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
  

3.68  
  

0.64  
  

3.43  
  

0.74  
 

3.568 
 

.001* 
๕. การ ส่ง เสริมการแก้ไข

ปัญหาด้วยสันติวิธี 
 

3.67  
  

0.68  
  

3.41  
  

0.74  
 

3.685 
 

.001* 
๖. การส่งเสริมการรั กษา

ส่ิงแวดล้อม 
 

3.66  
  

0.67  
  

3.54  
  

0.74 
 

1.577 
 

.116 
๗. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 3.74 0.83 3.46 0.75 3.558 .001* 
๘. การส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นละระดับชาติ 

 
 

 3.65  

  
 

0.62  

 
  

3.49  

  
 

0.69  

 
 

2.318 

 
 

.021* 
รวม 3.71   0.52   .53   0.61  3.303 .001* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังนี้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ด้าน
การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ด้านการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยสันติ
วิธี ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละ



๑๐๐ 
 

ระดับชาติ ส่วนด้านการส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา ด้านการส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน และด้านการส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง

เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
แตกต่างกัน  

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 2 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. (Least Significant 
Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๒  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จ าแนกตามอายุ โดยรวม 
(n=๓99) 

 

อายุ 
 ระดับความคิดเห็น 
 x̅ S.D. การแปลผล 

๑๘-๓๐ ปี ๑๑๓ 3.73 0.55 มาก 
๓๑-๔๐ ปี ๑๒๗ 3.65 0.59 มาก 
๔๑-๕๐ ปี ๖๘ 3.47 0.53 มาก 
๕๑-๖๐ ปี ๔๕ 3.87 0.48 มาก 
มากกว่า ๖๐ ปี ๔๖ 3.37 0.50 ปานกลาง 

รวม ๓๙๙ 3.64 0.56 มาก 

  
จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง

ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตามอายุ อยู่ใน
ระดับมาก ( =3.64, S.D.=0.56) เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนทุกช่วงอายุมีความเห็นต่อ
การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก ส่วน
ประชาชนช่วงอายุมากกว่า 60 ปี มีความเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง 
 



๑๐๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
จ าแนกตามอายุ 

 (n = ๓99) 

การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตย 
SS df MS F Sig. 

๑. ด้านส่งเสริมให้มี
ความรู้มีการศึกษา 

 

ระหว่างกลุ่ม 23.765 4 5.941 14.606 .000* 
ภายในกลุ่ม 160.259 394 .407   
รวม 184.024 398    

๒. ด้านส่งเสริมท่ีจะ
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

 

ระหว่างกลุ่ม 5.830 4 1.457 4.083 .003* 
ภายในกลุ่ม 140.640 394 .357   
รวม 146.469 398    

๓. ด้านส่งเสริมการ
ยอมรับความ
แตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 7.554 4 1.888 4.376 .002* 
ภายในกลุ่ม 170.020 394 .432   
รวม 177.574 398    

๔. ด้านส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 

ระหว่างกลุ่ม 11.827 4 2.957 6.546 .000* 
ภายในกลุ่ม 177.961 394 .452   
รวม 189.788 398    

5. ด้านส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาด้วย
สันติวิธี 

ระหว่างกลุ่ม 12.194 4 3.048 6.309 .000* 
ภายในกลุ่ม 190.377 394 .483   
รวม 202.571 398    

6. ด้านการส่งเสรมิการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 8.306 4 2.077 4.341 .002* 
ภายในกลุ่ม 188.461 394 .478   
รวม 196.768 398    

7. ด้านส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน 

ระหว่างกลุ่ม 12.010 4 3.002 4.771 .001* 
ภายในกลุ่ม 247.973 394 .629   
รวม 259.983 398    

8. ด้านการมสี่วนร่วม
ทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นละระดับชาติ 

ระหว่างกลุ่ม 5.680 4 1.420 3.419 .009* 
ภายในกลุ่ม 163.630 394 .415   
รวม 169.310 398    

 

รวม 
ภายในกลุ่ม 8.705 4 2.176 7.307 .000* 
รวม 117.347 394 .298   
รวม 126.052 398    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 
**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐1 



๑๐๒ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าแตกต่างกันทุกด้าน จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. (Least Significant 
Difference) ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.1๔ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริม

จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant 
Difference) โดยรวม จ าแนกตามอายุ 

(n = ๓99) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.1๔ พบว่า ประชาชนท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ง เสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  จ านวน 6 คู่ ได้แก่ ประชาชนท่ีอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับ
ประชาชนท่ีมีอายุ 41-5๐ ปี และ อายุ 6๐ ปีขึ้นไป, ประชาชนท่ีอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างกับประชาชนท่ีมีอายุ 41-5๐ ปี และ อายุ 6๐ ปีข้ึนไป, ประชาชนท่ีอายุ 41-50 ปี มีความ
คิดเห็นแตกต่างกับประชาชนท่ีมีอายุ 41-50 ปี, ประชาชนท่ีอายุ 51-60 ปี มีความคิดเห็นแตกต่าง
กับประชาชนท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 นอกนั้นไม่พบความ
แตกต่างรายคู่ 
 
 

 
อายุ 

 

  

อายุ 
๑๘-๓๐ ป ี ๓๑-๔๐ ป ี ๔๑-๕๐ ป ี ๕๑-๖๐ ป ี 6๐ ปีข้ึนไป 

3.73 3.65 3.47 3.87 3.37 
๑๘-๓๐ ปี 3.73 - -.08 -.26* .14 -.36* 
๓๑-๔๐ ปี 3.65  - -.28* .22 -.28* 
๔๑-๕๐ ปี 3.47   - .30* -.10 
๕๑-๖๐ ปี 3.87    - -.51* 
มากกว่า ๖๐ ปี 3.37     - 



๑๐๓ 
 

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ แตกต่างกัน  

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 3 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. (Least Significant 
Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๕  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย  จ าแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวม 

(n=๓99) 
 

ระดับการศึกษา 
 ระดับความคิดเห็น 
 x̅ S.D. การแปลผล 

ประถมศึกษา ๘๔ 3.57 0.54 มาก 
มัธยมศึกษา ๘๒ 3.73 0.52 มาก 
อนุปริญญาหรือปริญญาตรี ๑๔๒ 3.51 0.61 มาก 
ปริญญาโท ๗๓ 3.85 0.46 มาก 
อ่ืน ๆ  ๑๘ 3.63 0.51 มาก 

รวม ๓๙๙ 3.64 0.56 มาก 

  
จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง

ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตามอายุ อยู่ใน
ระดับมาก ( =3.64, S.D.=0.56) เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนทุกช่วงอายุมีความเห็นต่อ
การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 



๑๐๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 (n = ๓99) 

การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตย 
SS df MS F Sig. 

๑. ด้านส่งเสริมให้มี
ความรู้มีการศึกษา 

 

ระหว่างกลุ่ม 11.529 4 2.882 6.584 .000* 
ภายในกลุ่ม 172.494 394 .438   
รวม 184.024 398    

๒. ด้านส่งเสริมท่ีจะ
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

ระหว่างกลุ่ม 4.705 4 1.176 3.269 .012* 
ภายในกลุ่ม 141.764 394 .360   
รวม 146.469 398    

๓. ด้านส่งเสริมการ
ยอมรับความ
แตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 6.157 4 1.539 3.538 .007* 
ภายในกลุ่ม 171.418 394 .435   
รวม 177.574 398    

๔. ด้านส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 

ระหว่างกลุ่ม 11.731 4 2.933 6.490 .000* 
ภายในกลุ่ม 178.057 394 .452   
รวม 189.788 398    

5. ด้านส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาด้วย
สันติวิธี 

ระหว่างกลุ่ม 7.535 4 1.884 3.806 .005* 
ภายในกลุ่ม 195.036 394 .495   
รวม 202.571 398    

6. ด้านการส่งเสรมิการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 8.510 4 2.127 4.452 .002* 
ภายในกลุ่ม 188.258 394 .478   
รวม 196.768 398    

7. ด้านส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน 

ระหว่างกลุ่ม 5.158 4 1.289 1.994 .095 
ภายในกลุ่ม 254.826 394 .647   
รวม 259.983 398    

8. ด้านการมสี่วนร่วม
ทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นละระดับชาติ 

ระหว่างกลุ่ม 9.361 4 2.340 5.765 .000* 
ภายในกลุ่ม 159.949 394 .406   
รวม 169.310 398    

รวม ภายในกลุ่ม 6.684 4 1.671 5.516 .003* 
รวม 119.367 394 .303   
รวม 126.052 398    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 
 



๑๐๕ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มี
ความรู้มีการศึกษา ด้านการส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ด้านการส่งเสริมการยอมรับความ
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม ๔) การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ด้านการส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหาด้วนสันติวิธี ด้านการส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม และ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ไม่แตกต่างกัน จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. (Least Significant 
Difference) ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.1๗ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริม

จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด LSD. (Least Significant 
Difference) โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

(n = ๓99) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.1๗ พบว่า ประชาชนท่ีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยรวม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ประชาชนท่ีการศึกษาประถมศึกษามีความ

 
ระดับการศึกษา 

 

  

ระดับการศึกษา 
ประถม 

ศึกษา 

มัธยมศึกษา อนุปริญญา
ปริญญาตร ี

ปริญญา
โท 

อ่ืน ๆ 

ไม่ระบ ุ

3.57 3.73 3.51 3.85 3.63 
ประถมศึกษา 3.57 - .16 .06 .28* .06 
มัธยมศึกษา 3.73  - .22 .13 .10 
อนุปริญญา/ปริญญาตร ี 3.51   - .34* .12 
ปริญญาโท 3.85    - .22 
อ่ืน ๆ  3.63     - 



๑๐๖ 
 

คิดเห็นแตกต่างกับประชาชนท่ีการศึกษาระดับปริญญาโท, ประชาชนท่ีอนุปริญญาปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นแตกต่างกับประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐5 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 
สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง

เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 4 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. (Least Significant 
Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑8  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึก

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จ าแนกตามอาชีพ โดยรวม 
(n=๓99) 

 

อาชีพ 
 ระดับความคิดเห็น 
 x̅ S.D. การแปลผล 

เกษตรกรรม ๘๗ 3.61 0.48 มาก 
ค้าขาย/นักธุรกิจ ๓๙ 3.48 0.58 มาก 
รับจ้างท่ัวไป ๕๐ 3.61 0.69 มาก 
รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ ๙๖ 3.59 0.58 มาก 
นักเรียน/ นักศึกษา ๑๐๖ 3.80 0.50 มาก 
อ่ืนๆ  21 3.45 0.59 มาก 

รวม 399 3.64 0.56 มาก 

  
จากตารางท่ี ๔.๑8 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง

ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตามอาชีพ อยู่
ในระดับมาก ( =3.64, S.D.=0.56) เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนทุกช่วงอายุมีความเห็น
ต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก 
 



๑๐๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑9 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตามอาชีพ 

 (n = ๓99) 

การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตย 
SS df MS F Sig. 

๑. ด้านส่งเสริมให้มี
ความรู้มีการศึกษา 

 

ระหว่างกลุ่ม 10.691 5 2.138 4.848 .000* 
ภายในกลุ่ม 173.333 393 .441   
รวม 184.024 398    

๒. ด้านส่งเสริมท่ีจะ
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

ระหว่างกลุ่ม 3.624 5 .725 1.994 .079 
ภายในกลุ่ม 142.845 393 .363   
รวม 146.469 398    

๓. ด้านส่งเสริมการ
ยอมรับความ
แตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 5.791 5 1.158 2.649 .023* 
ภายในกลุ่ม 171.784 393 .437   
รวม 177.574 398    

๔. ด้านส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 

ระหว่างกลุ่ม 8.651 5 1.730 3.754 .002* 
ภายในกลุ่ม 181.137 393 .461   
รวม 189.788 398    

5. ด้านส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาด้วน
สันติวิธี 

ระหว่างกลุ่ม 8.654 5 1.731 3.508 .004* 
ภายในกลุ่ม 193.917 393 .493   
รวม 202.571 398    

6. ด้านการส่งเสรมิการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 8.427 5 1.685 3.517 .004* 

ภายในกลุ่ม 188.341 393 .479   
รวม 196.768 398    

7. ด้านส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน 

ระหว่างกลุ่ม 5.008 5 1.002 1.544 .175 
ภายในกลุ่ม 254.975 393 .649   
รวม 259.983 398    

8. ด้านการมสี่วนร่วม
ทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นละระดับชาติ 

ระหว่างกลุ่ม 4.140 5 .828 1.970 .082 
ภายในกลุ่ม 165.170 393 .420   
รวม 169.310 398    

 
รวม 

ภายในกลุ่ม 4.811 5 .962 3.119 .009* 
รวม 121.241 393 .309   
รวม 126.052 398    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 
        



๑๐๘ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑9 พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีอา ชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มี
ความรู้มีการศึกษา ด้านการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี  ด้านการส่งเสริมการ
รักษาส่ิงแวดล้อม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านการส่งเสริมท่ีจะสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระดับท้องถิ่นละระดับชาติไม่แตกต่างกัน จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. (Least 
Significant Difference) ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒0 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริม

จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (LSD.) โดยรวม จ าแนก
อาชีพ 

(n = ๓99) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒0 พบว่า ประชาชนท่ีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  จ านวน 5 คู่ ได้แก่ ประชาชนท่ีประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความ

 
อาชีพ 

 

  

อาชีพ 

เกษตรกรรม ค้าขาย/
นักธุรกิจ 

รับจ้าง 
ทั่วไป 

รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ 

นักเรียน/ 
นักศกึษา 

อื่น ๆ 
ไม่ระบุ 

3.61 3.48 3.61 3.59 3.80 3.45 
เกษตรกรรม 3.61 - -.13 .00 -.02 .19* -.16 
ค้าขาย/นักธุรกิจ 3.48  - .13 .11 .32* -.03 
รับจ้างทั่วไป 3.61   - -.02 .19* -.16 
รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ 3.59    - .21* -.14 
นักเรียน/ นักศึกษา 3.80     - -.35* 
อื่น ๆ  3.45       



๑๐๙ 
 

คิดเห็นแตกต่างกับประชาชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม, ประชาชนท่ีประกอบอาชีพค้าขาย/รับจ้าง
ท่ัวไป รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ และประชาชนท่ีประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็น
แตกต่างกับประชาชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม, ประชาชนท่ีประกอบนักเรียน/นักศึกษา คิดเห็น
แตกต่างกับประชาชนท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่างรายคู่ 
สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนท่ีมี สถานภาพทางสังคมในชุมชน ต่างกันมีความคิดเห็นการส่งเสริม

จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แตกต่างกัน  

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 5 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. (Least Significant 
Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๑  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ

ส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จ าแนก
ตามสถานภาพทางสังคมในชุมชน โดยรวม 

(n=๓99) 
 

สถานภาพทางสังคมในชุมชน n 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 

ผู้น าชุมชน ๓๓ 3.73 0.61 มาก 
เจ้าหน้าท่ี/สมาชิก อบต. ๔๖ 3.31 0.55 ปานกลาง 
นักเรียน/นักศึกษา ๑๐๘ 3.75 0.52 มาก 
ครู/อาจารย์ ๕๒ 3.87 0.45 มาก 
อ่ืน ๆ  ๑๖๐ 3.56 0.57 มาก 

รวม 399 3.64 0.56 มาก 

  
จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง

ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนกตามสถานภาพ
ทางสังคมในชุมชน อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามสถานภาพทางสังคมในชุมชน พบว่า ประชาชนท่ี
สถานภาพครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา ผู้น าชุมชน อ่ืน ๆ มีความเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึก



๑๑๐ 
 

การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก  ส่วนประชาชนท่ี
สถานภาพเจ้าหน้าท่ี/สมาชิก อบต. มีความเห็น อยู่ในระดับปานกลาง 

ตารางท่ี ๔.๒๒  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
จ าแนกตามสถานภาพทางสังคมในชุมชน โดยรวม 

 (n = ๓99) 

การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตย 
SS df MS F Sig. 

๑. ด้านส่งเสริมให้มี
ความรู้มีการศึกษา 

 

ระหว่างกลุ่ม 13.754 4 3.439 7.957 .000* 
ภายในกลุ่ม 170.270 394 .432   
รวม 184.024 398    

๒. ด้านส่งเสริมท่ีจะ
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

ระหว่างกลุ่ม 8.578 4 2.145 6.128 .000* 
ภายในกลุ่ม 137.891 394 .350   
รวม 146.469 398    

๓. ด้านการยอมรับ
ความแตกต่างทาง
สังคมวัฒนธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 7.664 4 1.916 4.443 .002* 
ภายในกลุ่ม 169.911 394 .431   
รวม 177.574 398    

๔. ด้านส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 

ระหว่างกลุ่ม 14.655 4 3.664 8.242 .000* 
ภายในกลุ่ม 175.133 394 .444   
รวม 189.788 398    

5. ด้านส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาด้วย
สันติวิธี 

ระหว่างกลุ่ม 16.457 4 4.114 8.710 .000* 
ภายในกลุ่ม 186.114 394 .472   
รวม 202.571 398    

6. ด้านการส่งเสรมิการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 11.138 4 2.785 5.910 .000* 
ภายในกลุ่ม 185.629 394 .471   
รวม 196.768 398    

7. ด้านส่งเสริมสิทธิ
มนุษชยชน 

ระหว่างกลุ่ม 12.338 4 3.084 4.907 .001* 
ภายในกลุ่ม 247.645 394 .629   
รวม 259.983 398    

8. ด้านการมสี่วนร่วม
ทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นละระดับชาติ 

ระหว่างกลุ่ม 11.544 4 2.886 7.207 .000* 
ภายในกลุ่ม 157.766 394 .400   
รวม 169.310 398    

 
รวม 

ภายในกลุ่ม 10.325 4 2.581 8.788 .000* 
รวม 115.727 394 .294   
รวม 126.052 398    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 



๑๑๑ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนท่ีมีสถานภาพทางสังคมในชุมชนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีสถานภาพทางสังคมในชุมชนต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
แตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD. 
(Least Significant Difference) ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๓ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริม

จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ เป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (LSD.) โดยรวม จ าแนกตาม
สถานภาพทางสังคมในชุมชน 

(n = ๓99) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบว่า ประชาชนท่ีสถานภาพทางสังคมในชุมชนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  จ านวน 6 คู่ ได้แก่ ประชาชนท่ีมีสถานภาพผู้น าชุมชน 
มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนท่ีมีสถานภาพเจ้าหน้าท่ี/สมาชิก อบต., ประชาชนท่ีมสีถานภาพ
เจ้าหน้าท่ี/สมาชิก อบต. มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนท่ีมีสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา, ครู/
อาจารย์ และอ่ืน ๆ และประชาชนท่ีมีสถานภาพครู/อาจารย์ มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนท่ีมี
สถานภาพอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 

 
สถานภาพทางสังคมใน

ชุมชน 

 

  

สถานภาพทางสังคมในชุมชน 

ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าท่ี/ 
สมาชิก อบต. 

นักเรียน/
นักศกึษา ครู/อาจารย์ 

อื่น ๆ ไม่
ระบุ 

3.73 3.31 3.75 3.87 3.56 
ผู้น าชุมชน 3.73 - .42* .02 .14 .17 
เจ้าหน้าท่ี/สมาชิก อบต. 3.31  - .44* .56* .25* 
นักเรียน/นักศึกษา 3.75   - .12 .19* 
ครู/อาจารย ์ 3.87    - .31* 
อ่ืน ๆ  3.56     - 



๑๑๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๔ สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
สมมติฐาน สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 โดยรวม 
เพศ t-test 0.056 0.198 .001* .001* .001* 0.116 .001* .021* .001* 
อายุ F-test .000* .003* .002* .000* .000* .002* .001* .009* .000* 
ระดับ
การศึกษา 

F-test .000* .012* .007* .000* .005* .002* .095 .000* .003* 

อาชีพ F-test .000* 0.079 .023* .002* .004* .004* 0.175 0.082 .009* 

สถานภาพ F-test .000* .000* .002* .000* .000* .002* .001* .000* .000* 

1 การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา  
๒ การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
๓ การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม  
๔ การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  
๕ การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี  
๖ การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม  
๗ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
๘ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ 
 
จากตารางท่ี 4.๒๔ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และสถานภาพทางสังคม มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 
0.05 

 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

เก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire) เก่ียวกับ
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ท้ังหมด ๘ ด้าน ตามกลุ่มตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

 

 



๑๑๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
ในด้านการส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ 
และหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญท่ีถูกต้อง 

ให้ความรู้กับประชาชนด้านความเข้าใจเก่ียวกับ
สิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญท่ีถูกต้องโดยการ
จัดโครงการร่วมมือกับนักวิชาการจากสถาน 
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประชาชนขาดการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้
เก่ียวกับความเป็นพลเมืองและข่าวสารทางการ
เมือง 

ของบประมาณสนับสนุนจากองค์กรการบริการ
ส่วนท้องถิ่นในการจัดโครงการสร้างความเข้าใจ 
และสร้างความรู้ ท่ีถูกต้อง เก่ียวกับการ เป็น
พลเมืองท่ีดี อีกท้ังพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ประชาชนขาดการรับข้อมูลข่าวสา รจ า ก
ส่ือมวลชนเ ก่ีย ว กับการเมื อง จึ ง ไม่ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

สนับสนุนการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เพื่ อ ใ ห้ ค น ใน พื้ น ท่ี เ ข้ า ถึ ง
สถานการณ์ปัจจุบันได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
และจัดให้มีการศึกษาดูงานในหน่วยงานราชการ
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ตารางท่ี ๔.๒๖ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง

เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   
ในด้านการส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนขาดความมั่นคงในอาชีพตามแนวทาง
ของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

สนับสนุนการสร้างแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในท้องถิ่น พัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
 

ประชาชนขาดแนวทางพัฒนาอาชีพและขาด
ประสบการณ์เพื่อการท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ปรับปรุง และพัฒนาสินค้าและบริการให้มีการ
ส่งออกไปขายนอกชุมชนมากขึ้น รวมกลุ่ม
การค้าเพื่อต่อรองกับนายทุนด้านราคาสินค้า 
และบริการ 

 



๑๑๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๖ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
ในด้านการส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนไม่ได้รับการยอมรับความไว้เนื้อ
เช่ือถือและเป็นที่ไว้วางใจของบุคคลท่ัวไป 

สร้างมาตรฐานสินค้า และบริการจากอาชีพท่ีมี
การสนับสนุนจากเงินงบประมาณ สร้างช่ือ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่นิยมของตลาด 

 
ตารางท่ี ๔.๒๗ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง

เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ใน
ด้านการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนขาดการแสดงความรู้สึกและความ
เช่ือมั่นทางการเมืองต่อสาธารณชนและได้รับ
การยอมรับจากสาธารณชน 

 

ส่งเสริม และรับรู้ร่วมกันในการแสดงความรู้ สึก 
และเช่ือมั่นต่อการเมืองในระดับชุมชน 

ประชาชนขาดการเรียนรู้และกล่อมเกลาทาง
การเมืองซ่ึงจะช่วยท าให้เกิดความสมดุลทาง
สังคมวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

ควรมีการศึกษาดูงานนอกพื้นท่ีด้านการเมือง 
การปกครอง ระบบการบริหารงาน และเรียนรู้
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเพื่อน ามาปรับใช้กับ
คนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
 

ประชาชนขาดการยอมรับความแตกต่า งทาง
สังคมวัฒนธรรมและสามารถท่ีจะปรับเข้าหากัน
ได้ 

จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างชุมชน แลกเปล่ียน
เรียนรู้วัฒนธรรมท่ีต่างกันของแต่ละชุมชน 

 
ตารางท่ี ๔.๒๘ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง

เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   
ในด้านการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนขาดตัวแทนของกลุ่มเพื่อการช่วยใน
การส่งเสริมความสงบสุขในสังคม 

เลือกตั้ง หรือแต่งตั้งตัวแทนของกลุ่มชุมชน 
เพื่อให้เป็นตัวแทนในการขับเคล่ือนกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน 

 



๑๑๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๘ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   
ในด้านการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (ต่อ) 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนขาดความเข้าใจเสรีภาพความเสมอ
ภาคอ านาจความเป็นธรรมเป็นกระบวนการหนึ่ง
ท่ีควรกระท าเป็นการเบ้ืองต้น 
 

สร้างเวทีสาธารณะเพื่อปรับทัศนคติร่วมกันเพื่อ
ความเข้าใจในเสรีภาพความเสมอภาคอ านาจ
ความเป็นธรรม 

ประชาชนขาดการ วิเคราะห์สถานกา รณ์
บ้านเมืองเป็นไปตามเหตุปัจจัยและผลกระทบท่ี
บุคคลนั้นยอมรับได้ 

สร้างหลักสูตรระยะส้ันท่ี เก่ียวกับการเมื อง  
การปกครองโดยร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่น 

 

ตารางท่ี ๔.๒๙ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   
ในด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนขาดการระงับความขัดแย้งโดยการใช้
วิธีต่าง ๆ  เป็นอีกแนวทางสันติวิธีท่ีจะท าให้เกิด
ความสงบสุข 

 

สร้างหลักสูตรระยะส้ันท่ีเก่ียวกับการระงับความ
ขัดแย้งโดยแสดงให้เห็นตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นจริง 
พร้อมวิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 

ประชาชนขาดการเจรจาไกล่เกล่ียและต่อรอง
เป็นแนวทางของท้ังสองฝ่ายสามารถด าเนินการ
ได้ 
 

ประชาชนต้องเปิดใจยอมรับในการคิดต่ า ง  
และหาวิธีแก้ไข และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

ประชาชนไม่ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์ สิน ท่ี เป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคลและ
สาธารณประโยชน์อาจจะน ามาซ่ึงความผาสุกได้ 

ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ด้วยการรณรงค์ หรือร่วมกันดูแล
ทรัพย์สินภายในชุมชนเสมือนว่าเป็นบ้านของ
ตนเอง 

 

 

 



๑๑๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๐ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ใน
ด้านการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนยังไม่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่าง  ๆ และการให้ความ
ร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 

จัดท าเวทีพิจารณ์เรื่องการบริหารงบประมาณท่ี
ควรจะได้รับจากรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ 
 
 

ประชาชนยังขาดการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกป่า ให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นแหล่งอบรมให้
ความรู้ เ ก่ียวกับระบบนิเวศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นท่ี
มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณฉุกเฉินในการสนับสนุน
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มีการสร้างท่ีพักแบบ
โฮม สเตย์ เพื่อปลุกจิตส านึกของนักท่องเท่ียว 
และเรียนรู้ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมในชุมชม 
 
 
 

ประชาชนขาดจิตส านึกเรื่ องการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน
และสังคมไทย 

สร้างบทลงโทษให้กับผู้ฝ่าฝืน หรือกระท าผิด
ด้านการอนุรักืส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

 
ตารางท่ี ๔.๓๑ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง

เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   
ในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษชยชน 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนขาดการอ านวยความสะดวกในการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อการเข้าถึง
หลักสิทธิมนุษยชนได้ 

สร้างศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์
ทางการท่องเท่ียว 
 
 

ประชาชนขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจความ
ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษชยชนแก่ประชาชน
ท่ัวไป 

เสริมสร้ า งความรู้  และตระหนักให้เห็นถึง  
สิทธิมนุษชยชน 
 
 

ประชาชนขาดการใช้หลักสิทธิมนุชยชนเพื่อ
ส่งเสริมคนดีมีความตั้งใจท างานเพื่อส่วนรวมให้
สามารถยืนในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

เสริมสร้ า งความรู้  และตระหนักให้เห็นถึง  
สิทธิมนุษยชน อีกท้ังยังสามารถยืนในสังคมได้
อย่างเหมาะสม 



๑๑๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๒ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ใน
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนขาดการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการ
วา ง แผนพัฒนาเศร ษฐกิจ และ สั งคมท้ัง ใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 

ประชาชนขาดการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้
ถึงสิทธิหน้าท่ีท่ีต้องท าทางการเมืองอย่างทันต่อ
สถานการณ์บ้านเมืองท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

การส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงสิทธิหน้าท่ีท่ี
ต้องท าทางการเมืองอย่างทันต่อสถานการณ์
บ้านเมืองท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
 

ประชาชนยังขาดเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลเพื่อการ
พัฒนาท้ังระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการจ าลองแบบการ
เลือกตั้ง และให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับตัวบุคคลท่ี
จะลงรับสมัครเป็นผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง และ
ตรงไป ตรงมา 

 
สรุป ปัญหาและอุปสรรค ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ และหน้าท่ีตาม

รัฐธรรมนูญท่ีถูกต้อง ประชาชนขาดความมั่นคงในอาชีพตามแนวทางของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ประชาชนขาดการแสดงความรู้สึกและความเช่ือมั่นทางการเมืองต่อสาธารณชนและได้รับการยอมรับ
จากสาธารณชน ประชาชนขาดตัวแทนของกลุ่มเพื่อการช่วยในการส่งเสริมความสงบสุขในสังคม 
ประชาชนขาดการระงับความขัดแย้งโดยการใช้วิธีต่าง ๆ เป็นอีกแนวทางสันติวิธีท่ีจะท าให้เกิดความ
สงบสุข ประชาชนยังไม่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และการให้ความร่วมมือ
รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ประชาชนขาดการอ านวยความสะดวกในการร้องเรียนร้อง
ทุกข์ของประชาชนเพื่อการเข้าถึงหลักสิทธิมนุษยชนได้ ประชาชนขาดการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ ๑) ควรให้ความรู้กับประชาชนด้านความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีตาม
รัฐธรรมนูญท่ีถูกต้องโดยการจัดโครงการร่วมมือกับนักวิชาการจากสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
หรือมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ๒) ควรสนับสนุนการสร้างแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่น 
พัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง ๓) ควรส่งเสริมและรับรู้ร่วมกันในการแสดงความรู้สึก และเช่ือมั่น
ต่อการเมืองในระดับชุมชน ๔) ควรเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตัวแทนของกลุ่มชุมชน เพื่อให้เป็นตัวแทนใน
การขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ  ของชุมชน  ๕) ควรสร้างหลักสูตรระยะส้ันท่ีเก่ียวกับการระงับความ
ขัดแย้งโดยแสดงให้เห็นตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นจริง พร้อมวิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี ๖) ควรจัดท าเวที
พิจารณ์เรื่องการบริหารงบประมาณท่ีควรจะได้รับจากรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ  ๗) ควรสร้างศูนย์



๑๑๘ 
 

การเรียนรู้ หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเท่ียว ๘) ควรให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

 
๔.๕ ผลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 แนวการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
๑. การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา 
๑. การส่งเสริมให้มีความรู้การใช้สิทธิและหน้าท่ี รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนในฐานะพลเมือง

ของประเทศอย่างไร อ่านและท าความเข้าใจเก่ียวกับรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายหลักของการ
ปกครองประเทศ  

๒. ถ้าเราไม่สนใจข่าวสารบ้านการเมืองไม่สนใจข่าวความเคล่ือนไหวในแวดวงทาง
การเมือง ปิดหูปิดตาตัวเองเราก็จะไม่รู้ไม่เห็นอะไรท่ีเก่ียวกับการเมือง ปล่อยให้คนท่ีเข้าไปท าหน้าท่ี
ทางการเมืองท างานต่าง ๆ๑  

๒. ต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนตั้งแต่เข้าไปใช้สิทธิออกกฎหมายเพื่อตนและ
เพื่อพวกของตน ปล่อยให้กลุ่มบุคคลท างานตามความต้องการของกลุ่มของพรรคของตน และในท่ีสุด
ความเสียหายก็เกิดกับแผ่นดิน๒ ซ่ึงเราทุกคนมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบแผ่นดินของเรา พอมาถึงวันนี้เรา
จะมาอ้างว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกไม่ได้เพราะเราเป็นคนตัดสินใจเลือกคนเข้าไปท าหน้าท่ีแทนเรา 
ดังนั้นธรรมชาติของการเมืองไม่ได้สกปรกอย่างท่ีหลายคนพูดกัน แต่ท่ีเราเห็นว่าการเมืองสกปรก
เพราะมีแต่ข่าวความขัดแย้ง๓  

๓. ข่าวเก่ียวกับคนต่างกลุ่มต่างพรรคทะเลาะกัน นั่นก็เพราะคนท่ีไม่เข้าใจลักษณะของ
การเมืองหรือธรรมชาติของการเมือง คอยฉกฉวยโอกาสเพื่อประโยชน์ของตนเองบนความไม่รู้ไม่เข้าใจ
การเมืองของประชาชน หรือประชาชนมัวแต่สนใจปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องมากกว่าสนใจการเมือง 
ช่องว่างตรงนี้ท าให้นักการเมืองท่ีฉกฉวยหลายคนได้โอกาสในสถานการณ์ต่าง  ๆ   ในการแสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง เพื่อกลุ่มของตนเองและผลจากความล้มเหลวทางการเมืองจะส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงปัญหาใหญ่ๆ ท่ีจะตามมาอันเนื่องจากปัญหาทางการเมืองโดยท้ังส้ิน๔  

๔. ลักษณะของการเมืองโดยตัวของมันแล้วการเมืองเป็นแนวทางของชุมชนทางการเมือง
ท่ีมีแนวโน้มท่ีก่อให้เกิดสวัสดิภาพอย่างมั่นคงภายในสังคมโดยอาศัยการปกครอง การมีและการใช้

                                                             
๑ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ, ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นายธีระพงษ์ เกลียวกลม, ครู ก.ศ.น สอนเทศบาลทุ่งกราว ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ นางชไมพร นามวงศ์, อาสาสมีครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) บ้านนาแหลม หมู่ที่ 

๓ ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสริฐ,  ปลัดเทศบาลเมืองแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๑๙ 
 

อ านาจในทางท่ีถูกต้องและอาศัยเงื่อนไขต่าง ๆ ท าให้เกิดความชอบธรรมในสังคมเป็นหลัก สังคมก็อยู่
อย่างปกติสุข รวมท้ังประชาชนในประเทศก็อยู่ดีมีสุข๕  

๕. การสร้างความเป็นพลเมืองมีความจ าเป็นต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม
สร้างความรู้ความเข้าใจและความตื่นตัวในวงกว้าง การใช้ส่ือมวลชน ท้ังส่ือ โทรทัศน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์
อินเตอร์เน็ต และส่ือทางเลือกต่างๆ ในการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตื่นตัวในเรื่อง
พลเมืองและคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนช่วยกันสร้าง
พลเมืองและพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมือง๖ 
 สรุป การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา คือการให้ความรู้การเก่ียวกับการใช้สิทธิและ
หน้าท่ีการให้ความรู้ประชาชนทางด้านการเมืองเรื่องสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย ว่ามีสิทธิการ
ตรวจสอบ การออกเสียง ควรประสานกับส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัด ไปให้ความรู้กับ
ประชาชนให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้านเพื่อประชาชนได้รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ประชาชนต้องสนใจข้อมูล
ข่าวสารด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๑ การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
 
 
 

                                                             
๕ สัมภาษณ์ นายเทเวทย์ นามจะโป๊ะ, ก านันต าบลทุ่งกราว หมู่ ๕ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ์ นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล, รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

การส่งเสริมให้
มีความรู้มี
การศึกษา 

ความรู้การใช้สิทธิและหน้าท่ี 

ข่าวสารบ้านเมืองความเคล่ือนไหวในแวดวงทาง
การเมือง 

ความรู้ความเข้าใจการเมืองของประชาชน 

การใช้อ านาจในทางท่ีถูกต้อง 

การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพลเมือง 



๑๒๐ 
 

๒. การส่งเสรมิท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
๑. ควรเปิดใจรับความคิดท่ีเห็นต่างจากตนเอง เพราะต้องอยู่ร่วมกันกับสังคม๗ ประชาชน

ควรมีความรู้เรื่องการใช้สิทธิ เสรีภาพ บทบาท ภารกิจหน้าท่ี ภาวะผู้ตามท่ีดี  และการท างานในรูป
กระบวนการกลุ่ม๘ การร่วมท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์๙  

๒. ต้องมีปัจจัยสนับสนุน เช่น คนต้นแบบ มีผู้น าท่ีท างานให้กับชุมชนโดยกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนเกิดจิตส านึก ท่ีจะท างานร่วมกับคนในสังคมได้มีคนคอยแนะน า ชักจูงจากคนรอบข้างหรือคน
ใกล้ตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้๑๐  

๓. การท างานร่วมกันของคนในชุมชนเริ่มต้นจากการมีพื้นฐานในเรื่องความสามัคคี การ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน การรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น การมีจิตสาธารณะของคนในชุมชน การมี
ความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น ส่งผลให้คนในชุมชนมีความกระตือรือร้นในการ
ท างานร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนจะเริ่ม
ตั้งแต่ระดับการให้ข้อมูล ระดับการรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ระดับการปรึกษาหารือ ระดับ
การวางแผนร่วมกัน และระดับการร่วมปฏิบัติ ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีเอ้ือให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งพาและพัฒนาตนเองได้๑๑  

๔. การท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีส่วนร่วมอย่างส าคัญได้สร้างให้เกิดส านึกความเป็นพลเมืองให้
เกิดขึ้น และเป็นหัวใจส าคัญของประชาชนอันเป็นปัจจัยเก้ือหนุนพัฒนาการของวิถีประชาธิปไตยของ
พลเมืองท่ีต้องอาศัยการพบปะของผู้คนได้มาปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน๑๒  

๕. การอยู่ร่วมกันและร่วมกันแก้ปัญหาของสังคมโดยเริ่มต้นท่ีตนเองก่อน สาธารณะท่ีดี 
สังคมท่ีดี ก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยความเป็นพลเมือง ท่ีมีความรู้สึกสาธารณะเป็นหนึ่งเดียวกัน ท่ีจะเช่ือม
พลเมืองแต่ละคน เข้ากับสังคมท่ีกว้างขวางออกไปร่วมกับคนอ่ืนๆ และจัดให้ความสัมพันธ์มีความ
สอดคล้องกับเงื่อนไขความเป็นสังคมของพลเมืองท่ีควรจะเป็นไปในแต่ละ ช่วงเวลาของการ
เปล่ียนแปลงของสังคม๑๓ 

สรุป การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ต้องเปิดใจรับความคิดท่ีเห็นต่างจาก
ตนเอง เพราะต้องอยู่ร่วมกันกับสังคม โดยมีผู้น าท่ีท างานให้กับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท า

                                                             
๗ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ, ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์ นายธีระพงษ์ เกลียวกลม, ครู ก.ศ.น สอนเทศบาลทุ่งกราว ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ์ นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสริฐ,  ปลัดเทศบาลเมืองแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายเทเวทย์ นามจะโป๊ะ, ก านันต าบลทุ่งกราว หมู่ ๕ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ นายธีระพงษ์ เกลียวกลม, ครู ก.ศ.น สอนเทศบาลทุ่งกราว ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ นายมังกร บุตรชา, ผู้ใหญ่บ้านพาแหลม หมู่ที่  ๒ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ , ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายหงส์ กราวสนั่น, นักปราชญ์บ้านนาแหลม หมู่ที่ ๓ ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๑ 
 

กิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน การสร้างให้เกิดส านึกความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นโดยการส่งเสริมการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนถือเป็นหัวใจส าคัญของประชาสังคมไทยอันเป็นปัจจัยเก้ือหนุนพัฒนาการของขบวนการ
ประชาสังคมและวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองท่ีต้องอาศัยการพบปะของผู้คนได้มาปฏิสัมพันธ์ในการ
ท างานร่วมกันและร่วมกันแก้ปัญหาของสังคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๒ การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๓. การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 
๑. ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมเป็นรูปแบบของความคิด ทัศนคติและความเช่ือของ

บุคคล วัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นเสมือนแนวทางของพฤติกรรมในการเสริมพลังให้ประชาชนได้
ยึดถือปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของระบบการเมือง๑๔  

๒. ปัจจัยส าคัญท่ีเสริมสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กับระบบการปกครอง และท า
ให้ระบบการเมืองการปกครองของประเทศด ารงอยู่ได้อย่างราบรื่น๑๕  

๓. อาศัยกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดความส านึกในการเป็นสมาชิก
ของประเทศ และตระหนักถึงสิทธิและ หน้าท่ีตามหลักของประชาธิปไตย ดังนั้น การส่งเสริมการ

                                                             
๑๔ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ, ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายธีระพงษ์ เกลียวกลม, ครู ก.ศ.น สอนเทศบาลทุ่งกราว ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

การส่งเสริมท่ี
จะสามารถ

ท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน 

เปิดใจรับความคดิท่ีเห็นต่างจากตนเอง 

มีผู้น าท่ีท างานให้กับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
 
การท างานร่วมกันต้องมีความสามัคคี การ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

อาศัยการพบปะของผู้คนได้มาปฏิสัมพันธ์ในการ
ท างานร่วมกัน 

ร่วมกันแก้ปัญหาของสังคม 



๑๒๒ 
 

ยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมทางการเมือง ก็คือการจัดระบบการศึกษาท่ีดี ให้กับ
ประชาชน๑๖  

๔. โดยมุ่งเน้นปลูกฝังความรู้เรื่องในจิตส านึกทางการเมืองให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง 
แก่เยาวชนท่ีจะเติบโตเป็นพลเมืองของชาติในอนาคต ด้วยการปลูกฝังให้เกิดความส านึกตระหนักใน
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ อีกท้ังการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมมีจุดเริ่มต้นมาจาก
การกล่อมเกลา ความคิด และความเช่ือ โดยผ่านสถาบันต่าง ๆ ในสังคม และถึงเวลาแล้วท่ีประชาชน
ชาวไทย จะต้องรวมตัวกันสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคม เพราะ
วัฒนธรรมทางการเมืองก่อให้เกิดส่งเสริมจิตส านึกทางการเมือง๑๗  

๕. จะต้องใช้เวลานานพอสมควรแต่ถ้ามีการเริ่มท าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังจะ
ประสบความส าเร็จ ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแล้ว ก็จะส่งผลให้การเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เกิดการพัฒนาอย่างมี
เสถียรภาพมั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชนมากขึ้น๑๘  

๖. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ท่ีมีวิถีชีวิต จารีตประเพณีท่ี
แตกต่างกันออกไป เป็นการให้ความเคารพต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มีการส่ังสมมาเป็นเวลาช้านาน จน
ก่อให้เกิดระบบทางสังคมข้ึนภายในชุมชน ซ่ึงระบบท่ีเกิดขึ้นนี้จะท าหน้าท่ีในการหล่อเล้ียงวิถีชีวิตของ
ประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน แต่ถ้าหากเรามีการลิดรอนการใช้สิทธิตามประเพณีของ
ประชาชนไม่ว่าจะทางใดก็ตาม ก็อาจท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนได้ เนื่องจากส่ิงท่ีพวกเขาเคย
ปฏิบัติอยู่นั้นได้ถูกเบียดขับออกไปจากวงจรการใช้ชีวิตประจ าวัน ท าให้ประชาชนเหล่านี้ไม่สามารถท่ี
จะปรับตัวรับกับส่ิงใหม่ได้ทัน๑๙  

๗. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจมนุษย์ในบริบททางสังคมหรือในเงื่อนไขแวดล้อมท่ีต่างกัน 
ไม่ใช้มาตรฐานของตนเองในการตัดสินคนอ่ืนอย่างง่ายๆ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และมี
ความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืนท่ีอยู่ในบริบทหรือเงื่อนไขแวดล้อมท่ีแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติ
ทางการเมือง ความผิดพลาดท่ีเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเกิดจากสถานการณ์ท่ีกดดัน๒๐  

๘. การรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างโดยพร้อมท่ีจะพิจารณาความเห็นท่ีแตกต่างด้วยใจท่ี
เป็นธรรม ใจกว้างมากพอท่ีจะเปล่ียนความคิดเมื่อได้รับรู้เหตุผลและข้อเท็จจริงท่ีดีกว่า และเปิดโอกาส
ให้ผู้อ่ืนได้มีส่วนร่วมในความส าเร็จต่างๆ๒๑  
                                                             

๑๖ นางสุวรรณา สุขมี, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

๑๗ สัมภาษณ์ นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสริฐ,  ปลัดเทศบาลเมืองแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายเทเวทย์ นามจะโป๊ะ, ก านันต าบลทุ่งกราว หมู่ ๕ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณ์ นายสมฤทธิ์ สุขมี, ผู้ใหญ่บ้านนาแหลม หมู่ที่ ๓ ต าบลทุ่งกรรราว อ าเภอเมือง จังหวัด

แพร่, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายสมฤทธิ์ สุขมี, ผู้ใหญ่บ้านนาแหลม หมู่ที่ ๓ ต าบลทุ่งกรรราว อ าเภอเมือง จังหวัด

แพร่, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายอุไรวรรณ ใหม่จันทร์, ผู้ใหญ่บ้านนาแหลม หมู่ที่ ๔ ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๓ 
 

สรุป การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม ความแตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรมเป็นรูปแบบของความคิด ทัศนคติและความเช่ือของบุคคล ประชาชนเกิดความส านึกและ
ตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีตามหลักของประชาธิปไตย รวมถึงการปลูกฝังความรู้เรื่องในจิตส านึกทาง
การเมืองให้กับประชาชนอย่างถูกต้อง แก่เยาวชนท่ีจะเติบโตเป็นพลเมืองของชาติในอนาคต ด้วยการ
ปลูกฝังให้เกิดความส านึกตระหนักในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ อีกท้ังการยอมรับความแตกต่างทาง
สังคมวัฒนธรรมมีจุดเริ่มต้นมาจากการกล่อมเกลา ความคิด และความเช่ือ โดยผ่านสถาบันต่าง ๆ
ประชาชนมีเสรีภาพในประเทศของตนเอง ระบอบประชาธิปไตยจึงให้เสรีภาพและยอมรับความ
หลากหลายของประชาชน ประชาชนจึงแตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความ
เช่ือทางศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้น เพื่อไม่ให้ความแตกต่างน ามาซ่ึงความแตกแยก 
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับและเคารพความแตกต่างของกันและกัน เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้จะแตกต่างกัน และจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ท่ีเห็นแตกต่างไป
จากตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๓ การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๔. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
๑. การคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงได้ 

คือเมื่อผู้ลงคะแนนต้องการให้พรรคท่ีตนเองเลือกได้รับชัยชนะ การตัดสินใจเลือกพรรคท่ีตนเองไม่ได้
สนับสนุนมากท่ีสุด แต่มีโอกาสชนะการเลือกตั้งมากกว่า จึงถือเป็นการตัดสินใจท่ีมีเหตุผล๒๒  

๒. การคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเก่ียวกับผู้ลงคะแนนจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด
เมื่อพรรคท่ีตนเองเลือกชนะการเลือกตั้ง ส าหรับวัยรุ่นหลายคนเรื่องการเมืองอาจดูเป็นเรื่องท่ีค่อนข้าง
                                                             

 ๒๒ นางสุวรรณา สุขมี, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

การส่งเสริม
การยอมรับ

ความแตกต่าง
ทางสังคม
วัฒนธรรม 

รูปแบบของความคิด ทัศนคติและความเช่ือของ
บุคคล 

การจัดระบบการศึกษาท่ีด ีให้กับประชาชน 
 
การกล่อมเกลา ความคิด และความเช่ือ 

ความเคารพต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง 



๑๒๔ 
 

ไกลตัว ไม่ได้ติดตามข่าวสารเก่ียวกับการเลือกตั้งเลยหรือมีความสนใจในระดับท่ีน้อยมาก ท่ีจริงแล้ว
ความเคล่ือนไหวทางการเมืองมีผลต่อชีวิตประจ าวันไม่ควรถูกมองข้าม การท่ีวัยรุ่นให้ความสนใจเรื่อง
การเมืองเป็นการเตรียมพร้อมและปลูกฝังความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการใช้สิทธิ การรักษาสิทธิ และ
การแสดงออกทางการเมืองในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมก่อนท่ีวัยรุ่นจะ เข้าร่วมวิถีประชาธิปไตย
อย่างสมบูรณ์แบบ๒๓  

๒. การส่งเสริมวัยรุ่นภายในครอบครัวให้คิดนอกกรอบและคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลด้วย
ตนเองเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมไทยท่ีสามารถท าหน้าท่ีของ
ตนเองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้ นอกจากจะ
เป็นการป้องกันข้อผิดพลาดท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตไม่ให้เกิดขึ้นอีก ยังเป็นบทเรียนให้ประเทศชาติไทย
สามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพอีกด้วย ท่ีส าคัญการติดตามข่าวสารการเมืองเป็นการ
ฝึกฝนให้วัยรุ่นมีจุดยืนของตนเองและสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลโดยไม่ถูกส่ือต่าง ๆ ในสังคม
ชักจูงอย่างง่ายดาย๒๔  

๓. บุคคลท่ีอยู่ใกล้ตัวเช่นครอบครัว ครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อน ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพล
ต่อวัยรุ่นมาก ปัจจุบันการมีความคิดเห็นเดียวกันกลายเป็นส่ิงท่ีท าให้เราได้รับความยอมรับจากสังคม 
ซ่ึงแรงกดดันท่ีวัยรุ่นได้รับจากคนรอบข้างอาจท าให้ตามกระแสโดยท่ีไม่รู้ตัวแต่หากเรามีความคิดเห็น
และอุดมการณ์ของตนเองท่ีแน่ชัด จะท าให้เราสามารถสร้างจุดยืนท่ีมั่นคงในชีวิต ซ่ึงเริ่มจากการมี
จุดยืนทางการเมืองนั่นเอง๒๕ 

สรุป การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างมีเหตุผลและรอบคอบการ
ตัดสินใจเลือกพรรคท่ีมีเหตุผล ภายใต้พื้นฐานของหลักเกณฑ์ และมีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ย่อมน าไปสู่
ข้อสรุป และการตัดสินใจในทิศทางท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
จ าเป็นต้องประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ คือ การตั้งค าถาม การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การสรุป
ประเมิน และการหาแนวทางในการน าไปใช้ โดยใช้เหตุ และผล ประกอบการตัดสินใจ ไม่มีความ
ล าเอียง หรือมีอคติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยยึดหลักการบนพื้นฐานข้อมูลท่ีเป็นจริงมากกว่าอารมณ์ 
และพิจารณาแยกแยะความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ ตลอดจนการหาแนวทางการแก้ไข โดยการเสนอ
ให้หน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องรับไปแก้ไขหรือด าเนินการ ตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๓ สัมภาษณ์ นายธีระพงษ์ เกลียวกลม, ครู ก.ศ.น สอนเทศบาลทุ่งกราว ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ์ นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสริฐ,  ปลัดเทศบาลเมืองแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๕ สัมภาษณ์ นายเทเวทย์ นามจะโป๊ะ, ก านันต าบลทุ่งกราว หมู่ ๕ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๔ การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๕. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี 
๑. ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธีในประเด็นปัญหาในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ในการจัดการความขัดแย้งด้วยวิถีชุมชน สนับสนุนการสร้างระบบ
ยุติธรรมของชุมชนในการจัดการความขัดแย้งของคนภายในชุมชนและระหว่างชุมชน๒๖  

๒. ส่งเสริมให้มีการสร้างนักจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีท่ีมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อท า
หน้าท่ีในกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้วยกระบวนการสมานฉันท์  วิธีเจรจาไกล่เกล่ียปัญหา 
ท่าทีในการวางตัวในสถานการณ์เผชิญหน้า เรียนรู้ท าความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบต่าง ๆ ของการแสดง
ความเห็นในสังคมประชาธิปไตย เช่น การชุมนุม ซ่ึงการเจรจาไกล่เกล่ีย เป็นการท่ีท้ังสองฝ่ายต่าง
สมัครใจมาเจรจาระหว่างกันเพื่อตัดสินใจร่วมกัน โดยท่ีต่างฝ่ายต่างต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อรับ
ฟังความต้องการท่ีแท้จริงของอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ใช่การเกล้ียกล่อมให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมตามความต้องการ
ของตนเอง การเจรจาคือค าตอบของความขัดแย้งทุกเรื่อง๒๗  

๓. อีกท้ังการรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง มีวิธีการโดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ช้ีแจง
เหตุผลตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง โดย
การรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และน าสันติวิธีเข้ามาใช้เนื่องจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อสาธารณะ
เป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่อสังคม ต้องยอมรับเสียงแตกต่างกันให้มากกว่านี้ การใช้ความรุนแรง
โดยไม่มีสันติธรรมจะต้องถูกประณาม ดังนั้นวิธีท่ีจะแก้ปัญหาได้ เราต้องเตือนทุก ๆ ฝ่ายว่าเราจะต้อง

                                                             
๒๖ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ, ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์ นายธีระพงษ์ เกลียวกลม, ครู ก.ศ.น สอนเทศบาลทุ่งกราว ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

การส่งเสริม
การคิด

วิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล 

การตัดสินใจเลือกพรรคท่ีมีเหตุผล 

ความเคล่ือนไหวทางการเมือง 
 
การติดตามข่าวสารการเมืองคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล 

สร้างจุดยืนท่ีมั่นคงในชีวิตเริ่มจากการมีจุดยืน
ทางการเมือง 



๑๒๖ 
 

มีสันติธรรม มองเห็นความแตกต่างของเพื่อนและหาทางอยู่ร่วมกับคนท่ีไม่เหมือนเราให้ได้ อันนี้คือ 
สันติวิธี๒๘  

๔. อีกท้ังการจัดการกับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี พลเมืองในทุกวัฒนธรรมมีความเสมอ
ภาคกัน โดยท่ีมีทัศนะใหม่ต่อความรู้คือเห็นว่าความรู้ไม่ใช่สัจธรรม คนแต่ละคนสามารถมีความรู้จาก
มุมมองของตน โดยมีเหตุผลและข้อเท็จจริงรองรับอย่างเพียงพอ ต้องมีทัศนะวิพากษ์อย่างใจกว้างและ
ใจดีการต่อสู้การ พลเมืองจึงต้องมีคุณสมบัติท่ีเอ้ือให้สามารถต่อสู้ต่อรอง และมีส่วนร่วมทางการเมือง 
เช่น เคารพสัจจะ เคารพเหตุผลและข้อเท็จจริง เคารพมนุษย์คนอ่ืน เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์และไม่
ใช้ความรุนแรง๒๙  

สรุป การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ในการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยวิถีชุมชน สนับสนุนการสร้างระบบยุติธรรมของชุมชน  มีกระบวนการเจรจาไกล่
เกล่ียข้อพิพาทด้วยกระบวนการสมานฉันท์ วิธีเจรจาไกล่เกล่ียปัญหา ท่าทีในการวางตัวในสถานการณ์
เผชิญหน้า การยอมรับตามสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนเป็นการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และกฎหมาย รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืนและประเทศชาติโดยไม่ใช้
อารมณ์หรือความรุนแรงในการตัดสินแก้ปัญหา ในขณะเดียวกันการประชุม หารือ จากประชาชนหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นการแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เป็นวิธีการหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเคารพสัจจะ เคารพเหตุผลและข้อเท็จจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๕ การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธีจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
 
 
 

                                                             
๒๘ สัมภาษณ์ นายเทเวทย์ นามจะโป๊ะ, ก านันต าบลทุ่งกราว หมู่ ๕ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๙ นางสุวรรณา สุขมี, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

การส่งเสริม
การแก้ไข
ปัญหาด้วน

สันติวิธี 

สนับสนุนการสร้างระบบยุติธรรมของชุมชน 

การเจรจาไกล่เกล่ีย 

การรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

เคารพสัจจะ เคารพเหตุผลและข้อเท็จจริง 



๑๒๗ 
 

๖. การส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม  
๑. ส่งเสริมให้ช่วยกันรักษาส่ิงแวดล้อมเพราะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเก่ียวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาส่งเสริม
การรักษาส่ิงแวดล้อมของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความช านาญในกระบวนการ
ท างานร่วมกัน ช่วยกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นท่ีป่าไม้
และภูเขา การท่ีจะป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้ได้ผลต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ประชาชนในพื้นท่ี๓๐  

๒. ซ่ึงในจังหวัดแพร่ มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองความรู้ของประชาชนได้สัมผัสและเรียนรู้เก่ียวกับชุมชนและ
สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญ ท าให้เกิดความรักและจิตส านึกในการรักษาสังคมและส่ิงแวดล้อม อีกท้ังเป็น
การสร้างความรักและความผูกพันระหว่างกันในครอบครัว เช่น การเรียนรู้ย้อมผ้าหม้อห้อม การทอผ้า
ตีนจก การศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและเย่ียมชมวัดโบราณสถาน ท่ีส่ือถึง
เอกลักษณ์ของเมืองแพร่ การสร้างจิตส านึกร่วมกัน ไม่ปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของใครคนใดคนหนึ่ง  
ส่งเสริมให้มีความรู้สึก รัก เป็นเจ้าของ หวงแหนในทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของตนเอง การมีส่วน
ร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ในชุมชน การได้แสดงความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ 
ในเรื่องของส่ิงแวดล้อม๓๑ 

สรุป ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาดิน น้ า ป่าไม้ และส่ิงแวดล้อม โดยการสงวนและ
พัฒนาดินเพื่อให้มีคุณภาพดีมีความอุดมสมบูรณ์ รักษาแหล่งน้ าและจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอกับการ
ใช้ของคนในชุมชนเพื่อไม่ให้คลาดแคลนน้ า ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความ
ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อีกท้ังการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๖ การส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

                                                             
๓๐ สัมภาษณ์ นายเทเวทย์ นามจะโป๊ะ, ก านันต าบลทุ่งกราว หมู่ ๕ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสริฐ,  ปลัดเทศบาลเมืองแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

การส่งเสริม
การรักษา

ส่ิงแวดล้อม 

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

ด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ 

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

การสร้างจิตส านึกร่วมกัน 



๑๒๘ 
 

๗. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
๑. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและกฎหมายเบื้องต้นท่ี

เก่ียวข้องให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการถูกละเมิดสิทธิ สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐและเอกชน จัดตั้งศูนย์ประจ าท้องถิ่นเพื่ออ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือการแจ้ง
เกิดและขอสัญชาติของเด็กในชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธ์ุซ่ึงถือเป็นการประกันการจดทะเบียนเกิด
ส าหรับเด็กทุกคน๓๒  

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยเปิดช่องทางหรืออ านวยความ
สะดวกต่อประชาชนในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางส่ือต่าง ๆ๓๓  

๓. โดยมีกรอบกติกาท่ีชัดเจนการเปิดประเด็นท่ีน่าสนใจในทางการเมืองท่ีแสดงให้เห็นถึง
สภาพข้อเท็จจริงในการบริหารประเทศของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ประชาชนมักจะถูกคุกคาม ข่มขู่ จาก
ผู้มีอ านาจ ก่อให้เกิดความเส่ียง ท้ังในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือ ซ่ึงกล่าวมา
จึงท าให้การใช้สิทธิของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองอ่อนแอลง๓๔  

๔. ดังนั้นเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จรงิ 
รัฐธรรมนูญควรมีการออกแบบให้มีการคุ้มครองประชาชนในกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย เช่นวาง
หลักให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐฟ้องร้องประชาชนได้ยากขึ้นและให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีภาระการพิสูจน์ในเรื่อง
ดังกล่าว๓๕  

๕. อีกท้ังการส่งเสริม เผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาเก่ียวกับสิทธิมนุษชนต่อ
ประชาชน ท้ังการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงถือว่าเป็น
กระบวนการส าคัญต่อพัฒนาการทางด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านส่ือมวลชน เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ เผยแผ่ประสานงาน ร่วมมือกับองค์กรท่ีท างานด้านสิทธิมนุษยชนต่าง  ๆ  ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมนุษยชน๓๖  

๖. เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจและป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่
ประชาชนจากรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ต้องเร่งผลักดันให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการ
ด าเนินการตราหรือแก้ไขกฎหมายให้รองรับกับหลักการสิทธิมนุษยชนและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

                                                             
๓๒ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ, ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๓ สัมภาษณ์ นายธีระพงษ์ เกลียวกลม, ครู ก.ศ.น สอนเทศบาลทุ่งกราว ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณ์ นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสริฐ,  ปลัดเทศบาลเมืองแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๕ สัมภาษณ์ นายเทเวทย์ นามจะโป๊ะ, ก านันต าบลทุ่งกราว หมู่ ๕ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๖ สัมภาษณ์ นายหงส์ กราวสนั่น, นักปราชญ์บ้านนาแหลม หมู่ที่ ๓ ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๙ 
 

เก่ียวกับการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และผลักดันให้เกิดกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ในด้านเสรีภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส าคัญ๓๗ 

สรุป การให้ความช่วยเหลือผู้ล าบาก สิทธิท่ีมนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีได้รับการรับรอง ท้ังความคิดและการ
กระท าท่ีไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับการ คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
การยอมรับในสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยไม่เลือกเพศ สัญชาติ การศึกษา การส่งเสริมให้เข้าใจสิทธิ
ของตนเอง และเคารพในหลักของความเสมอภาค การเปิดโอกาส ให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัย
ต่าง ๆ หรือแม้กระท่ังผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้เสนอความคิดเห็นของตนเอง เป็นการสะท้อนปัญหาจาก
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๗ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๘. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
๑. รับฟังนโยบายพรรคการเมือง เพื่อตัดสินใจร่วมกัน๓๘  
๒. ควรส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในชุมชน หมู่บ้าน ต าบล เช่น ถ้าชุมชนมีปัญหาเรื่อง

ใด ก็ควรมีการระดมความคิดเห็นจากสมาชิก เสนอแนวทาง แก้ไขท่ีมาจากความเห็นพ้องต้องกัน ยึด
หลักเหตุผล โดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่และรับฟังเสียงข้างน้อย จะท าให้คนในสังคมรู้จักบทบาทหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ สิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีในฐานะพลเมือง และปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย๓๙  

                                                             
๓๗ สัมภาษณ์ นายอุไรวรรณ ใหม่จันทร์, ผู้ใหญ่บ้านนาแหลม หมู่ที่ ๔ ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ, ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๙ สัมภาษณ์ นายธีระพงษ์ เกลียวกลม, ครู ก.ศ.น สอนเทศบาลทุ่งกราว ต าบลทุ่งกราว อ าเภอเมือง 

จังหวัดแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

การส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน 

ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน การถูก
ละเมิดสิทธิ 

การคุ้มครองประชาชนในกระบวนการต่าง ๆ 

ส่ือมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ เผย
แผ่ประสานงาน 

ป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่
ประชาชน 



๑๓๐ 
 

๓. จะต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ ท้ังระดับท้องถิ่น และระดับชาติ การได้เข้าไป
มีบทบาท ในการก าหนดแผนงาน การผลักดันนโยบาย หรือการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
กระบวนการทางการเมือง เช่นการได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง การลงช่ือถอดถอน เป็นต้น๔๐  

๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ การเมืองระดับชาติ
จะมั่งคง มีเสถียรภาพได้ต้องมีการเมืองท้องถิ่นที่มั่นคง ประเทศท่ีมีพัฒนาการทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมั่นคงต่อเนื่องยาวนานนั้น ย่อมมีการเมืองท้องถิ่นที่เข้มแข็งมาก่อน การเมืองท้องถิ่น
เป็นฐานการเมืองส าคัญของการเมืองระดับชาติในการเลือกตั้งท่ัวไป๔๑  

๕. โดยพรรคการเมืองท่ีมีสาขาพรรคท่ีเข้มแข็งในท้องถิ่นย่อมสามารถช่วยให้ผู้สมัคร
เลือกตั้งของพรรคการเมืองระดับชาติชนะการเลือกตั้งท่ัวไปได้ ในทางกลับกัน พรรคการเมือง
ระดับชาติท่ีเป็นท่ีนิยมของประชาชนก็สามารถช่วยให้ผู้สมัครเลือกตั้งระดับท้องถิ่นท่ีเป็นสมาชิกของ
พรรคให้การสนับสนุนสามารถชนะการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เช่นกัน  

สรุป การเมืองท้องถิ่นเป็นตัวช้ีวัดความนิยมทางการเมือง หรือความชอบธรรมทาง
การเมือง ของการเมืองระดับชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น โดยหาก
พรรคการเมืองระดับชาติหรือผู้น าทางการเมืองระดับชาติได้รับความนิยมจากประชาชน หรือ
ประชาชนเส่ือมความนิยม ย่อมส่งผลให้สมาชิกพรรคหรือกลุ่มการเมืองท่ีพรรคสนับสนุนได้รับชัยชนะ
ในการเลือกตั้งหรือประสบความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๘ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
 
 
 

                                                             
๔๐ สัมภาษณ์ นายเทเวทย์ นามจะโป๊ะ, ก านันต าบลทุ่งกราว หมู่ ๕ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๑ สัมภาษณ์ นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสริฐ,  ปลัดเทศบาลเมืองแพร่, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
ระดับท้องถิ่น

และ
ระดับชาต ิ

ความชอบธรรมทางการเมือง 

รับฟังนโยบายพรรคการเมือง 
 

ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในชุมชน 

 

ก า ร เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
กระบวนการทางการเมือง 
 



๑๓๑ 
 

ท่านมีแนวคิดการส่งเส ริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน ตามหลักธรรมการหลักสัปปุริสธรรม ๗ อย่างไรบ้าง 

การสร้างความหมายใหม่ในช่วงเวลาต่างๆ และมีความเคล่ือนไหวทางความคิดอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสะท้อนความเป็นพลเมืองในสังคมไทย เป็นโอกาสใหม่เสมอท่ีจะให้ความหมายใหม่ตามบริบทและ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น ในแต่ละห้วงเวลา แต่ท่ีส าคัญต้องเริ่มจากครอบครัว สถาบันทางสังคมต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็น ศาสนา โรงเรียนและส่ือมวลชน ท่ีล้วนสัมพันธ์กันกับสังคมในการสร้างคุณค่าและ
ความหมายใหม่ในการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพกัน ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน ให้แก่
ประชาชนในฐานะพลเมืองผู้ตื่นรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบพลเมืองให้เกิดขึ้น โดยมีคุณสมบัติ
ของความเป็นพลเมืองท่ีสมบูรณ์ ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ประกอบด้วย๔๒ 

๑. ธัมมัญญุตา ความรู้จักเหตุ ในการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง การเมืองเป็น
ศูนย์ของสรรพสัตว์ในประเทศ ถ้าระบอบการเมืองไม่มีธรรม ระบอบการเมืองเป็นมิจฉาทิฐิ จึงเป็นเหตุ
แห่งความเลวร้ายท้ังปวงในแผ่นดิน แต่พรรคการเมืองไม่รู้ มองไม่ออก อย่างนี้ก็จะน าพาประเทศชาติ
ล่มจม เพราะคนในชาติตั้งตนอยู่ในความประมาท โดยเฉพาะสถาบันหลักของชาติปล่อยให้พวกไม่
ประสาทางการเมือง ใช้อ านาจเงินมาต่ออ านาจทางการเมือง ตั้งกลุ่มเกาะกุมแทะเล็มประเทศชาติ 
สถาบันหลักของชาติได้แต่นั่งตาปริบๆ ประชาชนท้ังหลาย ในชีวิตหนึ่งควรจะได้ศึกษาธรรมะอย่าง
จริงจัง โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้แจ้งเห็นจริงถึงกฎธรรมชาติในหลายๆ 
มิติ จะได้มีปัญญารู้แจ้งชัดรู้เท่าทัน มีคุณธรรมท่ีสูงส่ง เป็นพลังของประเทศชาติในการสร้างสรรค์
ระบอบการเมืองให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เพื่อความรุ่งเรือง มั่นคงอย่างยั่งยืน 

๒. อัตถัญญุตา ความรู้จักผล ในการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง ถ้าคนในสังคม
ยังเต็มไปด้วยการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบข่มขี่ ข่มเหงรังแกกัน ผู้ได้เปรียบอย่างมากแล้วก็คิดจะ
เอาเปรียบอยู่ตลอดเวลา คนในสังคมต่างก็มีอาชีพท่ีทุจริต , มีอาชีพในทางอบายมุข คอร์รัปชันทุก
ระดับ ทุกแวดวงเต็มบ้านเต็มเมือง อาชีพโสเภณีกระฉ่อนโลก โรคเอดส์กระฉ่อนเมือง คนในสังคมถูก
มอมเมาด้วยยาเสพติดสารพัด เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พระสงฆ์องค์เจ้าสอนจริยธรรม
คุณธรรมไม่ได้ผล ยิ่งสอนบ้านเมืองยิ่งเส่ือมทราม ฯลฯ เมืองไทยทุกวันนี้เป็นนรกไปแล้ว นี่คือผลท่ีเกิด
จากระบอบการเมืองท่ีเลว ท่ีเป็นมิจฉาทิฐิท่ีไม่เอ้ือประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยท่ัวไป 
แต่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่คนส่วนน้อยไม่ก่ีตระกูลท่ีมีท้ังอ านาจทางเศรษฐกิจ และอ านาจ
ทางการเมือง 

๓. อัตตัญญุตา ความรู้จักตน ในการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง นักการเมือง
พรรคการเมืองท่านมีความรู้ชัดเจนแล้วหรือยัง ว่าท่านเป็นนักการเมืองในระบอบใด ท่านลงทุน
ทางการเมือง ท่านใช้เงินในการซ้ือเสียงอย่างมโหฬาร ท่านท าไปท าไม ท่านเคยคิดไหมว่าท่านยิ่ง
ปกครองบ้านเมืองยิ่งล่มจม ท่านเคยคิดกันไหมว่ายิ่งเลือกตั้งคนรวยยิ่งรวยขึ้น คนจนยิ่งจนลงเพราะ
อะไร ท่านเคยคิดบ้างไหมว่าท่านอยู่ในระบอบการเมืองท่ีท าร้ายประเทศชาติ โด ยท่านจะเจตนา
หรือไม่เจตนาก็ตาม 

                                                             
๔๒ สัมภาษณ์ พระครูเวทย์สังฆกิจ, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองแพร่, ๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๒. 



๑๓๒ 
 

๔. มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ ในการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง รัฐบาล
ทุ่มเทงบประมาณจ านวนมากกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองหลวง เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจ านวนน้อย มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมามากมาย ท่านเคยวิเคราะห์กันบ้างไหมว่าความสมดุ ลระหว่างเมืองกับ
ชนบทควรจะเป็นอย่างไร ความสมดุลระหว่างภาคเกษตรกับอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร ความสมดุล
ระหว่างวัตถุกับคุณธรรมทางจิตใจเป็นอย่างไร ฯลฯ 

๕. กาลัญญุตา ความรู้จักกาล ในการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง กาลปัจจุบัน
ประเทศชาติก าลังตกอยู่ในห้วงแห่งความประมาท เพราะเรามีระบอบการเมืองท่ีเป็นมิจฉาทิฐิ ท่ีไม่มี
ความยุติธรรมให้แก่คนในแผ่นดิน นักการเมืองท้ังหลายจะใช้โอกาสของท่านในทางการเมืองเพื่อ
แสวงหาความร่ ารวย บนความทุกข์ยากของเพื่อนร่วมชาติ หรือจะใช้โอกาสนั้นเพื่อแก้ปัญหาเหตุวิกฤต
ชาติ อันเป็นปมเงื่อนของปัญหาท้ังปวง 

๖. ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท ในการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง 
นักการเมืองท้ังหลายจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรู้จักกายภาพของประเทศชาติในหลายๆ มิติ เช่น ต้องรู้
ว่าชาวนา เกษตรกรและกรรมกรท้ังหลายเหล่านั้นเป็นอาชีพท่ีเสียเปรียบในทุกทางอยู่แล้ว พวกเขา
เสียโอกาสทางการเมือง มีไหมท่านจะช่วยให้พวกเขามีโอกาสบ้างอย่างไร เปิดโอกาสให้เขาต่อสู้
ทางการเมือง เปิดโอกาสให้เขามีอ านาจอธิปไตยอย่างแท้จริง จะท าอย่างไรให้เพื่อนร่วมชาติมีความ
เสมอภาคทางโอกาสเหมือนๆ กัน 

๗. ปุคคลัญญุตา ความรู้จักบุคคล ในการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเมื่อท่านเป็น
นักการเมือง ท่านรู้จักประเทศของท่านดีหรือยัง ท่านนับถือศาสนาอะไร ท่านเคยเรียนรู้บ้างไหมว่า
หลักพระธรรมค าสอนนั้นมีคุณค่าอย่างไร ท่านคิดจะเจริญรอยตามพระศาสดาบ้างหรือไม่ ท่านเคยคิด
บ้างไหมว่าสถาบันพระศาสนานั้นมีความส าคัญอย่างไร ท่านสามารถน าหลักธรรมค าสอนมาเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนได้หรือไม่ ท่านจะเป็นศาสนิกชนท่ีดี เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
ประชาชนได้หรือไม่ และท่านมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์องค์เหนือหัวเพียงไร คิดจะ
ศึกษาเพื่อท่ีจะเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาทบ้างหรือยัง 
 
๔.๖ องค์ความรู้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการ
วิจัย ได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๙ 



๑๓๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ด้านการส่งเสริมใหม้คีวามรู้มกีารศกึษา 

- ให้ความรู้ในหน้าที่ของความเป็นพลเมือง 
- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนญูที่ถูกต้อง 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านประชาชน  

 

การส่งเสรมิจิตส านึกการเมอืงภาค
พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

 

๒. ด้านการส่งเสริมทีจ่ะสามารถท างานร่วมกับผู้อืน่ 
- ได้รับสิทธิและโอกาสในการท างานประกอบอาชีพโดย
สุจริต ความมั่นคงในอาชีพตามแนวทางของความเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม 
- การปรับตัวเข้ากับสังคมของการท างานที่ต้องท างาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม 
- การได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากบุคคลทั่วไป 

 

๓. ด้านการส่งเสริมการยอมรบัความแตกต่างทาง
สังคมวัฒนธรรม 

- การคิดอย่างมีเหตุผลและรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อืน่ที่มี
เหตุผลดีกว่า 
- การยอมรับข้อแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม  อยู่
ร่วมกันในชุมชน 
- การปรบตัวเข้าหากันในการอยู่ร่วมกนั 

๔. ด้านการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
- วิเคราะหป์ัญหาทางการเมืองอย่างมีเหตผุลเป็นการสร้าง
สมดุลในสังคม 
- รู้จักไตร่ตรองสถานการณ์บ้านเมืองอย่างและใช้สติพิจารณา
อย่างมีเหตผุล 
- วิเคราะหส์ถานการณ์บา้นเมืองเป็นไปตามเหตุปัจจัยและ
ผลกระทบทีบุ่คคลนั้นยอมรับได ้
-  

 

๘. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 

- ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเมืองและ
รับทราบในการก าหนดนโยบายของรัฐทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถ่ิน 
- ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนและประชาชนเห็นถึงความส าคัญ
ของการเลือกตั้งทัง้ในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน 
- ผู้รู้จักเลือกบุคคลเพ่ือการพัฒนาทั้งระดับท้องถ่ินและ
ระดับชาติ 

๗. ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนชัน้พืน้ฐานและ
กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชน 
- ส่งเสริมการบูรณาการการท างานภายใต้หน่วยงานของรัฐ
และระหว่างของรัฐและภาคประชาสังคม 
- การใช้หลักสิทธิมนุชยชนเพื่อส่งเสริมคนดีมีความตั้งใจ
ท างานเพื่อส่วนรวมให้สามารถยืนในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 ๖. ด้านการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม 
- สนับสนุนบุคคลที่มีความตั้งใจหรือกลุ่มบุคคลที่
ต้องการรักษาส่ิงแวดล้อมให้สามารถท ากิจกรรมเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
- ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูดูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
- ส่ง เสริมการสร้างจิต ส านึก เรื่อ งก ารอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

 

๕. ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี 
- การใช้หลักแห่งเหตุเริ่มต้นของปัญหามาแก้ปัญหาโดย
ภาพรวม 
- การใช้หลักธรรมทางศาสนาช่วยให้เกิดข้อตกลงใน
สังคมได้ 
- ค านึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
สาธารณประโยชน์จะน ามาซึ่งความผาสุขได้ 

 

แผนภาพท่ี ๔.๙ องค์ความรู้จาการวิจัย ท่ีมา: จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 



๑๓๔ 
 

จากแผนภาพท่ี ๔.๙ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” สรุปได้ว่า 
การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  
ประกอบด้วย ๘ ด้าน ซ่ึงแต่ละด้านมีข้อค้นพบท่ีส าคัญคือ 

๑. การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา  
การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง โดยการให้ประชาชนในจังหวัดแพร่ได้รับสิทธิ

และโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนยึดมั่น และศรัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในหน้าท่ีของ
ความเป็นพลเมือง อีกท้ังได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ และหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ
ท่ีถูกต้อง 

๒. การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  
ประชาชนได้รับสิทธิและโอกาสในการท างานประกอบอาชีพโดยสุจริต ความมั่นคงใน

อาชีพตามแนวทางของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ท้ังการปรับตัวเข้ากับสังคมของการท างานท่ีต้อง
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม การได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจจากบุคคลท่ัวไป 

๓. การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม  
วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความแตกต่างกันไป ซึงมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น

ความคิด ความเช่ือ ระบอบการเมืองการปกครอง ท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีอัตลักษณ์แตกต่างกัน
ไปในแต่ละพื้นท่ี การท่ีจะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมประชาชนทุกคนจะต้องรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและรับฟัง
ข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยการยอมรับเมื่อผู้อ่ืนมีเหตุผลท่ีดีกว่า ความรู้สึกและความเช่ือมั่นทางการเมือง
ต่อสาธารณชนและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน 

๔. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  
ในชุมชนจะมีตัวแทนของกลุ่มเพื่อการช่วยในการส่งเสริมความสงบสุขในสังคม โดยมีการให้

ประชาชนปรับตัว ปรับทัศนคติ จากฝ่ายต่าง ๆ ท้ัง ประชาชน และหน่วยงานของรัฐ รวมท้ังการมีส่วน
ร่วมอย่างมีคุณภาพการคิดวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองอย่างมีเหตุผลเป็นการสร้างสมดุลในสังคม 

๕. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี  
ประชาชนมีการใช้หลักแห่งเหตุเริ่มต้นของปัญหามาแก้ปัญหาโดยประชาชนจะต้องหัน

หน้ามานั่งพูดคุยกัน ไม่เผชิญหน้ากัน ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหากัน หากมีการพูดคุยกันตลอดนั้นจะไม่ต้อง
มาท าประชาพิจารณ์กันเลย ประชาเสวนามีกติกาพื้นฐานคือ ปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความเคารพ เอา
หูมาตั้งใจฟังกันและกัน โดยคนหนึ่งพูด ท่ีเหลือต้องฟัง การสานเสวนา เป็นกระบวนการท่ีให้ทุกภาค
ส่วนมานั่งพูดคุยรับฟังเพื่อหาทางออก แต่ไม่ได้มาเพื่อเอาชนะกัน โดยอาศัยเครื่องมือส าคัญช้ินหนึ่งคือ
การฟังอย่างตั้งใจจะเป็นวิธีระงับความขัดแย้งโดยการใช้วิธีต่าง ๆ  เป็นอีกแนวทางสันติวิธีท่ีจะท าให้
เกิดความสงบสุข 

๖. การส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม  
ประชาชนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  และการให้ความ

ร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความ



๑๓๕ 
 

มั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอ้ืออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและมีความพร้อม
ท่ีจะด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
โดยสนับสนุนบุคคลท่ีมีความตั้งใจหรือกลุ่มบุคคลท่ีต้องการรักษาส่ิงแวดล้อมให้สามารถท ากิจกรรม
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม การเผยแพร่ความรู้ และสร้างจิตส านึกเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมให้แก่เยาวชน 

๗. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนช้ันพื้นฐานและกฎหมายท่ีเข้มแข็งเพื่อรองรับ

ประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอันอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานสากล การมีวัฒนธรรมของการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีเข้มแข็ง โดยค านึงถึงสาธารณประโยชน์การมีสถาบันและกลไกส่ง
เสรมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีเข้มแข็ง การมีสวัสดิการสังคมท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้นของประชาชน รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อ
การเข้าถึงหลักสิทธิมนุษยชนได้ 

๘. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ 
มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังใน

ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทาง
การเมือง รวมท้ังการจัดท าบริการสาธารณะ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการตรวจสอการใช้อ านาจ 
ทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมให้ผู้น าชุมชน
และประชาชนเห็นถึงความส าคัญของการเลือกตั้งท้ังในระดับชาติและระดั บท้องถิ่น  และจัดให้มี
กฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของ
ชุมชน 

 
๔.๖.๒ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง

เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ” ท าให้ผู้วิจัยได้
ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ตามแผนภาพท่ี ๔.๑๐ ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี ๔.๑๐ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
ท่ีมา : พระอโณทัย โมเดล 
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จากแผนภาพท่ี ๔.๑๐ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย “การส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่” ผู้วิจัยน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปสังเคราะห์สร้างเป็นความรู้เชิงนวัตกรรมได้ดังนี้ 

๑. การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา  การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองให้
ความรู้ในหน้าท่ีของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยถือว่าส าคัญมากส าหรับคนไทย โดยการ
ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านประชาชน เพื่อน าสังคมไทย
ออกจากความขัดแย้ง และเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า และท าให้คนไทยท้ังหลาย
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นในอนาคต 

๒. การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ได้รับสิทธิและโอกาสในการประกอบ
อาชีพสุจริและมั่นคงและรู้จักท่ีจะท างานร่วมกับผู้อ่ืน ส าหรับการลงมือปฏิบัติจะท าให้เกิดจิตส านึกท่ี
จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองเพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคม อีกท้ังการ
ได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจ 

๓. การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม การคิดอย่างมีเหตุผลและ
รับฟังข้อคิดเห็นผู้อ่ืน และหลีเล่ียงการทะเลาะวิวาทด้วยการใช้ก าลัง  การยอมรับข้อแตกต่างทางสังคม
และวัฒนธรรมเป็นการยอมรับข้อแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม อีกท้ังการปรับตัวเข้าหากันในการ
อยู่ร่วมกันและจัดระบบความสัมพันธ์ในพื้นท่ีผ่านประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นพลิกฟื้นใน
คุณค่า อัตลักษณ์และส านึกในคุณค่า 

๔. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล วิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองอย่างมี
เหตุผล วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไปตามเหตุปัจจัย โดยมีเหตุผลและข้อเท็จจริงรองรับอย่าง
เพียงพอ ต้องมีทัศนะวิพากษ์อย่างใจกว้างและใจดี พลเมืองจึงต้องมีคุณสมบัติท่ีเอ้ือให้สามารถต่อสู่ 
ต่อรอง และมีส่วนร่วมทางการเมือง 

๕. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี การใช้หลักแห่งเหตุเริ่มต้นของปัญหามา
แก้ปัญหาโดยภาพรวม สนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ไม่แตกหักรู้จักการ
ประนีประนอม เป็นทางสายกลางท่ีจะท าให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ใช้เสียงข้างมากมาลบล้างเสียง
ข้างน้อย จนท าให้เสียงข้างน้อยไม่มีท่ียืนในสังคม ดังนั้นการใช้หลักธรรมทางศาสนาจึงต้องเข้ามาช่วย
ให้เกิดข้อตกลงในสังคมได้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๖. การส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนบุคคลให้ตั้งใจรักษาส่ิงแวดล้อมด้วยการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาธรรมชาติ สร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชน  พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงต้องมีจิตใจรักส่ิงแวดล้อม การกินอยู่ ด ารงชีพ ต้องเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อไม่ให้
เกิดการท าลายและยิ่งชิงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดบนโลกใบนี้ 

๗. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความรู้สิทธิมนุษยชนและกฎหมายเบื้องต้น การบูรณาการ
ท างานภายใต้หน่วยงานรัฐและภาคประชาชน ใช้สิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมคนดีตั้งใจท างาน 

๘. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ  ให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมเก่ียวกับการเมืองและทราบนโยบายของรัฐ ผู้น าชุมชนเห็นความส าคัญการเลือกตั้ง รู้จักเลือก
บุคคลเพื่อการพัฒนาท้ังระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

 



 
บทที่ ๕ 

 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้   
๑) เพื่อศึกษาระดับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
ส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ 

โดยในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) โดย
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 
จากประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ านวน 399 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นท้ังปลายเปิด  และปลายปิด 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ โดยหาค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าเอฟ  
(F-Test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
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๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
๕.๑.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  จ าแนกได้ดังนี้ ประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๑๘-๓๐ ปี อายุ ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๘  ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือปริญญาตรี จ านวน  ๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๖ อาชีพ
นักเรียน/ นักศึกษา จ านวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖ สถานภาพทางสังคมใน จ านวน ๑๖๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑  

 
๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการ

พัฒนาระบอบประชา ธิปไตย อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(x̅=๓.๖๓, S.D.=๐.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ
ค่าเฉล่ีย ดังนี้ การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน (x̅=๓.๗๕, S.D.=0.60) การส่งเสริมการ
ยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม ก (x̅=๓.๖๙, S.D.=0.66) การส่งเสริมให้มีความรู้มี
การศึกษา (x̅=๓.๖๘, S.D.=๐.๖๗) การส่งเสริมสิทธิมนุษชยชน (x̅=๓.๖๒, S.D.=0.80) การส่งเสริม
การรักษาส่ิงแวดล้อม (x̅=3.60, S.D.=0.70) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น
ละระดับชาติ (x̅=๓.๕๘, S.D.=๐.๖๕) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบดังนี้ 
ด้านด้านการส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา พบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค

พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (x̅= ๓.๖๘, S.D. = ๐.๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียง
ตามล าดับดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ “ท่านได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้

ในหน้าท่ีของความเป็นพลเมือง” (x̅= ๓.๘4, S.D. = ๐.88)  รองลงมาได้แก่ “ท่านเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจต่อการเมืองการปกครองของประเทศและกระท าตนเป็นคนดีของสังคมด้วย” (x̅= ๓.72, 
S.D. = ๐.83) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ “ท่านได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
สิทธิ และหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญท่ีถูกต้อง” (x̅= ๓.๖0, S.D. = ๐.84) ตามล าดับ 

ด้านการส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น พบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้าน



๑๔๐ 
 
การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅=๓.๗๕, S.D.=๐.๖๐) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉล่ียดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ 
“ท่านได้รับสิทธิและโอกาสในการท างานประกอบอาชีพโดยสุจริต” (x̅=๓.82 , S.D.=๐.79) 
รองลงมาได้แก่ “ท่านมีการปรับตัวเข้ากับสังคมของการท างานท่ีต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม” 
(x̅=๓.๗7, S.D.=๐.8๐)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ “ท่านมีแนวทางพัฒนาอาชีพและ

ประสบการณ์เพื่อการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข” (x̅=๓.๗3, S.D.=๐.76) ตามล าดับ  
ด้านการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม  พบว่า การส่งเสริม

จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅= ๓.๖๙, S.D. = ๐.๖๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉล่ียดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ “ท่านแสดง
ความคิดอย่างมีเหตุผลและรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยการยอมรับเมื่อผู้อ่ืนมีเหตุผลท่ีดีกว่า” (x̅= 
๓.86, S.D. = ๐.88) รองลงมาได้แก่ “ท่านอาศัยอยู่ร่วมในชุมชนโดยยอมรับข้อแตกต่างทางสังคม
และวัฒนธรรม” (x̅= ๓.๗2, S.D. = ๐.81)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ “ท่านแสดงความรู้สึก
และความเช่ือมั่นทางการเมืองต่อสาธารณชนและได้รับการยอมรับจากสาธารณชน” (x̅= ๓.๕9, S.D. 
= ๐.87) ตามล าดับ 

ด้านการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล พบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้าน
การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๕๗, S.D. = ๐.๖๙) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก-ปานกลาง เรียงตามค่าเฉล่ียดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด
ได้แก่ “ท่านส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองอย่างมีเหตุผลเป็นการสร้างสมดุลในสังคม” 

(x̅= ๓.6๕, S.D. = ๐.81) รองลงมาได้แก่ “ท่านรู้จักไตร่ตรองสถานการณ์บ้านเมืองอย่างรอบด้าน
และใช้สติพิจารณาอย่างมีเหตุผล” (x̅= ๓.6๕, S.D. = ๐.82)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ 

“ท่านใช้ตัวแทนของกลุ่มเพื่อการช่วยในการส่งเสริมความสงบสุขในสังคม” (x̅= ๓.36, S.D. = 1.14) 
ตามล าดับ 

ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี พบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการ

ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๕๖, S.D. = ๐.๗๑) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก-ปานกลาง เรียงตามค่าเฉล่ียดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ 
“ท่านมีการใช้หลักแห่งเหตุเริ่มต้นของปัญหามาแก้ปัญหาโดยภาพรวม” (x̅= ๓.67, S.D. = ๐.8๖) 
รองลงมาได้แก่ “ท่านมีการใช้หลักธรรมทางศาสนาช่วยให้เกิดข้อตกลงในสังคมได้” (x̅= ๓.6๕, S.D. 



๑๔๑ 
 
= ๐.78)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ “ท่านมีการระงับความขัดแย้งโดยการใช้วิธีต่าง ๆ เป็น

อีกแนวทางสันติวิธีท่ีจะท าให้เกิดความสงบสุข” (x̅= ๓.40, S.D. = 1.2๐) ตามล าดับ 
ด้านการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม พบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค

พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการ
ส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๖๐, S.D. = ๐.๗๐) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉล่ียดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดได้แก่ “ท่านสนับสนุนบุคคลท่ีมีความตั้งใจหรือกลุ่มบุคคลท่ีต้องการรักษาส่ิงแวดล้อมให้สามารถ
ท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม” (x̅= ๓.69, S.D. = ๐.8๐) รองลงมาได้แก่ “ท่านส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด” (x̅= ๓.63, S.D. = ๐.9๐)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ 
“ท่านสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และการให้ความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุน

นโยบายของรัฐบาล” (x̅= ๓.๕4, S.D. = ๐.89) ตามล าดับ 
ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษชยชน พบว่า การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ

การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมสิทธิ
มนุษชยชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= ๓.๖๒, S.D. = ๐.๘๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก-ปานกลาง เรียงตามค่าเฉล่ียดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ “ท่านส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจด้านสิทธิมนุษชยชนช้ันพื้นฐานและกฎหมายเบื้องต้นท่ีเก่ียวข้องให้แก่ประชาชน” (x̅= ๓.๗6, 
S.D. = ๐.88) รองลงมาได้แก่ “ท่านส่งเสริมการบูรณาการการท างานภายใต้หน่วยงานของรัฐและ
ระหว่างของรัฐและภาคประชาสังคม” (x̅= ๓.๗0, S.D. = 2.14)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ 
“ท่านร่วมอ านวยความสะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อการเข้าถึงหลักสิทธิ
มนุษชยชนได้” (x̅= ๓.38, S.D. = 1.11) ตามล าดับ 

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ พบว่า การ
ส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅= ๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียง
ตามค่าเฉล่ียดังนี้ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ “ท่านส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนและประชาชนเห็นถึง
ความส าคัญของการเลือกตั้งท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น” (x̅= ๓.6๕, S.D. = ๐.86) รองลงมา
ได้แก่ “ท่านส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเก่ียวกับการเมืองและรับทราบในการก าหนดนโยบาย
ของรัฐท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น” (x̅= ๓.62, S.D. = ๐.84) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด
ได้แก่ “ท่านส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น” (x̅= ๓.49, S.D. = ๐.94) ตามล าดับ 

 
 



๑๔๒ 
 

๕.๑.๓ สรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพทางสังคมต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
ต่างกัน อย่างมีนับส าคัญท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวั ดแพร่ 
แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้   

สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ แตกต่างกัน  

พบว่า ประชาชนท่ีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
แตกต่างกัน  

พบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนท่ีมี สถานภาพทางสังคมในชุมชน ต่างกันมีความคิดเห็นการ
ส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่ แตกต่างกัน  



๑๔๓ 
 

พบว่า ประชาชนท่ีมีสถานภาพทางสังคมในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ  
ท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 
5.1.๔ สรุปผลการวิเคราะห์การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
พบว่า ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดังนี้ 
ด้านการส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา  
๑) ควรให้ความรู้กับประชาชนด้านความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญท่ี

ถูกต้องโดยการจัดโครงการร่วมมือกับนักวิชาการจากสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๒) ควรของบประมาณสนับสนุนจากองค์กรการบริการส่วนท้องถิ่นในการจัดโครงการ
สร้างความเข้าใจ และสร้างความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเป็นพลเมืองท่ีดี อีกท้ังพัฒนาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓) สนับสนุนการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเพื่ อให้คนในพื้นท่ีเข้าถึง
สถานการณ์ปัจจุบันได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว และจัดให้มีการศึกษาดูงานในหน่วยงานราชการการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านการส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
๑) ควรสนับสนุนการสร้างแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่น พัฒนาฝีมือแรงงานอย่าง

ต่อเนื่อง 
๒) ควรปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้มีการส่งออกไปขายนอกชุมชนมากขึ้น 

รวมกลุ่มการค้าเพื่อต่อรองกับนายทุนด้านราคาสินค้า และบริการ 
๓) ควรสร้างมาตรฐานสินค้า และบริการจากอาชีพท่ีมีการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ 

สร้างช่ือผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่นิยมของตลาด 
ด้านการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 
๑) ควรส่งเสริมและรับรู้ร่วมกันในการแสดงความรู้สึก และเช่ือมั่นต่อการเมืองในระดับ

ชุมชน 
๒) ควรมีการศึกษาดูงานนอกพื้นท่ีด้านการเมือง การปกครอง ระบบการบริหารงาน  

และเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นเพื่อน ามาปรับใช้กับคนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
๓) จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างชุมชน แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมท่ีต่างกันของแต่ละ

ชุมชน 
ด้านการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
๑) ควรเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งตัวแทนของกลุ่มชุมชน เพื่อให้เป็นตัวแทนในการขับเคล่ือน

กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 



๑๔๔ 
 

๒) สร้างเวทีสาธารณะเพื่อปรับทัศนคติร่วมกันเพื่อความเข้าใจในเสรีภาพความเสมอภาค
อ านาจความเป็นธรรม 

๓) สร้างหลักสูตรระยะส้ันท่ีเก่ียวกับการเมือง การปกครองโดยร่วมกับสถานศึกษาใน
ท้องถิ่น 

ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี 
๑) สร้างหลักสูตรระยะส้ันท่ีเก่ียวกับการระงับความขัดแย้งโดยแสดงให้เห็นตัวอย่างท่ี

เกิดขึ้นจริง พร้อมวิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 
๒) ประชาชนต้องเปิดใจยอมรับในการคิดต่าง และหาวิธีแก้ไข และการอยู่ร่วมกันอย่าง

สงบสุข 
๓) ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการรณรงค์ 

หรือร่วมกันดูแลทรัพย์สินภายในชุมชนเสมือนว่าเป็นบ้านของตนเอง 
ด้านการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๑) จัดท าเวทีพิจารณ์เรื่องการบริหารงบประมาณท่ีควรจะได้รับจากรัฐบาลในแต่ละ

ปีงบประมาณ 
๒) สนับสนุนงบประมาณฉุกเฉินในการสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มีการสร้างท่ี

พักแบบโฮม สเตย์ เพื่อปลุกจิตส านึกของนักท่องเท่ียว และเรียนรู้ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมในชุมชม 
๓) สร้างบทลงโทษให้กับผู้ฝ่าฝืน หรือกระท าผิดด้านการอนุรักืส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
๑) สร้างศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ทางการท่องเท่ียว 
๒) เสริมสร้างความรู้ และตระหนักให้เห็นถึง สิทธิมนุษชยชน 
๓) เสริมสร้างความรู้ และตระหนักให้เห็นถึง สิทธิมนุษชยชน อีกท้ังยังสามารถยืนใน

สังคมได้อย่างเหมาะสม 
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ 
๑) ให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
๒) การส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงสิทธิหน้าท่ีท่ีต้องท าทางการเมืองอย่างทันต่อ

สถานการณ์บ้านเมืองท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
๓) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการจ าลองแบบการเลือกตั้ง และให้ข้อมูลข่าวสาร

เก่ียวกับตัวบุคคลท่ีจะลงรับสมัครเป็นผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง และตรงไป ตรงมา 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นท่ี
ส าคัญ น่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ดังนี้  

๕.๒.๑ การส่ง เส ริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเ พ่ือการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ และหน้าท่ีตาม
รัฐธรรมนูญท่ีถูกต้องจากการท่ีได้ร่วมอบรมและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการท างานประกอบ
อาชีพโดยสุจริต การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมโดยแสดงความคิดอย่างมี
เหตุผลและรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยการยอมรับเมื่อผู้อ่ืนมีเหตุผลท่ีดีกว่า การคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีการคิดวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองอย่างมีเหตุผลเป็นการ
สร้างสมดุลในสังคม ส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อมสนับสนุนบุคคลท่ีมีความตั้งใจหรือกลุ่มบุคคลท่ี
ต้องการรักษาส่ิงแวดล้อมให้สามารถท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การส่งเสริมสิทธิมนุษชยชน
การให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนช้ันพื้นฐานและกฎหมายเบื้องต้นท่ีเก่ียวข้องให้แก่
ประชาชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาณรงค์ ศักด์ิวิชิรัมย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุรี” 
พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงเปรียบเทียบการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดชลบุรีท่ีประชาชนมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจท่ีต่างกัน 
มีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยรวมแตกต่างกันความแตกต่าง
ระหว่างการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดชลบุรี๑  

๕.๒.๒ จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดย
ภาพรวม 

ด้านการส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
                                                             

๑ พระมหาณรงค์ ศักดิ์วิชิรัมย์, “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองการ
ปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุ รี ”,  JOURNAL OF NAKHONRA- 
TCHASIMA COLLEGE, Vol. 9 No.2 (July – December 2015): 50-51. 



๑๔๖ 
 
มาก สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ในหน้าท่ีของ
ความเป็นพลเมือง รวมถึงการได้เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับความเป็น
พลเมืองและยังสามารถถ่ายทอดความรู้ ข่าวสารทางการเมืองแก่ผู้อ่ืน จากการได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
ส่ือมวลชนเก่ียวกับการเมืองโดยเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังยังได้รับการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับสิทธิ และหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญท่ีถูกต้องจากการท่ีได้ร่วมอบรม ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัฐวุฒิ อย่างสวย ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของทหารกอง
ประจ าการท่ีเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา: ศึกษากรณีหน่วยกองร้อยกองบัญชาการ 
กองทัพน้อยท่ี ๒” พบว่า ความรู้เก่ียวกับกระบวนการทางการเมืองมีความรู้ในระดับมาก และส่วน
ความเข้าใจทางการเมือง กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
มีความเข้าใจในระดับปานกลาง๒ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง มงคลศักด์ิ เมืองธรรม ได้ท าการวิจัย
เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนและทัศนคติต่อการด าเนิน
นโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ซ่ึงอาจจัดประเภทประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองได้ในระดับดีมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องของการเลือกตั้ง แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือความรู้เข้าใจในระดับน้อย๓ 

ด้านการส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชา ธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนได้รับสิทธิและโอกาสในการท างาน
ประกอบอาชีพโดยสุจริต ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพตามแนวทางของความ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมีแนวทางพัฒนาอาชีพและประสบการณ์เพื่อการท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข โดยการปรับตัวเข้ากับสังคมของการท างานท่ีต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม ซ่ึงจะ
ได้รับการยอมรับความไว้เนื้อเช่ือถือและเป็นท่ีไว้วางใจของบุคคลท่ัวไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อ้อมจันทร์ ภิรมย์ราช ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของบุคลากรระดับ
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรระดับท้องถิ่นในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ด้านเป้าหมาย 
ด้านบทบาท และด้านสภาพแวดล้อมของทีมงาน๔ 
                                                             

๒ อัฐวุฒิ อย่างสวย, “ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของทหารกองประจ าการที่เข้าร่วมโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา: ศึกษากรณีหน่วยกองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ ๒”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙). 

๓ มงคลศักดิ์ เมืองธรรม, “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนและ

ทัศนคติต่อการด าเนินนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
อ า เภอฝาง จั งหวั ด เ ชียงใหม่ ”,   วิทยา นิพนธ์รั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , ( บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗). 

๔ อ้อมจันทร์ ภิรมย์ราช, “แนวทางพัฒนาการท างานเป็นทีมของบุคลากรระดับท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอ

โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑-๒ (มกราคม-ธันวาคม 
๒๕๕๘): ๗๕-๗๖. 



๑๔๗ 
 

ด้านการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม  การส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด
แพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนได้แสดงความคิดอย่างมีเหตุผลและ
รับฟังข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยการยอมรับเมื่อผู้อ่ืนมีเหตุผลท่ีดีกว่า อีกท้ังยอมรับความแตกต่างทาง
สังคมวัฒนธรรมและสามารถท่ีจะปรับเข้าหากันได้ โดยการเรียนรู้และวิธีกล่อมเกลาทางการเมืองการ
อาศัยอยู่ร่วมในชุมชนร่วมกันโดยต้องยอมรับข้อแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมท้ังความรู้สึกและ
ความเช่ือทางการเมืองต่อสาธารณชนซ่ึงจะช่วยท าให้เกิดความสมดุลทางสังคมวัฒนธรรมอย่าง
เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์๕  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบลชุมแสง” พบว่า สตรีมีส่วนร่วมทางการ
เมืองระดับท้องถิ่นด้านการเลือกตั้ง ด้านการแสดงความคิดเห็น ด้านการจัดตั้งและรวมกลุ่ม
ผลประโยชน์และด้านการแดงออกของประชาชน สตรีท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองระดับท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ส่วนสตรีท่ีมีอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
และการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

ด้านการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชา ธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า สถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ประชาชนจะต้อง
รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองได้ หรืออาจจะใช้ตัวแทนของกลุ่มเพื่อการช่วยในการส่งเสริมความ
สงบสุขในสังคมเพื่อท าความเข้าใจเสรีภาพความเสมอภาคอ านาจความเป็นธรรม ซ่ึงมีวิธีการคิด
วิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองอย่างมีเหตุผลเพื่อเป็นการสร้างสมดุลในสังคม  โดยรู้จักคิดไตร่ตรอง
สถานการณ์บ้านเมืองอย่างรอบด้านและใช้สติพิจารณาอย่างมีเหตุผล ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Mathews ได้อธิบายถึง การเมืองภาคพลเมือง ในบริบทภาคประชาสังคมว่า เป็นปรากฏการณ์ท่ีอยู่
ในอารยสังคมและความเป็นพลเมืองท่ีก่อตัวขึ้นมานานและเป็นเรื่องของการเมือง โดยท่ีปัจเจกบุคคล
หลายคนหลายครอบครัวมีส่วนร่วมในขั้นตอนกระบวนการตัดสินและการลงมือปฏิบัติร่วมกัน ท้ังนี้ 
ประชาชนหรือพลเมืองยังต้องใช้การอภิปรายสาธารณะหรือการถกแถลงนี้ในกระบวนการทาง
นโยบาย เช่น ตั้งข้อสังเกต หรือตั้งค าถามกับนโยบายได้ลึกซ้ึงคมชัดสูงกว่านักการเมือง นักวิเคราะห์ 
ส่ือสารมวลชน ประชาชนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีข้อมูลเพื่อการกระท าร่วมกันจนนโยบาย
สาธารณะเปล่ียนแปลงไปตามความประสงค์ของประชาชน ผ่านกระบวนการเสวนา หรืออภิปราย 
หรือการถกแถลง ท่ีมีคุณลักษณะผูกพันต่อการปฏิบัติงานรัฐหรือราชการด้วย๖ 

                                                             
๕ ณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลต าบล

ชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จึงหวัดระยอง”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการภาครฐั
และภาคเอกชน, (วิทยาลักการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙).   

๖ Mathews, F. David, Politics for People : Finding a Responsible Public Voice, 2nded. 

(Ohio: Ketterring Foundation, 1999), p. 137. 



๑๔๘ 
 

ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพื่ อกา รพัฒนา ระบอบประชา ธิป ไ ต ยของประชาชน  อ า เภอ เมื อ ง แพร่  จั ง ห วัด แพร่   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า การใช้หลักแห่งเหตุเริ่มต้นของปัญหามาแก้ปัญหา 
มีการเจรจาไกล่เกล่ียและต่อรองเป็นแนวทางของท้ังสองฝ่ายสามารถด าเนินการได้โดยการระงับความ
ขัดแย้งด้วยใช้วิธีต่าง ๆ  เป็นอีกแนวทางสันติวิธีท่ีจะท าให้เกิดความสงบสุข ประชาชนต้องค านึงถึง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคลและสาธารณประโยชน์อาจจะน ามา
ซ่ึงความผาสุขได้ โดยมีหลักธรรมทางศาสนาเข้ามาช่วยให้เกิดข้อตกลงในสังคมได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อธิพัฒน์ สินทรโก ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี” 
พบว่า แนวทางในการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยด้วยแนวทางสันติวิธีประกอบด้วย 
๗ แนวทาง คือ ๑) การสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม ๒) การเร่งสะสางปมปัญหาความ
ขัดแย้ง ๓) การลดความขัดแย้งในระดับบุคคล ๔) การยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ๕) การสร้าง
ความปรองดอง ๖) การสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางสันติวิธีและ ๗) การสร้างความยึดมั่น
ในแนวทางสันติวิธีให้แก่สังคม๗ 

ด้านการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก สามารถอธิบายได้ว่า การสร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนและสังคมไทย โดยได้รับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และการให้ความ
ร่วมมือรวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแล
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการ
ปลูกป่าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นแหล่งอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นสามารถท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกฎ ทองขะโชค ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนและชุมชนกับการปฏิบัติหน้าท่ี ของรัฐตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด: บทเรียนเพื่อการพัฒนา
กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนและชุมชน” พบว่า โดยให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามี
บทบาทในการจัดการเพราะมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่ของสังคม การเสริมสร้างประชาชนเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาท่ีสมดุล และยั่งยืน๘  

ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

                                                             
๗ อธิพัฒน์ สินทรโก ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี” วิทยานิพนธ์

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน , (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕). 

๘ กรกฎ ทองขะโชค, “สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและชุมชนกับการปฏิบัติหน้าท่ี ของรัฐตามท่ี

รัฐธรรมนูญก าหนด: บทเรียนเพื่อการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ ประชาชนและชุมชน”,   รายงาน
การวิจัย, (สถาบันพระปกเกล้า: มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๖๒). 



๑๔๙ 
 
สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษชยชนช้ันพื้นฐาน
และกฎหมายเบื้องต้นท่ีเก่ียวข้อง ท้ังการบูรณาการการท างานภายใต้หน่วยงานของรัฐและระหว่าง
ของรัฐและภาคประชาสังคม ซ่ึงการสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษชยชนแก่
ประชาชนท่ัวไปเพื่ออ านวยความสะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเพื่ อการเข้าถึงหลัก
สิทธิมนุษชยชนได้ อีกท้ังยังรู้หลักสิทธิมนุชยชนเพื่อส่งเสริมคนดีมีความตั้งใจท างานเพื่อส่วนรวมให้
สามารถยืนในสังคมได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุษา กุลบุตร ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“ความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง : กรณีศึกษากลุ่มบ้านบางกะม่า อ าเภอบ้านคา 
จังหวัดชลบุรี” พบว่า ความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยงบ้านบางกะม่าเกิดจากการ
รับรู้และเข้าใจในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกอบด้วยสิทธิพลเมือง สิทธิมนุษยชน น ามาสู่การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง การรวมกลุ่มเรียกร้อง การชุมนุมเคล่ือนไหว การเข้าร่วมในเวทีสาธารณะและการต่อสู่
เรียกร้องให้สังคมยอมรับในความแตกต่างและหลากหลายทางชาติพันธ์ เพื่อแสดงถึงความตื่นตัวทาง
การเมืองของชาวกะเหรี่ยงบ้านกะม่า๙ 

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า จากการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมเก่ียวกับการเมืองและก าหนดนโยบายของรัฐให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึง
สิทธิหน้าท่ีต้องท าทางการเมืองอย่างทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองท้ังในประเทศและต่างประเทศ  อีกท้ัง
ให้ผู้น าชุมชนและประชาชนเห็นถึงความส าคัญของการเลือกตั้งท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
เป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลเพื่อการพัฒนาท้ังระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จุฑารัตน์ ลิมปกาญจน์  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การเมืองเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ในเทศบาลเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการเลือกตั้งส่วน
ท้องถิ่นมากกว่าการเลือกตั้งในระดับชาติ เพราะประชาชนเห็นว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเป็นเรื่อง
ใกล้ตัว และกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองโดยตรง อีกท้ังประชาชนยังสามารถพบเจอพูดคุย
กับผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิดมากกว่า ซ่ึงแตกต่างจากการเลือกตั้งในระดับชาติ ท่ีประชาชนมอง
ว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมของคนในประเทศแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวส าหรับ
ประชาชนอยู่ ปัญหาความเดือนร้อนท่ีประชาชนในท้องถิ่นได้รับไม่สามารถได้รับการแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงที และนอกจากนี้ผู้วิจัยได้น าผลการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นของ
ประชาชนในปีท่ีผ่านมามาใช้ร่วมในการวิเคราะห์ด้วย๑๐ 

                                                             
๙ อุษา กุลบุตร, “ความตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหร่ียง : กรณีศึกษากลุ่มบ้านบางกะม่า 

อ าเภอบ้านคา จังหวัดชลบุรี” รายงานการวิจัย, ๒๕๕๘. 
๑๐ จุฑารัตน์ ลิมปกาญจน์, “การเมืองเร่ืองการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถ่ินในเทศบาลเมืองหลัง

สวน จังหวัดชุมพร”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๑๕๐ 
 

 
 5.2.๓ จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพทางสังคมในชุมชน 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย ต่างกัน อย่างมีนับส าคัญท่ีระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

จากผลการวิจัย พบว่าเพศของประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อภิปรายได้ว่า คนส่วนใหญ่ในสังคม
จะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย คือมีความต้องการการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมากกว่าปกครองแบบอ่ืน รวมท้ังต้องเห็นด้วยกับหลักการปกครองแบบนี้ท่ีว่าเป็นการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน และยึดมั่นในความส าคัญและศักดิ์ศรีของ
บุคคล ต้องเช่ือมั่นในความเสมอภาคของบุคคลรวมท้ังรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนในการพูดใน
การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก แม้ว่าส่ิงนั้นจะคัดค้านหรือขัดแย้งกับความคิดเห็นหรือ
รสนิยมของตนก็ตาม โดยมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องเคารพในกติกาของการปกครองแบบ
ระบอบประชาธิปไตย แต่เพศชายยอมรับความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมและคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลในการแก้ไขปัญหาและร่วมในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองมากกว่าผู้หญิง ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของ  พิสิษฐ์ วงศารตัน์ศิลป์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  
“ความคิดเห็นของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี”  พบการเปรียบเทียบ พบว่า เพศส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย๑๑ 

อายุของประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อภิปรายได้ว่า คนส่วนใหญ่ในสังคมจะต้องมีจิต ใจ
สนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย คือมีความต้องการการปกครองแบบประชาธิปไตย
มากกว่าปกครองแบบอ่ืน รวมท้ังต้องเห็นด้วยกับหลักการปกครองแบบนี้ ท่ีว่าเป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน  และยึดมั่นในความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล  
ต้องเช่ือมั่นในความเสมอภาคของบุคคลรวมท้ังรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนในการพูดในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออก แม้ว่าส่ิงนั้นจะคัดค้านหรือขัดแย้งกับความคิดเห็นหรือรสนิยมของตน
ก็ตาม โดยมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องเคารพในกติกาของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย 
โดยประชาชนทุกช่วงอายุมีจิตส านึกทางการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
ส่วนประชาชนมีอายุมากกว่า ๖๐ ปีข้ึนไป มีความเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง มีความสนใจการเมืองน้อยลง ซ่ึงสอดคล้อง

                                                             
๑๑ พิสิษฐ์ วงศารตัน์ศิลป์, “ความคิดเห็นของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเขต

อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี”, วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๐): ๑๙๐. 



๑๕๑ 
 
กับงานวิจัยของ ลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยของประชนในจังหวัดเชียงใหม่ : ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอ
เมือง กับ อ าเภอดอยสะเก็ด” ผลวิจัยพบว่า อายุ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับความเป็นพลเมืองของ
ประชาชนในจัดหวัดเชียงใหม่๑๒ 

ระดับการศึกษาของประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อภิปรายได้ว่า คนส่วนใหญ่ในสังคม
จะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย คือมีความต้องการการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมากกว่าปกครองแบบอ่ืน รวมท้ังต้องเห็นด้วยกับหลักการปกครองแบบนี้ ท่ีว่าเป็นการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน และยึดมั่นในความส าคัญและศักดิ์ศรีของ
บุคคล ต้องเช่ือมั่นในความเสมอภาคของบุคคลรวมท้ังรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนในการพูดใน
การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก แม้ว่าส่ิงนั้นจะคัดค้านหรือขัดแย้งกับควา มคิดเห็นหรือ
รสนิยมของตนก็ตาม โดยมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องเคารพในกติกาของการปกครองแบบ
ระบอบประชาธิปไตย  โดยประชาชนทุกระดับการศึกษามีจิตส านึกทางการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย มีความเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชนในจังหวัดเชียงใหม่  : 
ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง กับ อ าเภอดอยสะเก็ด” ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับการศึกษา เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับความเป็นพลเมืองของประชาชนในจัดหวัดเชียงใหม่  
และสอดคล้องงานวิจัยของ ณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองระดับท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕๑๓ 
 อาชีพ ของประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อภิปรายได้ว่า คนส่วนใหญ่ในสังคมจะต้องมีจิตใจ
สนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย คือมีความต้องการการปกครองแบบประชาธิปไตย
มากกว่าปกครองแบบอ่ืน รวมท้ังต้องเห็นด้วยกับหลักการปกครองแบบนี้ท่ีว่าเป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน  และยึดมั่นในความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล  
ต้องเช่ือมั่นในความเสมอภาคของบุคคลรวมท้ังรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนในการพูดในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออก แม้ว่าส่ิงนั้นจะคัดค้านหรือขัดแย้งกับความคิดเห็นหรือรสนิยมของตน

                                                             
๑๒ ลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่, ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจั งหวัด

เชียงใหม่: ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง กับ อ าเภอดอยสะเก็ด, ค้นคว้าอิสระ รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต การเมืองและการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑). 

๑๓ ณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลต าบล
ชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จึงหวัดระยอง”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการภาครฐั
และภาคเอกชน, (วิทยาลักการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙). 



๑๕๒ 
 
ก็ตาม โดยมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องเคารพในกติกาของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย 
โดยประชาชนท่ีประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนท่ีประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม, ประชาชนท่ีประกอบอาชีพค้าขาย/รับจ้างท่ัวไป รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ และ
ประชาชนท่ีประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม, ประชาชนท่ีประกอบนักเรียน/นักศึกษา คิดเห็นแตกต่างกับประชาชนท่ีประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ ไม่ระบุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของ ณัฐรินทร์ เฉลิมฤ
ทธิวัฒน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบล
ชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดับท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๑๔ 

สถานภาพทางสังคมในชุมชน ของประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมจิตส านึก
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อภิปรายได้ว่า คนส่วนใหญ่
ในสังคมจะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย คือมีความต้องการการปกครอง
แบบประชาธิปไตยมากกว่าปกครองแบบอ่ืน รวมท้ังต้องเห็นด้วยกับหลักการปกครองแบบนี้ท่ีว่าเป็น
การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน และยึดมั่นในความส าคัญและศักดิ์ศรี
ของบุคคล ต้องเช่ือมั่นในความเสมอภาคของบุคคลรวมท้ังรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนในการพูด
ในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก แม้ว่าส่ิงนั้นจะคัดค้านหรือขัดแย้งกับความคิดเห็นหรือ
รสนิยมของตนก็ตาม โดยมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องเคารพในกติกาของการปกครองแบบ
ระบอบประชาธิปไตย ประชาชนท่ีมีสถานภาพผู้น าชุมชน มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนท่ีมี
สถานภาพเจ้าหน้าท่ี/สมาชิก อบต., ประชาชนท่ีมีสถานภาพเจ้าหน้าท่ี/สมาชิก อบต. มีความคิดเห็น
แตกต่างกับประชาชนท่ีมีสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา, ครู/อาจารย์ และอ่ืน ๆ ไม่ระบุ และประชาชน
ท่ีมีสถานภาพครู/อาจารย์ มีความคิดเห็นแตกต่างกับประชาชนท่ีมีสถานภาพอ่ืน ๆ  ไม่ระบุ  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 สอดคล้องงานวิจัยของ ณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบลชุมแสง  อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๑๕ 
 
 
 
 
                                                             

๑๔ ณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลต าบล
ชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จึงหวัดระยอง”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการภาครฐั
และภาคเอกชน, (วิทยาลักการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙). 

๑๕ ณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลต าบล
ชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จึงหวัดระยอง”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการภาครฐั
และภาคเอกชน, (วิทยาลักการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙). 



๑๕๓ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควร
ก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. รัฐหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรมีนโยบายการให้ความรู้เก่ียวกับการเมือง
ภาคพลเมือง การณรงค์และการประชาสัมพันธ์ เรื่องความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับจิตส านึกการเมือง
ภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีหน่วยงานของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องจัดหน่วยเคล่ือนท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน  

๒. การเสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยในระดับ
ชุมชนต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะในระดับบุคคล ให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าใน
ตัวเอง สนับสนุนให้บุคคลเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนต้องเปิดช่องทางให้
รับรู้ข่าวสารอย่างรอบด้าน ส่วนการให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย ควรเน้นในเรื่อง 
การเมืองการปกครองและหน้าท่ีพลเมือง 

๓. การเสริมสร้างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นท่ี ต้องให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างความเป็นธรรมต้องแยกแยะ
ความยุติธรรม ไม่ยุติธรรม มีความยุติธรรมเสมอภาค ในถานการณ์ต่าง ๆ  รับฟังข่าวสารโดยเปิดรับ
และมองส่ิงต่าง ๆ อย่างรอบด้าน 

๔. เสริมสร้างการเปิดช่องทางการส่ือสารให้มีการวิพากษ์วิจารณ์การด าเนินงานตาม
นโยบาย ผลงานของรัฐได้หลากหลายช่องทาง อีกท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควรน าไป
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้เก่ียวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. ควรได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ และหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญท่ี
ถูกต้อง 

๒. ควรสร้างความมั่นคงในอาชีพตามแนวทางของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
๓. ควรแสดงความรู้สึกและความเช่ือมั่นทางการเมืองต่อสาธารณชนและได้รับการ

ยอมรับจากสาธารณชน 
๔. ควรใช้ตัวแทนของกลุ่มเพื่อการช่วยในการส่งเสริมความสงบสุขในสังคม 
๕. ควรมีการระงับความขัดแย้งโดยการใช้วิธีต่าง ๆ เป็นอีกแนวทางสันติวิธีท่ีจะท าให้

เกิดความสงบสุข 
๖. ควรสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และการให้ความร่วมมือรวมถึงการ

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 



๑๕๔ 
 

๗. ควรร่วมอ านวยความสะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อการเข้าถึง
หลักสิทธิมนุษชยชนได้ 

๘. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
๑. ควรศึกษารูปแบบการเสริมสร้ างจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถี

ประชาธิปไตยในบริบทของชุมชนเมืองและชุมชนชนบทในทุกภาคของประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบ
และศึกษากระบวนการสร้างความเป็นประชาธิปไตยของแต่ละพื้นท่ี 

๒. ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการจ าลองแบบการเลือกตั้ง และให้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับตัวบุคคลท่ีจะลงรับสมัครเป็นผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง และตรงไป ตรงมา  

๓. ควรสนับสนุนประชาชนให้ได้รับโอกาสในการให้ความรู้กับประชาชนด้านความ
เข้าใจเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญท่ีถูกต้องโดยการจัดโครงการร่วมมือกับนักวิชาการจาก
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 



 
บรรณานุกรม  

 
๑. ภาษาไทย : 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ:  
กถิน อัตถโยธิน. อธิบายธรรมวิภาค น.ธ. ตรี. กรุงเทพมหานคร: ธรรมบรรณาคาร, ๒๕๕๗. 
กระทรวงศึกษา ธิการ . หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๒ . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑. 
โกสินทร์ วงศ์สุรวัฒน์. ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย . กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๒ 
จิรโชค (บรรพต) วีระสัย. และคณะ. รัฐศาสตร์ท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๔๐. 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย . กรุงเทพมหานคร :  

พิฆเณศ, ๒๕๒๔. 
ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ. รางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม. สถาบัน

พระปกเกล้าร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร.. กรุงเทพมหานคร : บริษัทศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ 
จ ากัด, ๒๕๕๑. 

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายการศึกษา, 
๒๕๕๔. 

ธเนศวร์ เจริญเมือง. แนวคิดว่าด้วยพลเมือง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๘. 
ประเวศ วะสี. การเมืองภาคพลเมือง การพัฒนาการเมืองไปสู่ประชาธิปไตย . กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๑. 
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง (Civic Eduation). กรุงเทพมหานคร : นาม

มีบุ๊คพับลิเคช่ัน, ๒๕๕๕.  
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ . เชียงใหม่: บริษัท

ประชากรธุรกิจ  จ ากัด, ๒๕๕๘. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ เอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์, ๒๕๕๑. 
รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และคณะ. ส านึกพลเมือง. กรุงเทพมหานคร : ส านักแผนพัฒนาการเมืองส านึก

งานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๔. 
  



๑๕๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์

พับลิเคช่ันส์, ๒๕๕๖.  
วิชัย วงษ์ใหญ่. นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมือง . กรุงเทพมหานค : อาร์ 

แอนด์ปริ้นท์ จ ากัด, ๒๕๕๔. 
วิสุทธ์ิ โพธิแท่น. แนวคิดพ้ืนฐานของประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า. ๒๕๕๔. 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อุฎฐายี). สัปปุริสธรรม. หนังสืออนุสรณ์เนื่องใน

โอกาสงานฌาปนกิจศพ นายชัย. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๐๙. 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. การเมือง : แนวคิดและการพัฒนา. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : เอส แอน

ดิ้ว กราฟฟิค, ๒๕๓๘. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. จิตส านึกเพื่อส่วนรวมเชิงพุทธ. ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

ประจ าปีของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย . 
จิตส านึกเพื่อส่วนรวม, ๒๕๔๙.  

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. พ้ืนฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๖. 

           . วัฒนธรรมทางการเมือง . กรุงเทพมหานคร : ส านักการพิมพ์ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๖ 

ส านักงานอัยการสูงสุด. คู่มือประชาธิปไตยส าหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.), ๒๕๔๑. 

เสกสรรค์  ประเสริฐกุล. การเมืองภาคประชาชน.  ในอ านาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอ านาจ: 
รวมปาฐกถาในรอบห้าปี (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๑).  กรุงเทพมหานคร : สามัญชน, ๒๕๕๑. 

อมร รักษาสัตย์. หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน. กรุงเทพมหานคร : การันต์การพิมพ์, ๒๕๔๓. 

 
(๒) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 
จุฑารัตน์ ลิมปกาญจน์. “การเมืองเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นในเทศบาลเมืองหลัง

สวน จังหวัดชุมพร”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง . บัณฑิต
วิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

ณัฐรินทร์ เฉลิมฤทธิวัฒน์. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลต าบล
ชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จึงหวัดระยอง”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่ม
วิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน . วิทยาลักการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๙.  

  



๑๕๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
มงคลศักดิ์ เมืองธรรม. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนและ

ทัศนคติต่อการด าเนินนโยบายสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล: กรณีศึกษาองค์การ
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วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป. วิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙. 
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๑๖๓ 
 

 

 

 

 



๑๖๔ 
 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 
 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 
 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 
 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

ผลการหาค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 
 

 

 

 

 



๑๗๐ 
 

 

 

 

 



๑๗๑ 
 

 

 

 

 



๑๗๒ 
 

 

 

 

 



๑๗๓ 
 

 

 

 

 



๑๗๔ 
 

 

 

 

 



๑๗๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๖ 
 

 

 

 

 



๑๗๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการหาค่าความเชื่อมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๘ 
 

 

 

 

 



๑๗๙ 
 

 

 

 

 



๑๘๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 
 

 

 

 

 



๑๘๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 

 

 

 



๑๘๓ 
 

 

 

 

  



๑๘๔ 
 

 

 

 

 

 



๑๘๕ 
 

 

 

 

 

 



๑๘๖ 
 

 

 

 

 

 



๑๘๗ 
 

 

 

 

 

 



๑๘๘ 
 

 

 

 

 

 



๑๘๙ 
 

 

 

 

 

 



๑๙๐ 
 

 

 

 

 

 



๑๙๑ 
 

 

 

 

 

 



๑๙๒ 
 

 

 

 

 

 



๑๙๓ 
 

 

 

 

 

 



๑๙๔ 
 

 

 
 



๑๙๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๖ 
 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 
การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
ค าชี้แจง 

๑. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นการส่งเสริม
จิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนและเพื่อศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

๒. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒ การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เก่ียวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากท่ีสุดข้อมูลท่ีได้จะถือเป็นความลับ
เนื่องจากน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และผลการวิจัยจะเสนอในภาพรวม 
ซ่ึงจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายใด ๆ แก่ผู้ตอบท้ังส้ิน 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จึงขอ
เจริญพรมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

พระอโณทัย กตปุญโญ  (อุ่นเรือน) 
นักศึกษาปริญญาโท 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 



๑๙๗ 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง   หน้าข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณต์ามความเป็นจริงเก่ียวกับ
ตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
๑. เพศ 
 ๑)   ชาย     ๒)   หญิง 
 
๒. อายุ  

๑)  ๑๘-๓๐ ป ี    ๒)  ๓๑-๔๐ ป ี ๓)  ๔๑-๕๐ ปี  
๔)  ๕๑-๖๐ ป ี    ๕)  มากกว่า ๖๐ ปี 

 
๓. ระดับการศึกษา 
 ๑)  ประถมศึกษา    ๒)  มัธยมศึกษา 

๓)  อนุปริญญาหรือปริญญาตร ี ๔)  ปริญญาโท 
๕)  อ่ืน ๆ ระบุ.....................................    

 
๔. อาชีพ  
  ๑)  เกษตรกรรม    ๒)  ค้าขาย/นักธุรกิจ 
  ๓)  รับจ้างท่ัวไป   ๔)  รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ 
  ๕)  นักเรียน/ นักศึกษา  ๖)   อ่ืน ๆ ระบุ..................................... 
 
๕. สถานภาพทางสังคมในชุมชน 

๑)  ผู้น าชุมชน    ๒)  เจ้าหนา้ท่ี/สมาชิก อบต. 
๓)  นักเรียน/ นักศึกษา  ๔)  ครู/ อาจารย ์    
๕)  อ่ืน ๆ ระบุ.....................................  

 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเรื่อง การส่งเสริมจิตส านึกการเมอืงภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร ่
ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อความและท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  แสดงระดับความคดิเห็น ซ่ึงแบ่งเป็น  
๕ ระดับ  

 

การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ระดับความความคิดเห็น 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

๑. การส่งเสริมให้มีความรู้มีการศึกษา      
1 ท่านได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้

มีความรู้ในหน้าท่ีของความเป็นพลเมือง 
     

2 ท่านได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้เก่ียวกับ
ความเป็นพลเมืองและถ่ายทอดความรู้ ข่าวสาร
ทางการเมืองแก่ผู้อ่ืน 

     

3 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือมวลชนเก่ียวกับ
การเมืองอย่างสม่ าเสมอเท่าทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน 

     

4 ท่านได้ รับการ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับสิทธิและหน้า ท่ีตามรัฐธรรมนูญ ท่ี
ถูกต้อง 

     

5 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจต่อการเมืองการ
ปกครองของประเทศและกระท าตนเป็นคนดี
ของสังคมด้วย 

     

๒. การส่งเสริมท่ีจะสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น      
1 ท่านได้ รับ สิทธิและโอกาสในการท า ง า น

ประกอบอาชีพโดยสุจริต 
     

2 ท่านได้สร้างความมั่นคงในอาชีพตามแนวทาง
ของความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

     

3 ท่านมีแนวทางพัฒนาอาชีพและประสบการณ์
เพื่อการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 

     

4 ท่านมีการปรับตัวเข้ากับสังคมของการท างานท่ี
ต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

     

5 ท่านเป็นผู้ได้รับการยอมรับความไว้เนื้อเช่ือถือ
และเป็นที่ไว้วางใจของบุคคลท่ัวไป 

     



๑๙๙ 
 

การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ระดับความความคิดเห็น 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

       
๓. การส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรม 

     

1 ท่านแสดงความคิดอย่างมีเหตุผลและรับฟัง
ข้อคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยการยอมรับเมื่อผู้อ่ืนมี
เหตุผลท่ีดีกว่า 

     

2 ท่านยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม
และสามารถท่ีจะปรับเข้าหากันได้ 

     

3 ท่านเรียนรู้และกล่อมเกลาทางการเมือง ซ่ึงจะ
ช่วยท าให้เกิดความสมดุลทางสังคมวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม 

     

4 ท่านแสดงความรู้สึกและความเช่ือมั่นทางการ
เมืองต่อสาธารณชนและได้รับการยอมรับจาก
สาธารณชน 

     

5 ท่านอาศัยอยู่ร่ วมในชุมชน โดยยอมรับข้อ
แตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม 

     

๔. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล      
1 ท่านวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไปตาม

เหตุปัจจัยและผลกระทบท่ีบุคคลนั้นยอมรับได้ 
     

2 ท่านใช้ตัวแทนของกลุ่มเพื่อการช่วยในการ
ส่งเสริมความสงบสุขในสังคม 

     

3 ท่านท าความเข้าใจเสรีภาพความเสมอภาค
อ านาจความเป็นธรรมเป็นกระบวนการหนึ่งท่ี
ควรกระท าเป็นการเบ้ืองต้น 

     

4 ท่าน ส่ง เสริมการคิ ด วิเคราะห์ปัญหาทาง
การเมืองอย่างมีเหตุผลเป็นการสร้างสมดุลใน
สังคม 

     

5 ท่านรู้จักไตร่ตรองสถานการณ์บ้านเมืองอย่าง
รอบด้านและใช้สติพิจารณาอย่างมีเหตุผล 

     

๕. การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วนสันติวิธี      
1 ท่านมีการใช้หลักแห่งเหตุเริ่มต้นของปัญหามา

แก้ปัญหาโดยภาพรวม 
     



๒๐๐ 
 

การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ระดับความความคิดเห็น 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

       
2 ท่านมีการเจรจาไกล่เกล่ียและต่อรอง เป็น

แนวทางของท้ังสองฝ่ายสามารถด าเนินการได้ 
     

3 ท่านมีการระงับความขัดแย้งโดยการใช้วิธีต่าง 
ๆ เป็นอีกแนวทางสันติวิธีท่ีจะท าให้เกิดความ
สงบสุข 

     

4 ท่านมีการค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคลและ
สาธารณประโยชน์อาจจะน ามาซ่ึงความผาสุข
ได้ 

     

5 ท่านมีการใช้หลักธรรมทางศาสนาช่วยให้เกิด
ข้อตกลงในสังคมได้ 

     

๖. การส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม      
1 ท่านส่งเสริมการสร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน
และสังคมไทย 

     

2 ท่านสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 
และการให้ความร่วมมือรวมถึงการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาล 

     

3 ท่านส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่ วม ใ นกา รอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู ดูแ ลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

     

4 ท่ า น ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า เ พื่ อ ฟื้ น ฟู
สภาพแวดล้อมด้วยการปลูกป่าให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นแหล่งอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นท่ีมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

     

5 ท่านสนับสนุนบุคคลท่ีมีความตั้งใจหรือกลุ่ม
บุคคลท่ีต้องการรักษาส่ิงแวดล้อมให้สามารถท า
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

     



๒๐๑ 
 

การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ระดับความความคิดเห็น 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

       
๗. การส่งเสริมสิทธิมนุษชยชน      
1 ท่าน ส่ง เสริมความรู้ ความเข้าใจด้ าน สิทธิ

มนุษชยชนช้ันพื้นฐานและกฎหมายเบ้ืองต้นท่ี
เก่ียวข้องให้แก่ประชาชน 

     

2 ท่านส่งเสริมการบูรณาการการท างานภายใต้
หน่วยงานของรัฐและระหว่างของรัฐและภาค
ประชาสังคม 

     

3 ท่านมีการสร้ า งความรู้ ความเข้า ใจความ
ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษชยชนแก่ประชาชน
ท่ัวไป 

     

4 ท่านร่วมอ านวยความสะดวกในการร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อการเข้าถึงหลักสิทธิ
มนุษชยชนได้ 

     

5 ท่านมีการใช้หลักสิทธิมนุชยชนเพื่อส่งเสริมคน
ดีมีความตั้งใจท างานเพื่อส่วนรวมให้สามารถยืน
ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

     

๘. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 

     

1 ท่านส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเก่ียวกับ
การเมืองและรับทราบในการก าหนดนโยบาย
ของรัฐท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

     

2 ท่านส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

     

3 ท่านส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงสิทธิหน้าท่ี
ท่ีต้องท าทางการเมืองอย่างทันต่อสถานการณ์
บ้านเมืองท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

     

4 ท่านส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนและประชาชนเห็นถึง
ความส าคัญของการเลือกตั้ง ท้ังในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น 

     



๒๐๒ 
 

การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  

อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

ระดับความความคิดเห็น 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

5 ท่านเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลเพื่อการพัฒนา ท้ัง
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

     

ตอนที่ ๓  แบบสอบถามเรื่อง การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 ๑. การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
.............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................................ ....................
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................................................ ............................... 

 
 

*** ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๔ 
 

แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

ของประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
๑. ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์...............................................................นามสกุล..................................... ............. 
๒. เพศ.............................................อายุ.....................ระดับการศึกษา............................ ..................... 
๓. วันท่ีให้สัมภาษณ์ วันท่ี..................เดือน............................................พ.ศ............................... ....... 
 
ตอนท่ี ๒ การส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 ๑. ท่านคิดว่าการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง ด้านการส่งเสริมให้มีความรู้มี
การศึกษา ควรท าอย่างไร 
 ๒. ท่านคิดว่าการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง ด้านการส่งเสริมท่ีจะสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ควรท าอย่างไร 
 ๓. คิดว่าการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง ดา้นการส่งเสริมการยอมรับความ
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม ควรท าอย่างไร 
 ๔. คิดว่าการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง ดา้นการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล ควรท าอย่างไร 
 ๕. คิดว่าการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง ดา้นการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้วน
สันติวิธี ควรท าอย่างไร 
 ๖. คิดว่าการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง  ด้านการส่งเสริมการรักษาส่ิงแวดล้อม 
ควรท าอย่างไร 
 ๗. คิดว่าการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง ดา้นการส่งเสริมสิทธิมนุษชยชน ควรท า
อย่างไร 

๘. คิดว่าการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมือง ดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองระดับท้องถิ่นละระดับชาติ ควรท าอย่างไร 

๑๐.  ท่านมีแนวคิดการส่งเสริมจิตส านึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน ตามหลักธรรมการหลักสัปปุริสธรรม ๗ อย่างไรบ้าง 

- ธัมมัญญู เป็นผู้รู้จักเหตุ 
- อัตถัญญู เป็นผู้รู้จักผล 
- อัตตัญญู เป็นผู้รู้จักตน 
- มัตตัญญู เป็นผู้รู้จักประมาณ 
- กาลัญญู เป็นผู้รู้จักกาล 
- ปริสัญญู เป็นผู้รู้จักชุมชน 
- ปุคคลัญญู หรือ ปุคคลปโรปรัญญู เป็นผู้รู้จักบุคคล 



๒๐๕ 
 

๑๐. ท่านคิดว่าการส่งเสริมจิตส านึกการ เมืองภาคพลเมือง เพื่ อการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอย่างไร 

 
 

ขอขอบคุณท่ีท่านให้ความร่วมมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นางอุไรวรรณ ใหมจ่ันทร ์

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

นายมังกร บุตรชา 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสมฤทธ์ิ สุขมี 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

นางสุวรรณา สุขมี 

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายหงส์ กราวสนั่น 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

นายธีรพงษ์ เกล่ียวกลม. 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 



๒๐๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

นายเทเวทย์ นามจะโป๊ะ 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๙ 
 

ประวัติผู้วจิัย 

 

ชื่อ   พระอโณทัย กตปุญโญ  (อุ่นเรือน) 

ว/ด/ป/เกิด  ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

ภูมิล ำเนำ  ๓๑๓ หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดนา่น ๕๕๑๔๐ 

อุปสมบท  วัดทุ่งฆ้อง ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

สังกัดวัด   วัดสบหนอง ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดนา่น 

ต ำแหน่ง  เจ้าอาวาสวัดสบหนอง 

ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาตร ีพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  (พธ.บ.) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยำฐำนะ  นักธรรมช้ันเอก 

ปริญญำโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
รุ่นท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เบอร์โทรศัพท์   092-1077510 

 

 


