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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ๒. เพ่ือเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีต่อการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และ ๓. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความเข้าใจในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาด 

 การวิจัยเป�นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป�น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๕๕ กลุ่มตัวอย่างคือ 

นักโทษเด็ดขาดภายในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

จำนวน 331 คน ท่ีไดจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ซ่ึงใชระดับความเชื่อม่ันท่ี ๙๕ % 
และระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ๐.๐๕ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที (t-test) และ
การทดสอบคาเอฟ (F-test) สวนการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหโดยการ
พรรณนาแจกแจงความถ่ีประกอบตาราง และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึกจากผูให
ขอมูลสำคัญ จำนวน ๘ คน วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิควิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =3.90) เม่ือจำแนกเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานหลักวาดวยภารดรภาพ (Χ =4.19) ดานหลักวาดวยสิทธิ
เสรีภาพ (Χ =4.12) ดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน (Χ =3.77) และดานหลักวาดวยความ
เสมอภาค (Χ =3.52) ตามลำดับ 
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๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีการศึกษา  

และอยูในระดับชั้นท่ีตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนนักโทษ
เด็ดขาดท่ีมีเพศ และอายุตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย            
ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 

๓. ขอเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี พบวา ดานอำนาจอธิปไตยของปวงชน 
ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนเก่ียวของและมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังหลายของ
สังคม ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนรูถึงสิทธิในการเปน              
ราษฎรของรัฐผานชองทางตาง ๆ เชน การจัดอบรม การเผยแพร ผานสื่อหลักและสื่อรอง เปนตน 
ดานหลักวาดวยความเสมอภาค ทางภาครัฐควรสนับสนุนใหประชาชนไดรับทราบถึงความเสมอภาค
ทางสังคมโดยไมแบงพรรคแบงพวก ดานหลักวาดวยภารดรภาพ ประชาชนควรใชหลักเหตุผล            
ในการแกไขปญหา ไมใชใชกำลังในการแกไขปญหา 
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Abstract 
 Objectives of this research were: 1 . To study the politics and government        

in democratic system from the prisoners’ opinions at Pathumthani Province prison,   

2.To study the prisoners’ opinions comparison on the politics and government           

in democratic system from the prisoners’ opinions at Pathumthani Province prison, 

and 3.To study the recommendations for democratic politics and government 

comprehension enhancement  for  prisoners  at  Phatumthani Province prison    

Methodology was the mixed methods: The quantitative research  collected 

data from 331 samples, who were the prisoners at Phatumthani Province prison, 

Bang kabue Sub-District, Sarmkok District, Pathumthani Proince, using Taro Yamane’s 

formula, with the explanatory power set 95 percent or validity value set at 0.05  with 

the questionnaires that had the validity value at 0.955.  Data were analyzed by 

frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis test by t-test and  

F-test and open-ended questionnaires were analyzed by table frequency description. 

The qualitative research collected data from 8 key informants by in-depth-interviewing            

and analyzed by content descriptive interpretation.   
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Findings were as follows:      

1. Opinions on politics and government of the prisoners at Phatumthani 

Province prison, by overall, were at  level ( = 3 .90 ) Each aspect was also at high 

levels, from the highest to the lowest values; the aspect of the Brotherhood was at 

= 4 . 1 9 , the aspect of Right and Liberty were at  = 4 . 1 2 , the aspect of 

Sovereignty belongs to all Thai people was  at =3.77, the aspect of Equality was 

at  =3.52, respectively.   

2. The results of opinions comparison was found that the prisoners at 

Pathumthani prison  with different educational level had different opinions on the 

politics and government in democratic system at statistical significant level at 0.05, 

accepting the set hypothesis. The prisoners with different gender, ages and status did 

not have different opinions on Ages and educational level had different opinions on  

the politics and government in democratic system, rejecting the set hypothesis.    

3. The recommendations for the prisoners’ opinions on the politics and 

government in democratic system at Pathumthani Province prison were that; the 

aspect of Sovereignty belongs to all Thai people; Government sector should open 

the opportunities for people to participate in social activities. The aspect of Right 

and Liberty; Government sector should let people know that  right and liberty 

belong to people through many channel, such as training, various media, main media 

and supplement media. The aspect of Equality; Government sector should let 

people know the social equality without segregations. The aspect of Brotherhood; 

People should solve problems with wisdom, not by force.    
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ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องสมบูรณ์ ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู ้อำนวยการหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้เมตตานุเคราะห์ทำให้งานวิทยานิพนธ์เล่มนี้

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กราบขอบพระคุณครูบาอาจารยทุกทานที่ใหคำแนะนำมาโดยตลอด ผูวิจัยรูสึก

ซาบซ้ึงในความเมตตาของทาน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
ขอบคุณคณาจารย ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและศูนย บ ัณฑิตศ ึกษา         

คณะสังคมศาสตรทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอันประเสริฐใหแสงสวางทางปญญาและจิต
วิญญาณท่ีดี และ เจาหนาท่ีประจำศูนยบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตรทุกทาน ท่ีไดกรุณาอนุเคราะห
ใหคำแนะนำ และอำนวยความสะดวกมาเปนอยางดี 

ขอขอบคุณนิส ิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ นที ่ ๑ ทุกทาน ที ่ใหคำปรึกษา          
เปนกำลังใจ และขอขอบคุณอีกหลาย ๆ ทานท่ีมิไดเอยนามไว ณ ท่ีนี้ดวย 

ท่ีจะขาดเสียมิไดก็คือ ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ กลุมตัวอยางที่ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และสัมภาษณเชิงลึก ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงทำใหงานวิจัยสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

คุณประโยชนที่เกิดจากสารนิพนธเลมนี้ ขอนอมบูชาพระรัตนตรัย พระคุณของบิดา 
มารดาผูใหกำเนิด ครู อาจารย ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ตลอดท้ังผูมีอุปการคุณทุก ๆ ทาน  
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65 

 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองใน 

      ระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

69 

 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการ 

      ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำ 

      จังหวัดปทุมธาน ี

87 

 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการ 

      ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด 

      ปทุมธาน ี

92 

 ๔.๖ องค์ความรู้  
       ๔.๖.๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

      4.6.2 องคความรูท่ีไดจากการสังเคราะห 
99 

102 
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สารบัญ (ต่อ) 

 
 เรื่อง หน้า 

   

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 103 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 111 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ  
        ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 111 
        ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  112 
        ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 112 
   
บรรณานุกรม 113 

  

ภาคผนวก  

         ภาคผนวก ก. หนังสือขอความอนุเคราะห์เป�นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 

                          เครื่องมือวิจัย  

 

         ภาคผนวก ข. ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ   

         ภาคผนวก ค. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ  

                          ความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม  

 

         ภาคผนวก ง. ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Try out)   

         ภาคผนวก จ. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย   

         ภาคผนวก ฉ. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย   

         ภาคผนวก ช. หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก   

         ภาคผนวก ซ. แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย   

         ภาคผนวก ฌ. รูปภาพการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์  

  

ประวัติผู้วิจัย  

 

 



ฌ 

 
สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี  หน้า 

   

๒.๑ สรุปความหมายของความคิดเห็น 10 

๒.๒ สรุปลักษณะของความคิดเหน็ 11 

๒.๓ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็น 15 

๒.๔ ความสัมพันธระหวางความรู ความคิดเห็น และพฤติกรรม 16 

๒.๕ ความหมายการเมืองการปกครอง 18 

๒.๖ ความหมายของประชาธิปไตย 19 

๒.๗ การปกครองระบอบประชาธิปไตย 23 

๒.๘ หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 27 

๒.๙ รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 29 

๒.๑๐ ความหมายของอุดมการณทางการเมือง 32 

๒.๑๑ ความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง 33 

๒.๑๒ รูปแบบและกิจกรรมของการมีสวนรวมทางการเมือง 35 

๒.๑๓ ลำดับข้ันของการเก่ียวพันทางการเมือง 39 

๒.๑๔ ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง 42 

๒.๑๕ ความหมายของการเลือกตั้ง 44 

2.16 หลักในการเลือกตั้ง 46 

2.17 หลักสังคหวัตถุ ๔ 47 
2.18 แสดงจำนวนประชากร จำแนกตามลักษณะของผูตองขัง 48 
2.19 แสดงจำนวนประชากร จำแนกตามลักษณะของผูตองขัง 48 
๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  64 

๔.๒ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวม 

65 

๔.๓ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักอำนาจ
อธิปไตยของปวงชน 

66 

 



ญ 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี  หน้า 

   

๔.๔ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวาดวย
สิทธิเสรีภาพ 

67 

๔.๕ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวาดวย
ความเสมอภาค 

68 

๔.๖ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธาน ีดานหลักวาดวยภราดรภาพ 

69 

๔.๗ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธาน ีจำแนกตามเพศ โดยรวม 

70 

๔.๘ แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
จำแนกตามเพศ โดยรวม 

71 

๔.๙ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธาน ีจำแนกตามอาย ุโดยรวม 

72 

4.10 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธาน ีจำแนกตามอาย ุ

73 

4.11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธาน ีจำแนกตามการศึกษา โดยรวม 

74 

4.12 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธาน ีจำแนกตามการศึกษา 

75 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี  หน้า 

   

4.13 แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) จำแนกตามการศึกษา โดยรวม 

76 

4.14 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) จำแนกตามการศึกษา ดานหลักอำนาจอธิปไตย
ของปวงชน 

77 

4.15 แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) จำแนกตามการศึกษา ดานหลักวาดวยสิทธิ
เสรีภาพ 

78 

4.16 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) จำแนกตามการศึกษา ดานหลักวาดวยความ
เสมอภาค 

79 

4.17 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธาน ีจำแนกตามระดับชั้นของนักโทษเด็ดขาด โดยรวม 

80 

4.18 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธาน ีจำแนกตามระดับชั้นของนักโทษเด็ดขาด โดยรวม 

81 

4.19 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) จำแนกตามชั้นของนักโทษเด็ดขาด โดยรวม 

82 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 

   

4.20 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) จำแนกตามชั ้นของนักโทษเด็ดขาด ดานหลัก
อำนาจอธิปไตยของปวงชน 

83 

4.21 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) จำแนกตามชั้นของนักโทษเด็ดขาด ดานหลักวา
ดวยสิทธิเสรีภาพ 

84 

4.22 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) จำแนกตามชั้นของนักโทษเด็ดขาด ดานหลักวา
ดวยความเสมอภาค 

85 

4.23 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี เปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) จำแนกตามชั้นของนักโทษเด็ดขาด ดานหลักวา
ดวยความภารดรภาพ 

86 

4.24 ขอเสนอแนะแนวเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักการ
อธิปไตยของปวงชน 

87 

4.25 ขอเสนอแนะแนวเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวา
ดวยสิทธิเสรีภาพ 

88 
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ตารางท่ี  หน้า 

   

4.26 ขอเสนอแนะแนวเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวา
ดวยความเสมอภาค 

89 

4.27 ข้อเสนอแนะแนวเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านหลักว่า

ด้วยภารดรภาพ 

90 
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บทท่ี 1 

 

บทนำ 
 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

สังคมมนุษยในอดีต ปญหาทางสังคม และความขัดแยงตาง ๆ อาจไมปรากฏใหเห็น
ชัดเจน เม่ือสังคมมนุษยมีขนาดใหญข้ึน ประชากรเพ่ิมมากข้ึน ปญหาทางสังคม และความขัดแยง       
ก็ปรากฏชัดเจนข้ึน มนุษยจึงสรางระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติรวมกัน           
ของสังคมเพ่ือใหเกิดความสงบสุข หนึ่งในนั้นคือ ระบอบการปกครอง ระบอบการปกครองในโลกนี้
โดยรวมแบงไดเปน ระบอบการปกครองแบบเผด็จการ และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย0

1  
การปกครองระบอบแบบประชาธิปไตย เปนระบอบท่ีเนนหนักใหความสำคัญกับ

ประชาชนมากท่ีสุดเปนระบบท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเอง           
โดยยึดหลักการวาประชาชนเปนเจาของอำนาจอธิปไตยซ่ึงเปนอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
สำหรับผูใชอำนาจนี้ ประชาชนไดมอบใหประชาชนอีกกลุมหนึ่งเปนผูทำการงานแทนปวงชน         
ท้ังประเทศ เราจึงเรียกผูใชอำนาจอธิปไตยวา รัฐบาล รัฐบาลจะนำเจตนารมณของปวงชนมาบังคับใช 
โดยใชอำนาจอธิปไตยเปนเครื่องสนับสนุน เพ่ือทำใหเจตนารมณนั้นบังเกิดผล 1

2 หลังจากท่ีประเทศ
ไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเม่ือวัน ท่ี  24 มิถุนายน พ.ศ. 2475               
จนถึงปจจุบัน พบวามีความพยายามในการพัฒนาดานตาง ๆ เพ่ือใหระบบการเมืองมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือประโยชนของสังคมโดยรวม2

3 โดยการปกครองระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนระบอบ
การปกครองท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในหลายประเทศ โดยแบงออกเปน 2 รูปแบบ 3

4 คือ รูปแบบ
ของการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรง คือ การท่ีประชาชนท้ังหมด        
เปนผูใชอำนาจในการปกครองโดยตรงดวยการประชุมพิจารณาเองทำหนาท่ีเปนสภาเอง เนื่องจาก
อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชน โดยมีหลักการวาประชาชนทุกคนตองมีสวนรวมในการกำหนด 
กฎเกณฑในสังคมกลาวคือ ประชาชนมีสวนรวมในการบัญญัติกฎหมาย 4

5 โดยในปจจุบันไมสามารถ          
นำประชาธิปไตยแบบทางตรงมาใชได เนื่องจากประชาชนมีจำนวนมากเกินกวาจะใหโอกาสประชาชน
ทุกคนเขามาใชสิทธิในการปกครองประเทศได จึงมีการนำประชาธิปไตยโดยผูแทนหรือประชาธิปไตย

 
1โกวิท วงสุรวัฒน, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540), หนา 66. 
2จรูญ สุภาพ, การพัฒนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522), หนา 79.  
3อุทัย หิรัญโต, การปกครองทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 2530), หนา 5 – 6. 
4ณัชชาภัทร อุนตรงจิต, รัฐศาสตร, พิมพครั้งท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550),                

หนา 107 - 111. 
5สุพจน บุญวิเศษ, หลักรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: เอ็ม.ที.เพลส, 2549), หนา 158. 
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โดยออมมาใชแทน หลกัการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบตัวแทน ประชาชนจะเปนผูเลือกผูแทน
ทำหนาท่ีแทนตนในสภา โดยเลือกผูแทนเขาไปทำหนาท่ีปกครอง5

6 และเจตจำนงของรัฐสภาถือเปน
ความตองการของประชาชน โดยประชาชนมีชองทางในการควบคุมทางการเมืองการปกครอง          
แบบกวาง ๆ ประชาชนท่ัวไปมีสิทธิท่ีเลือกตัวแทน สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง และสิทธิพ้ืนฐานของ
ประชาชนท่ีจะไดรับการรับรอง เชน สิทธิในการพูด สิทธิในการเขียน สิทธิในการประกอบอาชีพ         
สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร สิทธิในการนับถือศาสนา ซ่ึงเปนสิทธิท่ีเทาเทียมกัน โดยมีรัฐธรรมนูญ                 
แหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศเปนกฎหมายท่ีกำหนดบทบาท             
อำนาจ หนาท่ี สิทธิตาง ๆ ทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย  

ปจจุบันประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนฉบับ
ลาสุด ซ่ึงมีหลายมาตราท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองอยางเปนรูปธรรม              
สิทธิทางการเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญไดเปดกวางท้ังดานรูปแบบ และวิธีการมีสวนรวม         
ของประชาชนอยางชัดเจน ดังนั้น ถาประชาชนมีความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อยางแทจริง คือ ผูแทนท่ีมาจากการเลือกตั้งซ่ึงเปนตัวแทนของประชาชนสามารถทำหนาท่ีได           
ตามเจตนารมณท่ีประชาชนคาดหวัง และใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ 
อาทิเชน การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การลงสมัครรับเลือกตั้ง การรณรงคหาเสียง การเขารวม
ประชุมพรรคการเมือง การเปนผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง การเดินขบวนประทวง หรือการสนับสนุน
การดำเนินงานของรัฐบาล เปนตน ยอมเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ แตเนื่องจากประชาชนในสังคมมีความคิดทางเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแตกตางกันไป เพราะประชาชนบางคนยังขาดความรู ความเขาใจท่ีดีตอระบอบ
ประชาธิปไตย และการมีอุดมคติทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

กอปรกับปจจุบันประชาชนบางกลุมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ไดถูกจำกัดสิทธิบางประการในการเปนสวนหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย            
อาทิเชน มาตรา 96 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 6

7 ระบุวาบุคคลท่ีไมมี
สิท ธิ ในการเลื อกตั้ ง มี ลั กษณ ะดั งต อ ไปนี้  (1) เป นภิ ก ษุ  สาม เณ ร นั กพรต  หรือนั กบวช                           
(2) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแลวหรือไม (3) ตองคุมขังอยู               
โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย และ(4) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
ซ่ึงบุคคลท่ีมีลักษณะดังกลาวก็มีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเชนเดียวกัน 
และเม่ือบุคคลดังกลาวมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถใชสิทธิในการเลือกตั้งตามท่ีกฎหมาย            
ไดใหอำนาจไวไดเชนเดียวกันกับประชาชนโดยท่ัวไป  

 
6จักษ พันธชูเพชร, รัฐศาสตร, พิมพครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร: มายด พับลิชซิ่ง, 2552), หนา 128. 
7“รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย”, ราชกิจจานุเบกษา 134, 40 ก (เมษายน 2560): 18. 
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เนื่องจากปจจุบันกรมราชทัณฑ ไดพยายามจัดใหมีระบบการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขัง
ดวยวิธีการและแนวทางท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขัง โดยใหผูตองขังไดรับ
การศึกษา การอบรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานการฝกวิชาชีพ การปฏิบัติศาสนกิจ    
การเรียนรูวัฒนธรรมอันดีงาม กิจกรรมสันทนาการ กีฬา รวมท้ังจะตองมีโอกาสไดรับการติดตอกับ
ครอบครัว ญาติมิตร องคกรเอกชนท่ีมีภารกิจเพ่ือการแกไขบำบัด ฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง 
และรับรู ถึงขาวสาร และความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก ซ่ึงสอดคลองกับมาตรา 42           
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 25607

8 ท่ีกำหนดใหอธิบดีกรมราชทัณฑจัดใหมีระบบการ
พัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังดวยวิธีการและแนวทางท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง เพ่ือ
ประโยชนในการแกไข บำบัด ฟนฟู และพัฒนา พฤตินิสัยผูตองขังใหกลับตนเปนคนดีกอนกลับ              
เขาสูสังคม ซ่ึงเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจผูตองขัง มีภารกิจหลัก    
ในการจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาจิตใจผูตองขัง รวมท้ังสงเสริมใหผูตองขังมีความรูความเขาใจ    
ในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                      
ตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดภายในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ตามหลักการสำคัญในระบอบ
ประชาธิปไตย 4 ประการ คือ ๑) หลักการวาดวยอำนาจอธิปไตยของปวงชน 2) หลักการวาดวยหลัก
สิทธิเสรีภาพ 3) หลักการวาดวยความเสมอภาค และ4) หลักการวาดวยภราดรภาพ วานักโทษ
เด็ดขาดภายในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอยางไร หลังจากไดรับการศึกษาและพัฒนาพฤตินิสัยขณะถูกคุมขังภายในเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี กอนท่ีกรมราชทัณฑจะคืนตัวกลับสูสังคม โดยสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคม และ
ปรับตัวใหทันตอเหตุการณบานเมืองได 

 

1.2 คำถามการวิจัย 
1 .2 .1  ความคิด เห็ นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยของ               

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เปนอยางไร 
1.2.2 นักโทษเด็ดขาดท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกันมีความคิดเห็นทางการเมือง                  

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตกตางกันหรือไม 
1.2.3 มีปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการเสริมสรางความเขาใจในการปกครอง              

ในระบอบประชาธิปไตยอยางไร 
 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย  
1.3.1 เพ่ือศึกษาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของ              

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี  
1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี            

ตอการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

 
8“พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2560”, ราชกิจจานุเบกษา 134, 21 ก (กุมภาพันธ 2560): 13. 
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1.3.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางความเขาใจในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาด 

 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย  
1.4.1. นักโทษเด็ดขาดท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย แตกตางกัน 
1.4.๒. นักโทษเด็ดขาดท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย แตกตางกัน 
1.4.๓. นักโทษเด็ดขาดท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็นทางการเมือง          

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตกตางกัน 
1.4.๔. นักโทษเด็ดขาดท่ีมีระดับชั้นตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง             

ในระบอบประชาธิปไตย แตกตางกัน 

 

1.5 ขอบเขตของงานวิจัย  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี” มีการกำหนดขอบเขตไวดังนี้ 
๑.5.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  
การศึกษาเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 4 ประการ คือ ๑) หลักการวาดวยอำนาจอธิปไตย               
ของปวงชน 2 ) หลักการวาดวยหลักสิทธิเสรีภาพ 3 ) หลักการวาดวยความเสมอภาค และ               
4) หลักการวาดวยภราดรภาพ 

๑.5.๒ ขอบเขตดานตัวแปร 
ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวยตัวแปรตน (Independent 

Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 
ตั วแปรต น  (Independent Variables) คือ  ข อ มู ลป จจั ยส วนบุ คคลของผู ตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และระดับชั้นของนักโทษเด็ดขาด 
ตั วแ ป รต าม  (Dependent Variables) คื อ  ก าร เมื อ งก ารป ก ค รอ งใน ระบ อ บ

ประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยผูวิจัยไดประยุกต
แนวคิดทฤษฎี เนื้อหาโดยสังเคราะหจากการหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยของ วิสุทธิ์             
โพธิแทน 4 ประการ8

9 คือ ๑) หลักการวาดวยอำนาจอธิปไตยของปวงชน 2) หลักการวาดวยหลักสิทธิ
เสรีภาพ 3) หลักการวาดวยความเสมอภาค และ4) หลักการวาดวยภราดรภาพ 

 
 

 
9วิสุทธ์ิ โพธิแทน, แนวคิดพ้ืนฐานของประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, 

๒๕๕๔), หนา 49. 
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๑.5.๓ ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็น

ของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี” ครั้งนี้ เปนงานวิจัยแบบผสานวิธี ซ่ึงไดกำหนด
ขอบขายประชากร/ผูใหขอมูลหลัก ดังนี้  

ประชากร (Population)  
ไดแก นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,906 คน  
ผูใหขอมูลหลัก (Key informants)  
ไดแก ผูใหขอมูลหลักคือ เจาหนาท่ีเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 คน นักโทษ

เด็ดขาด ชั้นเยี่ยม จำนวน 2 คน  
๑.5.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
ไดแก เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
๑.5.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา  
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ไดกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ใชระยะเวลาตั้งแต

เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖3 รวมเปนระยะเวลา ๖ เดือน 
  

1.๖ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกดานความรูสึก ความคิด ความเชื่อ ความเห็นดวย 

หรือไมเห็นดวย หรือเปนการแสดงออก โดยทัศนคติอยาใดอยางหนึ่งของคนท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองท่ีใชอำนาจ

ปกครองตนเอง โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหการดำรงชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน เปนการปกครองท่ีเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมือง โดยการใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนเขาไปบริหารรัฐ
และสามารถควบคุมการใชอำนาจรัฐใหเปนไปในทิศทางท่ีประชาชนตองการ เปนการปกครองท่ียึด
หลักของเสรีภาพ ความเสมอภาค คำนึงถึงเสียงสวนใหญเปนสำคัญ มีกฎหมาย กฎเกณฑ ท่ีเรียกวา 
รัฐธรรมนูญ เปนกติกาท่ีประชาชนตองเคารพนับถือ โดยมีหลักการท่ีสำคัญ 4 ประการ คือ           
๑) หลักการวาดวยอำนาจอธิปไตยของปวงชน 2) หลักการวาดวยหลักสิทธิเสรีภาพ 3) หลักการ            
วาดวยความเสมอภาค และ4) หลักการวาดวยภราดรภาพ 

หลักการวาดวยอำนาจอธิปไตยของปวงชน หมายถึง การท่ีประชาชนมีโอกาสในการ
แสดงออกทางการเมือง มีกิจกรรมทางการเมืองในระดับตาง ๆ รวมท้ังการเลือกผูแทนไปบริหาร
จัดการประเทศ เพ่ือบำบัดทุกข และบำรุงสุขอยางอิสระ และเสรี 

หลักการวาดวยหลักสิทธิเสรีภาพ หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีจะกระทำหรือ          
งดเวนท่ีจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใตขอบเขตของกฎหมาย  

หลักการวาดวยความเสมอภาค หมายถึง การท่ีบุคคลมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ในเรื่องสำคัญๆท่ีเปนไปไดในฐานะท่ีเปนมนุษยปุถุชน โดยรัฐเปนผูรับรองสิทธิพ้ืนฐานนั้น  
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หลักการวาดวยภราดรภาพ หมายถึง การเคารพในเหตุผลซ่ึงกันและกันก็ดี รวมท้ัง
เคารพในความเชื่อหรือสิทธิท่ีแตกตางกัน ความคิดเห็นหรือแนวคิดและทฤษฎีท่ีตางกันจะไมนำไป           
สูความขัดแยง 

นักโทษเด็ดขาด หมายถึง บุคคลซ่ึงถูกขังไวตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงท่ีสุด                    
และใหหมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงถูกขังไวตามคำสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายใหลงโทษดวย ตามมาตรา 4                    
แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2560 

ช้ันของนักโทษเด็ดขาด  หมายถึง ชั้นของนักโทษเด็ดขาดผูตอบแบบสอบถาม                   
ในสารนิพนธฉบับนี้ แบงชั้นออกเปน 6 ชั้น ตามขอ 44 แหงกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความ 
ในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑพุทธศักราช 2479 ดังนี้ 1) ชั้นเยี่ยม ๒) ชั้นดีมาก          
๓) ชั้นดี ๔) ชั้นกลาง 5) ชั้นเลว และ6) ชั้นเลวมาก 

 

1.๗ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย   
1.7.๑ ทำใหทราบความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
1.7.๒ ทำใหทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นทางการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
1.7.3 ทำใหสามารถนำขอเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางความเขาใจในการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาด 
1.7.4 ผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลในการเสริมสรางความเขาใจในระบอบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยกับนักโทษเด็ดขาด และขอรับการสนับสนุนจากภาคอกชน ภาคประชาสังคม 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการเขามาสงเสริมและสรางความเขาใจในระบอบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยกับนักโทษเด็ดขาดตอไป 
 
 

 



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

การศึกษาเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของ
นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธาน ีผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแลว
นำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับความคิดเห็น 
2.2 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการเมืองการปกครอง 
2.3 การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2.4 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับอุดมการณทางการเมือง 
2.5 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมทางการเมือง 
2.6 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้ง 
2.7 หลักสังคหวัตถุ ๔ 
2.8 ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.10 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวของกับความคิดเห็น 

2.1.1 ความหมายของความคิดเห็น 
แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็นนั้น มีผูรูหลายทานมองความคิดเห็นวา เปนสภาพความรูสึก          

ท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงอาจเปนผลมาจากความรู ประสบการณ 
ท่ีบุคคลนั้นไดรับมา โดยบุคคลนั้นอาจจะแสดงออกมาทางใดทางหนึ่ ง ไมวาจะเปนการพูด                
ลักษณะทาทางหรือไมแสดงออกเลย ซ่ึงผูวิจัยไดทบทวนเอกสารแนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น             
ท้ังจากนักวิชาการไทยและตางประเทศไดใหแนวความคิดไว ดังนี้ 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคำวา “ความ” ท่ีเปนคำนำหนา
กิริยาหรือคำวิเศษ เพ่ือแสดงภาพ และใหความหมายของ “คิดเห็น” วาเปน คำกิริยาท่ีแปลวาเขาใจ    
ดังนั้น “ความคิดเห็น” จึงมีความหมายรวมวา เปนการแสดงภาพของความเขาใจ  

1. ขอพิจารณาเห็นวาเปนจริงจากการใชปญญาความคิดประกอบ ถึงแมจะไมไดอาศัย
หลักฐานพิสูจนยืนยันไดเสมอไป  

2. ทัศนะหรือประมาณการเก่ียวกับปญหาหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  
3. คำแถลงท่ียอมรับนับถือกันวาเปนผูเชี่ยวชาญในหัวขอปญหาท่ีมีผูนำมาขอปรึกษา               

คำวา “ความคิดเห็น” มีความหมายใกลเคียงกับคำวาเจตคติ ซ่ึงมีคำอธิบายไววา แนวโนมท่ีบุคคล



๘ 

ไดรับมาหรือเรียนรูมา และกลายเปนแบบอยางในการแสดงปฏิกิริยาสนับสนุน หรือเปนปฏิปกษ            
ตอบางสิ่งบางอยางหรือตอบุคคลบางคน 0

1 และความคิดเห็น หมายถึง ความเชื่อความคิด หรือการลง
ความเห็นเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงไมอาจบอกไดวาเปนการถูกตอง 1

2 ซ่ึงกลาวไดวาความคิดเห็น             
เปนการแสดงออกของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีตอ สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ ดวยการพูด หรือการเขียน 
ซ่ึงในการแสดงออกนี้จะตองอาศัยพ้ืนฐานความรูประสบการณ และพฤติกรรมระหวางบุคคลเปน
เครื่องชวยในการพิจารณาและประเมินคากอนท่ีจะมีการตัดสินใจแสดงออก ซ่ึงการแสดงออกนี้           
จะไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนได 23 และยังกลาวไดอีกวาความคิด เปนความรูสึกท่ีเกิด
ข้ึนมาจากการรับรู (Perceive) ขอมูลเก่ียวกับสิ่งนั้น ไมวาขอมูลนั้นจะมีหลักฐานอางอิงหรือไม            
หรืออาจเห็นดวยตา สวนทัศนคติ คือ การท่ีบุคคลมีความรูสึกท่ัวๆ ไปตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงแตกตางกับ
ความคิดเห็น เนื่องจากความคิดเห็น คือ การอธิบายเหตุผลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ 3

4 เปนการ
แสดงออก ซ่ึงวิจารณญาณท่ีมีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป                     
ตามขอเท็จจริง ทัศนคติของบุคคลในขณะท่ีทัศนะคติแสดงความรูสึกท่ัวๆ ไปเก่ียวกับสิ่งหนึ่ง               
ความคิดเห็นเปนการอธิบายเหตุผลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือใหงายตอการเขาใช45 

นักวิชาการไดใหความหมายของความหมายของความคิดเห็นไว 4 ลักษณะ ไดแก  
1. เปนผลผลิตของความคิด (Product of Thinking)  
2. เปนผลผลิตทางดานจิตใจ (Mental Product) 
3. เป น การ คิด เก่ี ย ว กั บสิ่ ง ใด สิ่ งหนึ่ ง  (To give some thought to something) 

เนื่องจากความคิดเห็นมีความสัมพันธและเก่ียวพันกับการคือ (Thinking) ซ่ึงมีความหมาย 6 ลักษณะ 
ไดแก 
  3.1 การใหจิตใจไดกระทำอะไรก็ตาม  
  3.2 การเสนอความคิดเห็น  
  3.3 ความเชื่อและทัศนคติการอยูกับความคิดของตน 

  3.4 การนำเสนอแนวความคิด หรือการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
  3.5 การดึงหัวใจหรือความทรงจำกลับมา 

  3.6 การเอาใจใสหรือการพินิจพิจารณาอยางรอบคอบ  
4. ประโยชนของการคิดมีอยู 6 ประการ คือ 

  4.1 เปดโอกาสใหจิตใจของคนไดทำอะไรสักอยางหรือหลายอยาง  
  4.2 มีการเรียนรูและเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
  4.3 มีการคาดการณ คาดเดาเก่ียวกับความเปนไปเปนมาของสิ่งใกลตัวและไกลตัว  

 
1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 , (กรุงเทพมหานคร:            

อักษรเจริญทัศน, 2556), หนา 173 – 178. 
2 Good, Carter V., Dictionary of Education, (New York: McGraw Hill Book Company,   

1959), p. 376.  
3สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2520), หนา 28. 
4สุรางค จันทรเอม, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแพรพิทยา, 2542), หนา 43. 
5สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ, จิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2543), หนา 23. 



๙ 

  4.4 การนำเสนอควรมีการจดบันทึกแนวความคิด อุดมการณ ปรัชญาและอ่ืนๆ 
 4.5 การจดจำ สามารถสืบคนและเขียนออกมาได มีความคิดลึกและกวางไกล              

ไวในหนังสือ ตำรา เพ่ือประโยชนตอการศึกษาเรียนรู สืบสานแนวความคิด อุดมการณ ปรัชญา 
 4.6 การมีโอกาสไดพิจารณาอยางรอบคอบ สามารถนำขอมูล ขอคิด ขอเขียน 
ประสบการณ มาพิจารณาเพ่ือความถูกตองชัดเจนและเกิดมรรคผลตอผูเก่ียวของเปนรูปแบบ 

นอกจากนี้ ไดอธิบายความหมายของความเห็นใน 3 ลักษณะ ไดแก  
1. ความหลากหลาย 
ความคิดเปนผลผลิตของการคิดจึงมีความหลากหลายแตไมวาความคิดจะมีความ

หลากหลายเพียงใดก็ตาม ความคิดจะตองมีจิตใจและสถานการณใกลหรือไกลตัวมาเก่ียวของ              
ดวยเสมอ เม่ือบุคคลตางก็ตางจิตตางใจท่ีเปนเชนนั้นอาจเปนเพราะโครงสรางทางรางกายท่ีเปนเคมี
และสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันท่ีมีผลตอการคิดและความคิดของคน 

2. ความนาสนใจ 
ความนาสนใจของการคิดและความคิดของคน คือ ทุกครั้งท่ีมีเหตุการณหรือสถานการณ 

เกิดข้ึนรอบตัวเรา เราจะตองมีการตอบสนองตอสิ่งท่ีเกิดข้ึนไมมากก็นอย อาการดังกลาวเปนการคิด 
(Thinking) เปนลักษณะของบุคคลนำเอาขอมูล ท่ี ได รับ โดยใชประสาทสัมผัสมาพิจารณา                 
อยางรอบคอบและรวดเร็วบางอยางเปนไปโดยอัตโนมัติ การคิดบางอยางอาจใชเวลาในการคิดและ 
ตัดสินใจสั้นมากหรืออาจใชเวลายาวนานเม่ือมีการตัดสินใจทำใหเกิดกิจกรรมตามมา 

3. ความดั่งเดี่ยว 
ความแตกตางระหวางการคิดกับความคิด คือ การคิดตองใชเหตุการณหรือสถานการณท่ี 

ใหแงคิดในมุมตาง ๆ ไปใชในการตัดสินใจในการทำกิจกรรมตาง ๆ สวนความคิดนั้นอาจไมจำเปน 
ตองมีเหตุการณ หรือสถานการณท่ีเปนการเฉพาะเจาะจงซ่ึงความคิดเปนสิ่งท่ีตองกระทำอยาง
ตอเนื่องไมลงลึกในรายละเอียดดังนั้นการทิศอะไรแบบสิ่งเดียวทำใหผูปฏิบัติมีความคิดครอบคลุมมาก 
ข้ึนการคิดจึงเปนสวนหนึ่งของความคิด5

6 
นอกจากนี้ ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความรูสึกของแตละบุคคลในอันท่ีจะ

พิจารณา ถึงขอเท็จจริงตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดดวยการพูด การเขียน โดยอาศัยพ้ืนความรู ประสบการณ และ
สภาพแวดลอมของแตละบุคคลเปนสวนประกอบในการพิจารณา ซ่ึงความคิดเห็นนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได ถาหากมีหลักฐานขอเท็จจริงปรากฏ 6

7 ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง           
ในลักษณะท่ีไมลึกซ้ึงเหมือนทัศนคติ ความคิดเห็นนั้นอาจจะกลาวไดวาเปนการแสดง ออกของ

 
6บุญสม ยอดมาลี, “การสำรวจความตองการการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีในจังหวัดลพบุรี”, 

บทความ, วิทยาสารกำแพงแสน, ปท่ี 1 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2546): 141 – 142. 
7ลาวัณย จักรานุวัฒน, “ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(M.B.A) สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ตอการจัดการศึกษาภาคพิเศษ”, ปริญญานิพนธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540), หนา 9. 



๑๐ 

ทัศนคติก็ได้ สังเกตและวัดได้จากคนแต่มีส่วนท่ีแตกต่างไปจากทัศนคติตรงท่ีทัศนคตินั้น เจ้าตัวอาจจะ

ตระหนักหรือไมตระหนักก็ได78 

สรุปไดวา ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกดานความรูสึก ความคิด ความเชื่อ 
คานิยม ความเห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรือเปนการแสดงออกโดยทัศนคติอยางใดอยางหนึ่งของคน 
ท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง โดยไมจำตองมีหลักฐานพิสูจนยืนยันไดเสมอไป 
เปนการนำไปสูการแปลความหมาย หรือการคาดคะเน โดยอาศัยความรู ความความจำ อารมณ 
ประสบการณ และสภาพแวดลอมขณะนั้นเปนพ้ืนฐานในการแสดงออก ซ่ึงอาจจะถูกตองหรือไมก็ได 
อาจไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธก็ได นอกจากนี้ความคิดเห็นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และ
แสดงออกได ท้ังในทางบวกหรือทางลบ ผานทางคำพูด การเขียน หรือเครื่องหมายสัญลักษณ ดังนั้น
การสำรวจความคิดเห็นจะเปนการศึกษาหาความรูสึกของบุคคล กลุมคน ท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง              
แตละคนจะแสดงความเชื่อและความรูสึกใด ๆ ออกมาโดยการพูด การเขียน หรือเครื่องหมาย
สัญลักษณ ความคิดเห็นเปนเรื่องของแตละบุคคลท่ีแสดงออกตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซ่ึงเรื่องเดียวกัน              
ก็ไมจำเปนท่ีบุคคลตองมีความคิดเห็นคลายคลึงกันหรือเหมือนกันเสมอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยพ้ืนฐาน
ของแตละบุคคลท่ีไดรับวา มีอิทธิพลตอการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ มากนอยเพียงใด 

 

ตารางท่ี 2.1 สรุปความหมายของความคิดเห็น 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสภา 
(2556, หนา 173 – 178) 
Good, Cater V 
(1959, p. 376) 

ความคิดเห็น หมายถึง เปนการแสดงภาพของ
ความเขาใจ 

ความคิดเห็น หมายถึง ความเชื่อความคิด หรือ
การลงความเห็นเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงไมอาจบอกได
วาเปนการถูกตอง 

สุพัตรา สุภาพ 
(2520, หนา 28) 

ความคิดเห็นเปนการแสดงออกของบุคคล หรือ
กลุมบุคคลท่ีมีตอ สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ 

สรุางค จันทรเอม 
(2542, หนา 43) 

ความคิด เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนมาจากการรับรู 
(Perceive) 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ 
(2543, หนา 23) 

ค วาม คิ ด เห็ น ขอ งบุ ค ค ล เป ลี่ ย น แ ป ล งไป                     
ตามขอเท็จจริง 

 
 
 
 

 
8จำลอง เงินดี, เอกสารคำสอนวิชาจิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2534), หนา 2. 



๑๑ 

ตารางท่ี 2.1 สรุปความหมายของความคิดเห็น (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
บุญสม ยอดมาลี 
(2546, หนา 141 – 142) 
 
 
ลาวัณย  จักรานุวัฒน 
(2540, หนา 9) 
 
 
จำลอง  เงินดี 
(2534, หนา 2) 

ความหมายของความเห็นมี 3 ลักษณะ 
1. ความหลากหลาย 
2. ความนาสนใจ 
3. ความดั่งเดี่ยว 
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความรูสึกของ

แตละบุคคลโดยพิจารณาจากขอเท็จจริง โดยความ
คิดเห็ นสามารถเปลี่ ยนแปลงไดตามขอเท็จจริง          
ท่ีปรากฏ 

ความคิดเห็น เปนการแสดงออกของทัศนคติ  
 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ 

(2529, หนา 92) 
ลักษณะของความคิดเห็น มี 2 มิติ  
1. มิติดานทิศทาง คือ บวกหรือลบ 
2. มิติดานความเขมขน คือ มากหรือนอย 

นวม สงวนทรัพย 
(2535, หนา 77) 

ความคิดเห็น จำแนกตามลักษณะ 3 ประการ 
1. ความพรอมทางจิตหรือระบบประสาท 
2. ความคิดเห็นไมใชสิ่งติดมาแตกำเนิด 
3. ความคิดเห็นทำหนาท่ีกระตุนหรือเราใหบุคคล

ควรประพฤติ 

 
๒.๑.๒ ลักษณะของความคิดเห็น  
ความคิดเห็น เปนเรื่องของความรูสึก การตอบสนองตอสิ่งตางๆ โดยเห็นไดจากการท่ี

นักวิชาการไดใหความหมายท่ีแตกตางกันไป ความคิดเห็นมีลักษณะในทิศทาง ๒ มิติ ดังนี้  
ลักษณะของความคิดเห็นจะเปน ๒ มิติ คลาย ๆ กับวัตถุ  ซ่ึงเปนมิติความกวาง และมิติ 

ความยาว ลักษณะของความคิดเห็นจะประกอบดวย มิติท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้  
๑. ทิศทางมีอยู ๒ ทิศทาง คือ ทางบวกและทางลบ ทางบวก ไดแก ความรูสึกหรือทาทาง

ในทางท่ีดี ชอบหรือพึงพอใจ สวนทางลบ ก็เปนไปทางตรงกันขาม ไดแก ความรูสึกหรือทาทาง             
ในทางท่ีไมดี ไมชอบและไมพึงพอใจ  

๒. ความเข็มขนมีอยู ๒ ขนาด คือ ความเขมขนมากและความเขมขนนอย เชน บางคน               
มีความรูสึกชอบสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยมาก แตบางคนมีความรูสึกไมชอบ                 
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย ถาบุคคลมีความคิดเห็นท่ีมีความเขมขนมากจะเปน
อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น8

9 

 
9สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพอักษรบัณฑิต, 

2529), หนา 92. 



๑๒ 

ความคิดเห็น จึงสามารถจำแนกลักษณะสำคัญได ๓ ประการ คือ  
๑. ความคิดเห็น คือ ความพรอมทางจิตหรือระบบประสาท กลาวอีกนัยหนึ่งความคิดเห็น 

คือ การแสดงออกแหงภาพทางสมองทางจิตเก่ียวกับวัตถุ ปจเจกชน และสถานการณตางๆ  
๒. ความคิดเห็นไมใชสิ่งติดมาแตกำเนิด หากเปนการเรียนรูของมนุษย  
๓. ความคิดเห็นทำหนาท่ีกระตุนหรือเราใหบุคคลควรประพฤติ หรือแสดงปฏิกิริยาใน

อาการอยางใดอยาหนึ่งตอปจเจกชน วัตถุ หรือสถานการณตาง ๆ9

10 

สรุปไดวา ลักษณะความคิดเห็นจะแสดงออกมาตอสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนคน วัตถุ                
หรือสถานการณตางๆ  ท้ั งในแงบวกและในแงลบ  คือ ความรูสึกท่ีดี  - ไมดี  ชอบ  - ไมชอบ                    
พอใจ - ไมพอใจ ซ่ึงการแสดงออกดังกลาวเกิดจากการเรียนรู ประสบการณ  สภาพแวดลอม               
ในสังคมนั้น ๆ ท่ีกระตุนใหแสดงความรูสึกนึกคิดดังกลาวออกมา 

 
ตารางท่ี 2.2 สรุปลักษณะของความคิดเห็น 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ 

(2529, หนา 92) 
ลักษณะของความคิดเห็น มี 2 มิติ  
1. มิติดานทิศทาง คือ บวกหรือลบ 
2. มิติดานความเขมขน คือ มากหรือนอย 

นวม สงวนทรัพย 
(2535, หนา 77) 

ความคิดเห็น จำแนกตามลักษณะ 3 ประการ 
1. ความพรอมทางจิตหรือระบบประสาท 
2. ความคิดเห็นไมใชสิ่งติดมาแตกำเนิด 
3. ความคิดเห็นทำหนาท่ีกระตุนหรือเราใหบุคคล

ควรประพฤติ 

 
2.1.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็น 
จากการศึกษาเอกสารตางๆพบไดวาปจจัยท่ีมีอิทธิตอความคิดเห็นนั้น มีนักวิชาการ            

ไดกลาวไว ดังนี้  
ทฤษฎีท่ีใหความสำคัญกับตัวแปร 3 ตัว คือ ความรู (Knowledge = K) ความคิดเห็น 

(Altitude - A) และการยอมรับปฏิบัติ (Practice = P) ของผูรับสาร อันอาจมีผลกระทบตอสังคม
ตอไป จากการรับสารนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงท้ัง 3 ประเภทนี้ จะเกิดข้ึนในลักษณะตอเนื่อง                  
กลาวคือ เม่ือผู รับสารไดรับสารก็จะทำให เกิดความรู เม่ือเกิดความรู ข้ึน ก็จะไปมีผลทำให                
เกิดความคิดเห็นและข้ันสุดทายคือ การกอใหเกิดการกระทำ ทฤษฎีนี้อธิบายการสื่อสารหรือ

 
10นวม สงวนทรัพย, สารัตถจิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร:  โอเดียนสโตร, 2535), หนา 77. 



๑๓ 

สื่อมวลชนวาเปนตัวแปรตนท่ีสามารถเปนตัวนำการพัฒนาเขาไปสูชุมชนไดดวย การอาศัย KAP                 
เปนตัวแปรตามในการวัดความสำเร็จของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา10

11 
อายุ มีผลตอเจตคติของบุคคลสวนใหญมักปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนไปไดยาก   

ซ่ึงทำใหผลตอเจตคติของเขาเอง นอกจากอายุแลวยังมีตัวแปรอ่ืน ๆ อีกมากมาย เชน ปฏิกิริยาของ
บุคคลตอสิ่งเรา ขาวสาร เปนตน บุคคลท่ีแตกตางกันจะมีปฏิกิริยาไมเหมือนกัน ผลท่ีจะมีตอการ
เปลี่ยนแปลงเจนคติความคิดยอมแตกตางกันไปดวย11

12 
ดังนั้น ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็น จึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ปจจัย ดังนี้  
๑. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  

 ๑.๑. ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลมากตอการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น               
เพราะการศึกษาจะทำใหบุคคลนั้นๆมีความรูเรื่องตางๆเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นคนท่ีมีความรูมากมักจะ              
มีความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ อยางมีเหตุผล 
  ๑.๒. ความเชื่อ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลในการยอมรับตอสิ่งตาง ๆ                
ซ่ึงอาจแตกตางกันออกไป เชน ความเชื่อในการนับถือศาสนา เปนตน  

 ๑.๓. สถานภาพทางสังคม หมายถึง สิทธิและหนาท่ีท่ีมีตอผูอ่ืน และตอสังคมหรือกลุม       
เปนสวนรวม  
 ๑.๔. ประสบการณ เปนสิ่งกอใหเกิดการเรียนรูทำใหมีความรู ความเขาใจในหนาท่ี
และความรับผิดชอบของงาน ซ่ึงจะสงผลตอความคิดเห็น  

๒. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก  
  ๒.๑. การอบรมของครอบครัว หมายถึง การท่ีพอแมหรือบุคคลในครอบครัวสั่งสอน           
โดยทางตรงหรือทางออมใหสมาชิกของกลุมไดเรียนหรือรับเอาระเบียบวิธี กฎเกณฑ คานิยมตางๆ    
ท่ีกลุมนั้นไดกำหนดไวเปนระเบียบของความประพฤติ และความสัมพันธของสมาชิกในสังคมนัน้  
  ๒.๒ . กลุมและสังคมท่ีเก่ียวของมีอิทธิพลตอบุคคลอยางมาก เพราะเม่ือบุคคล              
อยูในกลุมใด หรือสังคมใดก็จะตองยอมรับ และปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุมหรือสังคมนั้น               
และในท่ีสุดก็มักจะมีความคิดเห็นคลอยตามไปกับกลุมและสังคมนั้นดวย  
  ๒.๓. สื่อมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลอยาง
มากตอการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของบุคคล เพราะเปนสิ่งท่ีสรางความคิดท้ังทางดานบวก                 
และดานลบ12

13 

 สวนสาธารณมติหรือมติมหาชน หมายถึง ทัศนคติความรูสึกและความคิดเห็นของ
ประชากรกลุมตางๆ เฉพาะกลุมเก่ียวของกับประเด็นความสนใจหรือปญหาประเด็นใดประเด็นหนึ่ง                         

 
11สุรพงษ โสธนะเสถียร, การโฆษณาหาเสียงกับพฤติกรรมการเลือกต้ัง (กรุงเทพมหานคร:  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), หนา 118. 
12ประภาเพ็ญ สุวรรณ, ทัศนคติ: การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามยั, (กรุงเทพมหานคร:  

ไทยวัฒนาพานิช, 2540), หนา 50. 
13รัชนี พิทักษญาติ, “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจำตัวประชาชนของสานักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี”, การศึกษาคนควาอิสระ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๖), หนา ๒๐. 



๑๔ 

ชั่วระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ ง สาธารณมติประเด็นใดๆก็ตามไมไดหมายวาจะตองเปนมติ                       
หรือความคิดเห็นของประชาชนท้ังหมดในประเทศ แตเปนความคิดเห็นของประชากรสวนใหญ               
ซ่ึงเปนผลมาจากสิ่งท่ียังตกลงกันไมได จำเปนตองมีการถกเถียงหาเหตุผลมาอภิปรายกันใหเห็นท้ังขอดี
และขอเสียในท่ีสุดเกิดการตัดสินใจรวมกันเปนมติออกมา คุณภาพของมติมหาชนหรือสาธารณมติ
ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประเด็นดังนี้ คือ  

๑. การอภิปรายของสาธารณชน ซ่ึงตองมีความกระตือรือรน มีประสิทธิภาพ และสามารถ
เปลี่ยนมติไปในทิศทางหนึ่งทิศทางใดได  

๒. มีขาวสารและขอมูลท่ีเพียงพอ  
๓. มีเสรีภาพในการคิดและการแสดงออก 
๔. คุณภาพของภาวะความเปนผูนาตองดี เพราะความคิดเห็นของผูนำและผูเชี่ยวชาญจะ

มีอิทธิพลตอสาธารณมติ  
๕. กลุมกดดันจะแสวงหาผลประโยชนหรือขอไดเปรียบจากความสนับสนุนของผูมีอำนาจ           

ในสังคม นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงกลุมท่ีมีอิทธิพลตอสาธารณมติซ่ึงมีปจจัยหลายประการ เชน  
๑. ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) กลุมคนท่ีมีภูมิหลังแตกตางกันโดยท่ัวๆไป 

ยอมมีความคิดเห็นแตกตางกันไปดวย เชน ความคิดเห็นระหวางผูสูงอายุกับผูเยาว ระหวางชาวชนบท
กับชาวเมือง และระหวางผูมีรายไดนอยกับผูมีรายไดสูง  

๒. กลุมอางอิง (Reference Groups) โดยปกติจะคบหาสมาคมกัน หรือกระทำสิ่งใด
ใหแกผูใดนั้น ความคิดท่ีมักจะคำนึงถึงก็คือ มีอะไรรวมกันได หรืออางอิงกันได เชน มีอาชีพแบบ
เดียวกันเปนสมาชิกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเดียวกัน แตละคนยอมกำหนดหรือระบุกลุมท่ีตนเองเปน
สมาชิกหรือเปนกลุมท่ีตนเองมีความรูสึกวาตนเองอยูในกลุม และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ กลุม
ดังกลาวมีอิทธิพลตอสาธารณมติ  

๓. กลุมกระตือรือรนและกลุมเฉ่ือยชา (Active and Passive Groups) ผูท่ีสนใจและมี
ความเก่ียวของกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ยอมมีความกระตือรือรนเปนพิเศษและกอใหเกิด            
เปนกลุมผลประโยชนไดในท่ีสุด และสามารถมีอิทธิพลตอสาธารณมติโดยเฉพาะการจูงใจใหคนเห็น
ดวยหรือไมเห็นดวยในประเด็นตางๆได ซ่ึงตรงกันขามกับกลุมเฉ่ือยชาท่ีไมมีบทบาทอะไรนัก                 
ตอสาธารณมติ1314 

สรุปไดวา การตัดสินใจ ประเมินคา หรือแสดงทรรศนะเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง                  
ของแตละบุคคล ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็นจะประกอบดวยปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดาน
สภาพแวดลอม โดยปจจัยสวนบุคคลจะประกอบดวย ความรู ความเชื่อ สถานภาพทางสังคม และ
ประสบการณ และปจจัยดานสภาพแวดลอมประกอบดวย ครอบครัว สังคม และสื่อมวลชน 

 
 
 

 
14จำเรียง ภาวิจิตร, สาธารณมติ, เอกสารในการประกอบการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา ๔ (เลม ๒), 

(นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖), หนา ๒๔๘-๒๔๙. 



๑๕ 

ตารางท่ี 2.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็น 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
สุรพงษ โสธนะเสถียร  
(2533, หนา 118) 

ปจจัยท่ีมีอิทธิตอความคิดเห็นมี 3 ตัวแปร คือ 
1. ความรู (Knowledge = K) 
2. ความคิดเห็น (Altitude - A) 
3. การยอมรับปฏิบัติ (Practice = P) 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ  
(2540, หนา 50) 

อายุเปนปจจัยท่ีมีอิทธิตอความคิดเห็น 
 

รัชนี พิทักษญาติ 
(๒๕๔๖, หนา 20) 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคิดเห็นแบงออกเปน 2 
ปจจัย 
1. ปจจัยสวนบุคล ไดแก ระดับการศึกษา ความ
เชื่อ สถานภาพทางสังคม และประสบการณ 
2. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก การอบรมของ
ครอบครัว กลุมและสังคมท่ีเก่ียวของ และ
สือ่มวลชน  

จำเรียง ภาวิจิตร 
(2536, หนา 248 – 249) 

คุณภาพของมติมหาชนหรือสาธารณมติข้ึนอยูกับ
ปจจัย ดังนี้ 
1. การอภิปรายของสาธารณชน 
2. มีขาวสารและขอมูลท่ีเพียงพอ 
3. มีเสรีภาพในการคิดและการแสดงออก 
4. คุณภาพของภาวะความเปนผูนาตองดี 
5. ขอไดเปรียบจากความสนับสนุนของ ผูมีอำนาจ 
 

 
2.1.4 ความสัมพันธระหวางความรู ความคิดเห็น และพฤติกรรม 
ความรูมีสวนสำคัญท่ีจะกอใหเกิดความเขาใจ แรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติพฤติกรรม และ

กอใหเกิดความสามารถในการท่ีจะปฏิบัติพฤติกรรม การมีความรูท่ีถูกตองและเหมาะสมจะทำให
ทราบวา จะตองปฏิบั ติอยางไรและตองสามารถปฏิบั ติไดจริง ท้ังความรูและการปฏิบัติจึงมี
ความสัมพันธกัน อยางใกลชิดและตองพ่ึงพาอาศัยกัน การสรางเสริมความรูจะชวยสรางพฤติกรรม
การปฏิบัติดวยเสมอ แตอยางไรก็ดีความรูอยางเดียวไมไดเปนขอยืนยันวาบุคคลจะปฏิบัติตามสิ่งท่ีตน
รูเสมอไป ความคิดเห็นจะเปนตัวเชื่อมระหวางความรูท่ีไดรับกับการกระทำหรือการปฏิบัติ ถามี
ความคิดเห็น ที่ดีรวมกับองคประกอบอื่นๆ ท่ีจะกระตุนใหปฏิบัติแลวบุคคลจะมีแนวโนมท่ีจะกระทำ
หรือปฏิบัติ มากกวาบุคคลท่ีมีความคิดเห็นไมดี ความคิดเห็นมีผลตอการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
และขณะเดียวกันพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลมีผลตอความคิดเห็นของบุคคลนั้นดวย ท้ังการ
ปฏิบัติและความคิดเห็นมีความสัมพันธกันและมีผลซ่ึงกันและกันเปนท่ีเชื่อกันวาความคิดเห็นมีผลตอ
การแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคล และขณะเดียวกันการแสดงออกหรือการปฏิบัติของบุคคล     



๑๖ 

มีผลตอความคิดเห็นของบุคคลดวย ความสัมพันธระหวางความรูกับความคิดเห็นและการปฏิบัติ      
มีความเก่ียวของกันในหลาย ๆ แบบ ความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเปนเชนไรนั้น 
ยอมข้ึนอยูกับความรูของบุคคลนั้นกลาวคือ ถาบุคคลนั้นมีความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดี ความคิดเห็น
ตอสิ่งนั้นจะดีตามไปดวย ซ่ึงการมีทัศนคติท่ีดียอมสงผลใหเกิดการปฏิบัติท่ีดีดวยจะเห็นไดวา ความรู
ทัศนคติและการปฏิบัติตางก็มีความเก่ียวพันตอเนื่องกันเปนลูกโซอาจเก่ียวพันกันท้ังทางตรง        
และทางออม 

ความสัมพันธระหวางความรู ความคิดเห็น การปฏิบัติ ไดอธิบายความสัมพันธใน               
4 ลักษณะดังนี้ 

1. การปฏิบัติหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเปนไปตามความคิดเห็นและความรู ท่ี             
บุคคลนั้นมีอยู โดยมีความคิดเห็นเปนตัวกลาง ทัศนคติจะเกิดจากความรูท่ีมีอยู และการปฏิบัติ               
จะแสดงออกไป ตามความคิดเห็นนั้น และทัศนคติจะเกิดจากการปฏิบัติและเกิดความรูตามมาดวย 

2. การปฏิบัติหรือพฤติกรรมท่ีเกิดจากความรูและความคิดเห็นมีความสัมพันธหรือความรู
กับความคิดเห็นท่ีผลรวมกันเก่ียวของกันกอใหเกิดการปฏิบัติตามมาได และการปฏิบัติท่ีสงผลใหเกิด
ความรูและความคิดเห็นได 

3. ความรูและความคิดเห็นตางทำใหเกิดการปฏิบัติได และการปฏิบัติกอใหเกิดความรู                 
และความคิดเห็น โดยท่ีความรูและความคิดเห็นไมจำเปนตองสัมพันธกัน 

4. ความรูมีผลตอการปฏิบัติท้ังทางตรงและทางออม บุคคลมีความรูและปฏิบัติตาม                
ความรูนั้นหรือความรูมีผลตอความคิดเห็นกอนแลวการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามความคิดเห็นนั้น
และการปฏิบัติมีผลตอความรูท้ังทางตรงและทางออม มีความคิดเห็นเปนตัวกลางทำใหเกิดการปฏิบัติ
ตามมา14

15 
สรุปไดวา จากรูปแบบความสัมพันธของความรู ความคิดเห็น กับการปฏิบัติโดยท่ัวๆ ไป              

ของบุคคลซ่ึงมีอยู 4 รูปแบบนั้น เชื่อวา บุคคลท่ีมีความรูดีและมีความคิดเห็นท่ีดี จะทำใหการปฏิบัติดี
ตามไปดวย เนื่องจากความรู ความคิดเห็น และการปฏิบัติของบุคคลมีผลตอเนื่องสัมพันธกัน 

 
ตารางท่ี 2.4 ความสัมพันธระหวางความรู ความคิดเห็น และพฤติกรรม 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

จำเรียง ภาวิจิตร 
(2536, หนา 53) 

ความสัมพันธระหวางปจจัย 4 ลักษณะ 
1. ทัศนคติจะเกิดจากการปฏิบัติและเกิดความรู
ตามมาดวย 
2. ความสัมพันธหรือความรูกับความคิดเห็นท่ีผล
รวมกัน 
3. ความรูและความคิดเห็นตางทำใหเกิดการปฏิบัติ 
4. ความรูมีผลตอการปฏิบัติท้ังทางตรงและทางออม 

 
15เรื่องเดียวกัน, หนา 53. 



๑๗ 

2.2 แนวคิดที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครอง 

การเมืองหรือรัฐศาสตร หมายถึง การดำรงชีวิตท่ีดีของสังคมหรือชุมชน โดยยกคำ              
จํากัดความของ อริสโตเติล ผูเปนบิดาแหงรัฐศาสตรวา “การเมืองไดแกการพยายามท่ีจะใหไดมา          
ซ่ึงการดำรงชีวิตท่ีดี (Good Life) ของสังคมหรือชุมชน” 15

16 การเมือง จึงหมายถึง ผลประโยชน 
(Interest) ท้ังนี้เพราะอำนาจ (Power) หรืออิทธิพล (Influence) ก็คือผลประโยชนของมนุษยนั่นเอง
โดยธรรมชาติ จึงเปนสัตวแหงผลประโยชน (Animal of Interest) และผลประโยชนยอมครอบคลุม
ไปถึงผลประโยชนทุกดาน ไมวาจะเปนดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

การเมืองเปนคุณสมบัติตามธรรมชาติของมนุษย (Human Nature) ผลประโยชน           
อันยิ่งใหญของมนุษยชาติก็คือ การรวมตัวกันเปนรัฐ (State) รัฐจึงประกอบดวยกลุมของมนุษย                              
(A Group of Human Beings) หรือประชากร (Population) อาณาเขตท่ีกำหนดไวแนนอน                     
(A Fixed Territory) รัฐบาล (Government) และอำนาจอธิปไตย (Sovereignty)17 

การปกครอง มีความหมายเก่ียวกับการบริหารวางระเบียบกฎเกณฑสำหรับสังคม เพ่ือให
สังคมมีความสงบสุข17

18 
สรุปไดวา การเมือง หมายถึง การแสวงหาอำนาจ และการไดมาซ่ึงอำนาจ เพ่ือจัดการ

ผลประโยชนของคนหมูมากใหบรรลุเปาหมายแหงการอยูรวมกันของคนในสังคมทุกระดับ เพ่ือใหเกิด 
ผลดีมากท่ีสุดกับสังคมสวนรวม และเกิดทำใหเกิดผลเสียหายนอยท่ีสุด โดยใชอำนาจในรูปแบบของ
การปกครอง การบริหาร การจัดการท้ังในระดับกลุม ระดับชาติ และระดับนานาชาติ การปกครอง 
เปนเรื่องเก่ียวกับการบริหาร การวางระเบียบกฎเกณฑสำหรับสังคม เพ่ือใหเกิดความสงบสุขหรือทา
การบาบัดทุกขบำรุงสุข โดยอยูในลักษณะการใชอำนาจของรัฐเขาจัดระเบียบและควบคุมสังคม 

ดังนั้น การเมืองและการปกครอง คือ การวางระเบียบกฎเกณฑในการบริหารบานเมือง
ของรัฐ โดยใชอำนาจทางการเมืองเปนเครื่องมือ เพ่ือใหมนุษยมีท้ังความสุขท้ังในความหมายของวัตถุ
ธรรมและนามธรรม คือ สุขท้ังรางกายและจิตใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 6จิ ร โช ค  (บ รรพ ต ) วี ร ะ สั ย , สุ รพ ล  ร าชภั ณ ฑ ารั ก ษ , แ ล ะผ ศ .สุ ร พั น ธ  ทั บ สุ ว ร รณ ,                      

รัฐศาสตรท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิคเคอรีเพาเวอรพอยท จํากัด, 2542), หนา 9 -15. 
17ปรีชา หงษไกรเลิศ. รัฐศาสตร 50 ป, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มูลนิธินิสิตเการัฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), หนา 610. 
18รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล, วิทยา นภาศิริกุศลกิจ, และวิศิษฐ ทวีเศรษฐ, การเมืองและการปกครองไทย, 

(กรุงเทพมหานคร: หจก. แสงจันทรการพิมพ, 2531), หนา 1. 



๑๘ 

ตารางท่ี 2.5 ความหมายการเมืองการปกครอง  

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
ดร.จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, ดร.สุรพล  
ราชภัณฑารักษ และผศ.สุรพันธ ทับสุวรรณ 
(2524, หนา 9 -15) 

การเมืองหรือรัฐศาสตร หมายถึง การ
ดำรงชี วิ ต ท่ี ดี ของสั งคมหรือชุ มชน  และ
ผลประโยชน 

รศ. ดร.ปรชีา หงสไกรเลิศ 
(2541, หนา 610) 

การเมืองเปนคุณสมบัติตามธรรมชาติของ
มนุษย  

รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล, รศ.ดร.วทิยา นภาศิริกุศลกิจ 
และรศ.ดร. วิศิษฐ ทวีเศรษฐ 
(2531, หนา 1) 

การปกครอง เก่ียวกับการบริหาร วาง
ระเบียบกฎเกณฑ สำหรับสังคม 

 

2.3 การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2.3.1 ความหมายของประชาธิปไตย 
คำวา “ประชาธิปไตย” ถอดศัพทมาจากภาษาอังกฤษวา “Democracy” ซ่ึงมีรากศัพท

มาจาก ภาษากรีก 2 คำ คือ “Demos” แปลวา “ประชาชน” และ “Kratos” แปลวา “อำนาจ”              
เม่ือรวมกันเขาแลวก็มีความหมายวา “อำนาจของประชาชน” หรือ “ประชาชนเปนเจาของอำนาจ” 
เพราะฉะนั้น หลักการข้ันมูลฐานของระบอบประชาธิปไตยก็คือ “การยอมรับนับถือความสำคัญ          
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของบุคคล ความเสมอภาคและเสรีภาพในการดำเนินชีวิต”19 

ดังนั้น คำวา ประชาธิปไตย ท่ีมีตนกำเนิดมาจากภาษากรีก และดูเหมือนชาวกรีกจะเปน           
พวกแรกท่ีใชคำนี้  โดยความหมายดั้ งเดิมของประชาธิปไตยท่ีรูจักกันในหมูชาวกรีกโบราณ             
เม่ือประมาณ 2,000 กวาป หมายถึง การปกครองโดยหมูชนหรือประชาชน การปกครองแบบนี้            
ตรงกับคำภาษาอังกฤษคือ democracy ซ่ึงมีรากศัพทเดิมจาก dermos ซ่ึงแปลวา ประชาชน 

สำหรับภาษาไทยคำวา “ประชาธิปไตย” อาจจะแยกไดเปน 2 คำ คือ ประชา หมายถึง 
ประชาชน และคำวา อธิปไตย แปลวา อำนาจสูงสุดของแผนดิน เม่ือรวมกันจึงหมายถึง การปกครอง
ท่ีอำนาจสูงสุดเปนของประชาชนหรือมาจากประชาชน 

ประชาธิปไตย จึงมีความหมายท้ังในรูปแบบและหลักของการปกครองรวมตลอดถึง              
การดำรงชีวิตรวมกันของมนุษย 

ในแงของการปกครองนั้นหมายถึง การมีสวนของประชาชนในการท่ีจะเขารวมกำหนด 
นโยบายตางๆ อันเก่ียวกับประโยชนสวนตนและสวนรวม 

สวนในแงของการดำเนินชีวิตนั้นหมายถึง การยอมรับเสรีภาพ ความสำคัญ และประโยชน           
ซ่ึงกันและกัน โดยมีเหตุผลเปนเครื่องนำทางเพ่ือความผาสุกรวมกัน ความหมายของประชาธิปไตย     
ท่ีใชกันในภายหลังนั้น อาจจะแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความหมายแคบกับความหมายกวาง 

ความหมายแคบ หมายถึง การท่ีประชาชนมีอำนาจปกครองตนเอง 

 
19โกวิท วงศสุรวัฒน, รัฐศาสตรกับการเมือง, (กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพตะเกียง, 2534), หนา 51. 
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ความหมายกวาง หมายถึง ประชาธิปไตยเปนวิถีชีวิตแบบหนึ่งซ่ึงมีแบบแผนแหง
พฤติกรรม ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม19

20 
โดยคำนิยามประชาธิปไตยท่ีนักสังคมศาสตรสวนใหญเห็นดวยวา ประชาธิปไตย ไดแก     

การจัดแจงทางสถาบันเพ่ือการตัดสินใจทางการเมือง ซ่ึงในสถาบันนั้น ปจเจกชนอาจแสวงหาอำนาจ 
ท่ีจะตัดสินใจดวยวิถีทางแหงการตอสูแขงขัน เพ่ือคะแนนเสียงของประชาชน หมายถึง การตองมี   
การจัดตั้งสถาบันแบบตาง ๆ ใหทำหนาท่ีตัดสินปญหาทางการเมืองโดยบุคคลท่ีจะมีอำนาจตัดสินใจ       
ในองคกรเหลานั้น ตองไดรับมอบอำนาจจากการลงคะแนนเสียงของประชาชน 

นอกจากนี้แลวกลาววา ประชาชนนั้นไมอาจคิดอยางเปนเหตุเปนผลในทุก ๆ เรื่องได 
หนาท่ีของผูแทนคือ การมาคิดและตัดสินใจแทนปวงชนอยางเปนระบบประชาธิปไตย จึงไมใชการท่ี 
ประชาชนมารวมกันตัดสินใจในประเด็นกฎหมายหรือนโยบายตาง ๆ แตมารวมกันเลือกผูแทนท่ีจะไป 
ตัดสินใจในประเด็นเหลานั้นในนามของพวกเขา 20

21 ประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชน
ในทางปฏิบัติ หมายถึงวา อำนาจท่ีจะตัดสินใจประเด็นปญหาสำคัญของนโยบายสาธารณะตองอยูกับ
คนจำนวนมากหรือขางมากของชุมชนนั้น และในการตัดสินใจ เชนนั้นแตละคนจะออกเสียง               
ไดเสียงเดียวไมมีใครจะมีเสียงไดมากกวาหนึ่งเสียง ดังนั้นประชาธิปไตย จึงจะอธิบายวาไดแก รัฐบาล
โดยความยินยอมและความเสมอภาคทางการเมือง ประชาชนใชอำนาจ โดยตรงหรือโดยออม            
ผานสถาบันตัวแทนซ่ึงบทบาทของประชาชนจะมาจํากัดอยูท่ีบัตรเลือกตั้งท่ีจะบังคับความรับผิดชอบ
ใหบังเกิดแกผูท่ีไดรับมอบอำนาจไป21

22 

ตารางท่ี 2.6 ความหมายของประชาธิปไตย 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
โกวิท วงศสุรวัฒน 
(2534, หนา 51) 

ระบอบประชาธิปไตย คือ การยอมรับนับถือ
ความสำคัญและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

จรูญ สุภาพ 
(2522, หนา 52, 53) 

ประชาธิปไตยเปนวิถีชีวิตแบบหนึ่งซ่ึงมีแบบ
แผนแหงพฤติกรรมในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 

เอนก เหลาธรรมทัศน 
(2552, หนา 50) 

ประชาธิปไตย ไดแก การจัดแจงทางสถาบัน
เพ่ือการตัดสินใจทางการเมือง 

อมร รักษาสัตย และคณะ 
(2539, หนา 29) 

ประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชน 

 

 
20จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร, ฉบับปรับปรุงแกไขใหม ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

2522), หนา 52 - 53. 
21เอนก เหลาธรรมทัศน, แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน: สรางการปกครองของทองถิ่นใหเปนรากฐานของ 

ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), หนา 50. 
22อมร รักษาสัตย และคณะ, ประชาธิปไตย อุดมการณ หลักการและแบบอยางการปกครอง           

หลายประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หนา 29. 
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2.3.2 การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต        

ซ่ึงยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพ และศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยถือวาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยตองมาจากปวงชน ซ่ึงผูวิจัย
ไดทบทวนเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีผูใหความหมายไว 
ดังนี้  

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบบการเมืองการบริหาร             
ท่ีประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจและการควบคุมตรวจสอบ โดยการเลือกตัวแทนของตน 
ใหเขาไปทำหนาท่ีแทนตนเองผานทางกระบวนการเลือกตั้ง จากความหมายขางตน ประชาธิปไตย         
มีเนื้อหาท่ีสำคัญ 3 ประการ ไดแก 

1. ประชาธิปไตยของประชาชน หมายถึง ความเปนเจาของอัน ไดแก ประชาชนสามารถ           
ทำใหรัฐบาลปฏิบั ติตามขอเรียกรองของตนได  สามารถดำเนินการเพ่ือให มีรัฐบาลท่ีเปนไป                    
ตามเจตจำนงของตนได รวมท้ังสามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหเปนตามท่ีตนเองตองการได เชน                   
การเลือกตั้ง การทำประชามติ การทำประชาพิจารณ การแสดงออกตามสื่อตางๆ เปนตน ความรัก
และความหวงแหนในการเมืองและการบริหารตามระบอบประชาธิปไตย โดยการติดตาม                    
และตรวจสอบ การทำงานของรัฐบาล การถือวาการบริหารบานเมืองเปนธุระของตน ไมบอกปด           
โดยใชคำวาธุระไมใชและผลักใหเปนธุระของรัฐบาล 

2. ประชาธิปไตยโดยประชาชน หมายถึง กระบวนการอันไดแกการเขาไปมีสวนรวม            
ในการบริหารประเทศ การเขาไปมีสวนรวมโดยตรงไดแก การเขารวมประชุมพรอมกันท้ังหมด                       
เพ่ือตัดสินในเรื่องท่ีมีความสำคัญตอบานเมืองหรือทองถ่ินของตน สำหรับวิธีการท่ีสามารถนำมาใช            
ในการเขาไป มีสวนรวมโดยตรง คือ การออกเสียงประชามติ ซ่ึงประเทศไทยสามารถนำวิธีนี้มาใชกับ
กิจการในทองถ่ิน เพราะจะมีประชาชนเปนจำนวนนอยและประชาชนมีวัฒนธรรมประเพณี                    
ท่ีคลายคลึงกัน รวมท้ังมีมาตรฐานการครองชีพท่ีไมแตกตางกันมาก การเขาไปมีสวนรวมโดยออมหรือ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนไดแก การเลือกตัวแทนเขามาทำหนาท่ีบริหารประเทศแทนตนเอง            
ซ่ึงลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยแบบตัวแทน มีดังนี้ 

2.1 มีพรรคการเมืองเสนอนโยบายใหประชาชนเลือก  
2.2 มีการเลือกตั้ง  
2.3 มีการใชสทิธิออกเสียงโดยประชาชน 
2.4 มีรัฐบาลท่ีมาจากเสียงสวนใหญ ของผูแทนราษฎรในสภาเขามาทำหนาท่ี                 

บริหารประเทศ และมีฝายคานท่ีทำหนาท่ีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล 
3. ประชาธิปไตยเพ่ือประชาชน คือ เปาหมายหรือประโยชนท่ีประชาชนจะตองไดรับ

กล าวคือ รัฐบาล ท่ี เข าไปบริหารประเทศ  ตองมี เป าหมายเพ่ือความผาสุกของประชาชน                  
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และสรางความเจริญเติบโตใหแกประเทศไทย โดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก ไมใชเขาไป 
เพ่ือกอบโกยหรือแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง22

23 
โดยอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา นายอับราฮัม ลินคอลน (Ambrahum Lincon)               

ไดใหแนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยไววา “รัฐบาลประชาธิปไตยคือ รัฐบาลของประชาชน                     
โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน” สามารถขยายความได ดังนี ้

รัฐบาลของประชาชน (Rule of people) หมายถึง การท่ีประชาชนอยู ในฐานะ             
เปนเจาของรัฐบาลคือ มีสวนรวมในการกำหนดผูท่ีจะเปนผูปกครองสามารถเปลี่ยนแปลงผูปกครองได 
ถาผูปกครองไมบริหารปกครองประเทศเปนไปเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนโดยมีสวนรวม รัฐบาล
ของประชาชนอาจขยายความถึงความผูกพันของประชาชนท่ีมีตอระบอบการเมืองเปนหลักยึดพ้ืนฐาน
ในการแสวงหาสิ่งท่ีเปนเปาหมายสูงสุดของการเมืองการปกครอง ซ่ึงเปนนัยของการสรางพันธะ           
ยึดเหนี่ ยวท่ี เรียกวา อุดมการณทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงก็ คือ                
การกำหนดใหอำนาจสูงสุดในการเมืองการปกครองหรืออำนาจอธิปไตยใหเปนของประชาชน ไมใช
ของรัฐบาลนั่นเอง ดังเชน การกำหนดใหผูปกครองตองมาจากการเลือกตั้งท่ัวไป โดยการเปดใหมี            
การใชสิทธิออกเสียงเปนการท่ัวไปของประชาชน การกำหนดใหการใชอำนาจของผูปกครองตองอยู 
บนพ้ืนฐานความยินยอมของประชาชน และการกำหนดใหประชาชนเปนผูกำหนด ใหความตกลงใจ  
ในการปกครองการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสัญญาประชาคม เปนตน 

รัฐบาลโดยประชาชน (Rule by people) หมายถึง ประชาชนหรือพลเมืองทุกคน     
มีสิทธิท่ีจะเปนผูปกครองหากไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนโดยสวนใหญของประเทศ การเปน 
ผูปกครองหรือผูแทนราษฎรตองไมถูกจํากัดใหอยูในแวดวงของกลุมชนชั้นใดชั้นหนึ่ง โดยเฉพาะตองมี
การเปดโอกาสใหทุกคนโดยเทาเทียมกัน เปนหลักยึดพ้ืนฐานในการแสวงหาสิ่งท่ีเปนกระบวนการ
วิถีทางการเมืองการปกครอง ซ่ึงเปนนัยของกระบวนการสรางกระบวนการทางการเมืองการปกครอง
ใหรองรับกับการกำกับควบคุมของประชาชนในรูปของการสรางวิถีทางในการใชสิทธิเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนคูขนานกันไปกับวิถีทางในการใชอำนาจของผูปกครองท่ีตองรับผิดชอบ 
และตอบสนองต อประชาชนพรอม กัน ไปด วย  ซ่ึ งเป น วิ ถีท างของความสัม พันธ รวม กัน                   
ระหวางผูปกครองกับประชาชนผูรับการปกครองนั่นเอง ดังเชน การกำหนดใหใชเสียงขางมากในการ
ปกครองโดยตองเคารพเสียงขางนอยดวย การยึดเจตนารมณของฝายประชาชนเปนบรรทัดฐานอางอิง 
พันธะผูกพันสัญญาประชาคมแกฝายผูปกครอง และการเคารพความเปนสูงสุดของสัญญาประชาคม 
ท่ีผูปกครองจะละเมิดมิได 

รัฐบาลเพ่ือประชาชน (Rule for people) หมายความวา รัฐบาลหรือคณะบุคคล             
ท่ีปกครองประเทศนั้น จะตองมีจุดประสงคเพ่ือความผาสุกของปวงชนเปนหลัก และพยายามท่ีจะ
บริหารสังคมใหดำเนินไปตามวิถีท่ีกำหนดไว เพ่ือใหบรรลุถึงจุดหมายนั้น หลักการรัฐบาลของ 
ประชาชนโดยประชาชน และเพ่ือประชาชน เปนหลักการท่ีตรวจสอบวารัฐบาลท่ีปกครองอยูเปน 

 
23วรทิพย  มี มาก  และ  ชี วินทร  ฉายาชวลิ ต , หน า ท่ีพล เมื องในระบอบประชาธิป ไตย                              

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข , (กรุงเทพมหานคร:  สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ ง, 2547),             
หนา 110. 
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ประชาธิปไตยหรือไม การท่ีรัฐบาลใดจะไดรับการยอมรับวาเปนรัฐบาลประชาธิปไตยจะตองมี 
ลักษณะครบท้ัง ๓ ประการ คือ 

๑) เปนรัฐบาลท่ีไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน 
๒) การเลือกตั้งนั้นเปดโอกาสใหทุกคนมีสิทธิเสนอตัวเขารับการเลือกตั้ง 
๓) รัฐบาลจะตองบริหารประเทศ ตามความตองการของประชาชนสวนใหญเพ่ือให 

ประชาชนมีความสมบูรณพูนสุข 
รัฐบาลท่ีเปนประชาธิปไตยจะมีเพียงลักษณะหนึ่งลักษณะใดหรือสองลักษณะไมได 

จะตองมีครบท้ังสามลักษณะ การปกครองเพ่ือประชาชนเปนหลัก ยึดพ้ืนฐานในการแสวงหาสิ่งท่ีเปน
ความชอบธรรม รัฐบาลท่ียุติธรรมซ่ึงเปนนัยของการจัดระเบียบความสัมพันธทางอำนาจขององคกร
รัฐบาล ใหสอดคลองกันตามครรลองของระบอบการเมืองการปกครองอันเปนการสรางหลักประกัน    
ข้ันพ้ืนฐานใหเกิดความเชื่อม่ันในการใชอำนาจการปกครองท่ียุติธรรมของรัฐบาล และการไดรับ                
คำยินยอมจากประชาชนในความชอบธรรมของการใชอำนาจในการปกครองนั้นดวย เพ่ือใหประชาชน
เชื่อม่ันในการใชอำนาจการปกครองของรัฐบาลไมใหบิดเบือนไปจากกฎหมายอันเปนตัวแทนเจตนา
รวมของสัญญาประชาคม ซ่ึงจะเปนหลักสำคัญในการเอ้ือประโยชนใหเกิดความยุติธรรมในการ
ปกครองไดในท่ีสุด โดยเฉพาะรัฐบาลจะตองทำหนาท่ีในการรักษาและสนองตอบเจตนารมณ           
ตามสัญญาประชาคมของประชาชน ซ่ึงถือวามีความสูงสุดโดยท่ีรัฐบาลจะละเมิดมิไดนั่นเอง ดังเชน 
การกำหนดใหอำนาจนิติบัญญัติเปนอำนาจสูงสุดในการออกกฎหมาย โดยท่ีฝายบริหารนั้น           
เปนเจาหนาท่ีของประชาชนในการทำหนาท่ีปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเปนตัวแทนเจตนารมณ
ของประชาชนนั้นกำหนดใหรัฐบาลตองสราง และรักษาความชอบธรรมในการปกครอง โดยการ            
สงวนสิทธิ์ใหประชาชนเปนฝายใหการยอมรับหรือปฏิเสธการมีอำนาจเหนือตนของรัฐบาลได รวมท้ัง
การกำหนดใหถือประเด็นประโยชนดานความปลอดภัย ความม่ันคง สิทธิและเสรีภาพ และ              
ความเสมอภาค เปนเครื่องมือของประชาชนในการทำและยกเลิกสัญญาประชาคม23

24 
มีนักวิชาการบางทาน ไดใหความหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคลอยตาม  

อดีตประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอน แหงสหรัฐอเมริกาวา การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ            
การเปนรัฐบาลหรอืการปกครองท่ีเปนของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 

การเปนของประชาชน คำนิยามในพจนานุกรมภาษาอังกฤษคำวา Democracy แปลวา 
การปกครองของประชาชน แตในความหมายท่ีครอบคลุมกวา การเปนของประชาชน ไมได
หมายความ เพียงถึงการปกครองอยางเดียว หากยังหมายความถึงอำนาจอธิปไตยในแผนดิน 
ทรัพยากร แผนดิน มหาสมุทร นานฟา ตลอดจนผลประโยชนท้ังหลายท่ีพึงมี ลวนนับเปนของ
ประชาชนถวนทุกคน ท้ังบุคคลในปจจุบันและท่ีจะเกิดมาในอนาคต อยางไรก็ตามการเปนเจาของ            
ยังหมายรวมถึงความรับผิดชอบ เพ่ือปกปองใหเปนประโยชนตอสวนรวมโดยท่ัวกัน เปนท่ีมาของ              
การมีสวนในการปกครอง 

โดยประชาชน เปนวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตย เม่ือแผนดินเปนของประชาชน 
ความเปนธรรมตลอดจนความรมเย็นจะเกิดข้ึนในแผนดินได เม่ือการบริหารจัดการผลประโยชน 

 
24สนธิ เตชานนท, พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร:  ฟนน้ีพับลิชช่ิง, ๒๕๔๐), หนา ๑๗๔. 
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ท้ังหลายอยูในการดูแลของประชาชนทุกคน เปนท่ีมาของความสำคัญในการมีสวนรวมในทางการเมือง
ของประชาชน อยางไรก็ตามโดยท่ีประชาชนไมสามารถเขามามีสวนรวมการบริหารจัดการทุกคนได 
จึงไดเกิดสถาบันองคกร ตลอดจนตัวแทนตางๆท่ีเขามาทำหนาท่ีแทนการมีสวนรวมของประชาชน           
ใหสมเจตนารมณ เชน สมาชิกสภาผูเปนตัวแทนของประชาชน พรรคการเมืองผูเปนตัวแทนของ              
กลุมความคิดเห็นและกลุมผลประโยชน ตลอดจนสมาชิกสภาและผูบริหารทองถ่ิน กำนัน ผูใหญบาน 
และเรื่องอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

เพ่ือประชาชน เปนวิธีการในระบอบประชาธิปไตย ท่ีจะประกันวาความเสมอภาคและ 
ความเปนธรรมจะเกิดข้ึนได สมตามปณิธานของระบบนั้น การบริหารแผนดินจะตองมีเปาหมายท่ี ให
ผลประโยชนของแผนดินเปนไปเพ่ือประชาชน คือ ตกถึงมือประชาชนโดยเสมอภาคเทาเทียม กันทุก
คนไมเฉพาะเพียงแตบางคน หรือเพียงแตตกอยูแกคนขางมาก ในสังคมประชาธิปไตยท่ียึดถือในเรื่อง
ความเสมอภาคเทาเทียมกัน ในเรื่องความเปนธรรม ตลอดจนเรื่องความสมเหตุสมผลนั้น ผลประโยชน
ของแผนดินตกถึงมือประชาชนทุกคนอยางแทจริง24

25 
 
ตารางท่ี 2.7 การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
วรทิพย มีมาก และชีวินทร ฉายาชวลิต 
(2547, หนา 46) 

ประชาธิปไตยมีเนื้อหาท่ีสำคัญ 3 ประการ 
1. ประชาธิปไตยของประชาชน 
2. ประชาธิปไตยโดยประชาชน 
3. ประชาธิปไตยเพ่ือประชาชน 

สนธิ เตชานนท  
(2540, หนา 174) 

รัฐบาลประชาธิปไตยคือ รัฐบาลของประชาชน                     
โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 

อมร รักษาสัตย 
(2544, หนา 18 - 19) 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ การเปน
รัฐบาลหรือการปกครองท่ีเปนของประชาชน โดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชน 

 
2.3.3 หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ระบอบประชาธิปไตย มีหลักการท่ีสำคัญ 4 ประการ คือ 
1. หลักการวาดวยอำนาจอธิปไตยของปวงชน (popular sovereignty or sovereignty 

of the people) ประชาธิปไตยถือวาอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเปน
ของประชาชนทุกคนรวมกัน และประชาชนผูเปนเจาของอำนาจเปนผูรวมกันใชอำนาจนี้ไมวาโดยตรง 
หรือโดยออม เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเอง 

 
25อมร รักษาสัตย, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร:

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), หนา 18 – 19. 
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2. หลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ (right, liberty or freedom) ความสามารถของคนท่ีจะ
กระทำหรืองดเวนกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไดภายในขอบเขตขอกำหนดของกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายนั้นออก
โดยวิถีทางประชาธิปไตย คือ ออกโดยผูแทนราษฎรท่ีไดรับการเลือกตั้งมาอยางเปนประชาธิปไตย 

3 . ห ลั ก ว าด วย ความ เสมอภ าค  (equality) ก าร ท่ี ราษ ฎ รทุ กคน ในป ระ เท ศ                     
มีความเสมอภาคหรือความเทาเทียมกันพ้ืนฐานในเรื่องสำคัญๆท่ีเปนไปไดในฐานะมนุษยปุถุชน          
อันจะทำใหทุกคนมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยและกอใหเกิดความยุติธรรมในสังคม 

4. หลักวาดวยภราดรภาพ (fraternity) และหลักวาดวยการเคารพเหตุผล (respect for 
reason) การปกครองตนเองรวมกันของประชาชนนั้น เม่ือคนในสังคมมีโอกาสและเขามีสวนรวม     
ในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคมไดอยางกวางขวาง การมีสวนรวมดังกลาวไมวาจะเปนเรื่องทางการเมือง 
ทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม ยอมทำอยางสันติและหาขอยุติ ท่ี เหมาะสมเปน ท่ียอมรับกัน                   
ถาคนท้ังหลายมีความเคารพซ่ึงกันและกัน และมีความรักความปรารถนาดีตอกันเปรียบประดุจญาติ     
พ่ีนองท่ีเรียกวามีภารดรภาพ หากประเด็นท่ีกลาวยังไมเปนท่ีเขาใจรวมกันได ก็ตองมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางรอบดานอยางกวางขวางดวยขอเท็จจริงตาง ๆ และใชหลักเหตุผล
ดวยความสมเหตุสมผลมาเปรียบเทียบ เพ่ือนำไปสูขอสรุปท่ีนาจะดีท่ีสุดรวมกัน อันเปนขอยุติ                    
ท่ีจะนำไปปฏิบัติตอไป25

26  
แต มีนักวิชาการบางทาน ไดอธิบายวา ระบอบประชาธิปไตย มีหลักการท่ีสำคัญ             

5 ประการ คือ 
1. หลักการอำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนนั้น ประชาชนแสดงออกซ่ึงการเปนเจาของ

อำนาจท่ีมีตามกระบวนการการเลือกตั้งอยางอิสระจริงและท่ัวถึง ในการใหไดมาซ่ึงตัวผูปกครอง               
และผูแทนของตน รวมท้ังประชาชนมีอำนาจในการคัดคาน และถอดถอนผูปกครองและผูแทน            
ท่ีมีทาท่ีทำใหประชาชนเห็นวา ไดบริหารประเทศในทางท่ีเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม เชน                 
มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ 

2. หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการจะกระทำหรืองดเวนการกระทำ   
อยางใดอยางหนึ่งตามท่ีบุคคลนั้นตองการ ตราบเทาท่ีการกระทำของเขานั้นไมไปละเมิดลิดรอน              
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือละเมิดตอความสงบเรียบรอยของสังคม และความม่ันคง                  
ของประเทศชาติ 

3. หลักความเสมอภาค การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงทรัพยากร          
และคุณคาตาง ๆ ของสังคมท่ีมีอยูอยางจํากัดอยางเทาเทียมกัน โดยไมถูกกีดกันดวยสาเหตุ แหงความ 
แตกตางทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพันธ  วัฒนธรรม  ความเปนอยู ฐานะทางเศรษฐกิจ                      
หรือดวยสาเหตุอ่ืน 

4. หลักการปกครองโดยกฎหมาย หรือหลักนิติธรรม การใหความคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
ของประชาชน ท้ังในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิน การแสดงออก การดำรงชีพ ฯลฯ อยางเสมอ             
หนากัน โดยผูปกครองไมสามารถใชอำนาจใด ๆ ลิตรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได และไมสามารถ
ใชอภสิิทธิ์อยูเหนือกฎหมายหรือเหนือกวาประชาชนคนอ่ืน ๆ ได 

 
26อางแลว, หนา 5. 



๒๕ 

5. หลักเสียงขางมาก (Majority Rule) ควบคูไปกับการเคารพสิทธิของเสียงขางนอย 
(Minority Rights) การตัดสินใจใด ๆ ท่ีสงผลกระทบตอภาคประชาชนหมูมาก ไมวาจะเปนการ 
เลือกตั้งผูแทนของประชาชนเขาสูระบบการเมือง การตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารหรือ 
ฝายตุลาการ ยอมตองถือเอาเสียงขางมากท่ีมีตอเรื่องนั้น ๆ เปนเกณฑตัดสินทางเลือก โดยถือวา              
เสียงขางมากเปนตัวแทนท่ีสะทอนความตองการ ขอเรียกรองของประชาชนหมูมาก หลักการนี้                
ตองควบคูไปกับการเคารพและคุมครองเสียงขางนอยดวย ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันวา ฝายเสียงขางมาก 
จะไมใชวิธีพวกมากลากไปตามผลประโยชนความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอยางสุดโตง 
แตตองดำเนินการเพ่ือประโยชนของประชาชนท้ังหมด เพ่ือสรางสังคมท่ีประชาชนเสียงขางนอย 
รวมท้ังชนกลุมนอย ผูดอยโอกาสตาง ๆ สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข26

27 
โดยหลักเกณฑสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี 4 ประการ ดังนี้ 
1. อำนาจอธิปไตยเปนของประชาชน กลาวคือ ประชาชนเปนผู ใชอำนาจในการ                    

ออกกฎหมายบริหารและตุลาการ ท้ังนี้ในการใชอำนาจนั้นอาจกระทำโดยตรง เชน การชุมนุม          
ของชาวเอเธนสโบราณเพ่ือรวมกันตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือโดยวิธีออม โดยประชาชนใชอำนาจ     
ในการออกกฎหมายผานทางสภาผูแทนราษฎร ใชอำนาจบริหารผานทางฝายบริหารและใชอำนาจ
ตุลาการ ผานทางศาล การใชอำนาจของประชาชนโดยวิธีออมซ่ึงประเทศตาง ๆ เกือบท้ังหมด        
ในปจจุบัน ซ่ึงอาจกลาวได วา เปนหลักการท่ีฝายปกครองจะตองได รับความยินยอมจาก                        
ผูใตการปกครองหรือประชาชน 

2. หลักความเสมอภาคของบุคคล กลาวคือ ถือวาบุคคลมีฐานะทางสังคมเทาเทียมกัน            
ทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ไมมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในเรื่องฐานะของบุคคล             
ไมวาชาติวุฒิหรือคุณวุฒิของบุคคลนั้น ๆ จะเปนอยางไร โดยเฉพาะความเสมอภาคเทาเทียมกัน                
ทางการเมือง หมายความวา ประชาชนพลเมืองทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในกระบวนการตัดสินใจ 
ในนโยบายการปกครองประเทศ โดยยึดหลักการสำคัญวา “คนเดียวมีสิทธิลงคะแนนไดเสียงเดียว”
และโอกาสเทาเทียมกันเชนวานี้ จะตองประกอบดวยเสรีภาพไมถูกบังคับหรือกำหนดใหเลือก การมี
สิทธิตามกฎหมายของประชาชนพลเมืองในการออกเสียงเลือกตั้งของประเทศสหภาพโซเวียต          
ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตเปนผูกำหนดตัวเลือกมาใหก็ไมเรียกวามีความเสมอภาคกันในทางการเมือง 

3. การยึดถือเจตนารมณของปวงชน หลักการนี้ยืนยันอำนาจของประชาชนในขอแรก 
กลาวคือ ถือวาในการท่ีจะพิสูจนใหเห็นโดยแนชัดวาผูปกครองเปนเพียงตัวแทนท่ีใชอำนาจ               
แทนปวงชน ไมใชอำนาจของตัวเอง รัฐบาลจะตองดำเนินการหรือจัดกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง           
ตามเจตนารมณของปวงชน โดยวิธีการปฏิบัติเพ่ือย้ำหลักการนี้ ไดแก การบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ           
ใหประชาชนเลือกตั้งรัฐบาลเปนครั้งคราวหรือการกำหนดใหมีกลไกทางสถาบันบางอยาง เชน การเปด 
อภิปรายท่ัวไป เพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐบาล บทบัญญัติคุมครองสิทธิในการแสดงความคิดเห็น               
และอภิปราย เพ่ือกอประชามติหรือวิธีการใหประชาชนรางกฎหมายโดยตรง เปนตน 

 
27วิทยากร เชียงกูล , หลักการปกครองระบอบประชาธิป ไตย , [ออนไลน ], แหล งท่ี มา :                                       

https://witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/democratic/ [1 กันยายน 2562]. 



๒๖ 

4. การยึดถือหลักการปกครองโดยเสียงขางมาก และเคารพในสิทธิของเสียงขางนอย              
เนื่องจากในสังคมหนึ่งๆนั้นมีสมาชิกจำนวนมาก ยอมเปนธรรมดาท่ีทุกคนจะมีความเห็นพอง              
หรือมีเจตนารมณอยางเดียวกันไมไดท้ังหมด การใชอำนาจปกครองของประชาชนจะเปนไปได             
จะตองใชหลักการของเสียงขางมาก และการเลือกตั้งการออกเสียงประชามติเปนกรรมวิธีทางปฏิบัติ
ของหลักเกณฑนี้ แตเพราะเราไมมีทางท่ีจะแนใจไดวาคนกลุมใหญจะใชวิจารณญาณของเขาไปในทาง 
ท่ีถูกท่ีควรๆ ไดทุกๆ คราวคนกลุมใหญก็อาจถูกอิทธิพลของอารมณไดในบางโอกาส หรือเกิดความ 
เมามันในอำนาจซ่ึงเปนไปไดอยางมากและเคยปรากฏมาหลายครั้งดวยเหตุนี้จึงมีความจำเปนท่ีจะตอง
มีมาตรการปองกันมิใหมีการกดข่ีขมเหงคนกลุมนอยเกิดข้ึนซ่ึงจะกอใหเกิดระบบเผด็จการของคน 
สวนใหญ2728 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีเจริญอยูในยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริกานั้น           
มีหลักการสำคัญ ดังนี ้

1. การยึดถือเหตุผล 
ปรัชญาประชาธิปไตยถือวา สัจธรรมยอมข้ึนอยู กับเหตุผล การวิพากวิจารณหรือ                 

แสดงความเห็นคัดคานตาง ๆ นั้นยอมเปนท่ีมาของการแสวงหาเหตุผล เปนวิถีทางท่ีจะทำให
ประชาชนพลเมืองเจริญเติบโตทางสมองและจิตใจ และเปนเหตุใหสังคมเจริญกาวหนา 

2. การเนนความสำคัญของปจเจกชน 
โดยเห็นวา บุคคลแตละคนเปน ศูนยกลางของนโยบาย  และลัทธิ ท้ั งปวงบุคคล                  

เปนผูสรางสถาบันสังคมและสถาบันการเมือง เพ่ือเปนปจจัยใหบุคคลมีชีวิตอยูรวมกันอยางสมบูรณ
ยิ่งข้ึน แตละคนจึงควรเปนตัวของตัวเองลขิิตชีวิตของตัวเองมากท่ีสุดกวาผูใดหรือสถาบันใด 

3. การถือรัฐเปนเครื่องมือของประชาชน 
เม่ือถือวาแตละคนเปนผูลิขิตชีวิตของตนเองมากท่ีสุด รัฐก็คอยเขาแทรกแซง แตนอยท่ีสุด     

รัฐเปนเพียงเครื่องมือสงเสริมใหบุคคลบรรลุจุดหมายปลายทาง ในสวนท่ีเหนือความสามารถท่ีแตละ
บุคคลจะกระทำกันเองไดเทานั้น เชน การพิทักษรักษาสิทธิมูลฐานของมนุษย การรักษาความยุติธรรม 
การรักษาความสงบเรียบรอย 

4. การอาศัยความสมัครใจเปนใหญ 
เปนวิธีการปลอยใหเอกชนดำเนินการทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมตามความสมัครใจ 

ระหวางกันเอง เชน การจัดตั้งพรรคการเมืองหรือการจัดตั้งสมาคมตางๆ เปนตน 
5. การยึดถือกฎเหนือกฎ 
เรื่องนี้ยอมเปนไปตามแนวคิดเดิมท่ีวา ประชาชนสรางรัฐข้ึนมาเพ่ือปกปองคุมครอง               

สิทธิสำคัญบางประการของประชาชน รัฐบาลผูปกครองจะบิดเบือนผันแปรไปตามใจตนมิได                
มิฉะนั้นแลว ประชาชนมีสิทธิลมลางรัฐบาลนั้นเพ่ือจัดตั้งรัฐบาลใหมข้ึนมาได ความจริงฝายเผด็จการ  
ก็ถือเรื่องกฎเหนือกฎ แตเปนกฎท่ีสรางข้ึนตามใจตนจึงกอความไมสงบไมสิ้นสุด 

 

 

28ทินพันธ นาคะตะ, ประชาธิปไตย ความหมายปจจัยเอ้ืออำนวย และการสรางจิตใจ 
(กรงุเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2517), หนา 9 – 10. 
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6. การเนนความสำคัญของวิธีการ 
ถือวาวิธีการนั้นจะตองเหมาะสมในการดำเนินไปสูจุดหมายปลายทาง ซ่ึงควรตอง         

ยึดความผาสุกของประชาชนเปนท่ีตั้ง ซ่ึงโดยนัยนี้นาจะตองยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาคือถือสายกลาง 
ซ่ึงตรงขามกับฝายเผด็จการท่ีชอบใชวิธีรุนแรง ซ่ึงเปนการเพ่ิมพูนความเกลียดชังมากกวาท่ีจะสราง
ภราดรภาพใหเกิดข้ึนตามอุดมการณของตนเอง 

7. การถือความเห็นพองตองกันเปนหลักในมนุษยสัมพันธ 
ประชาธิปไตยนิยมการประนีประนอมเปนสำคัญ ซ่ึงอาจทำไดโดยการอภิปรายหรือ

โตเถียงกัน เพ่ือหาขอยุติรวมกัน โดยถือฝายขางมากเปนเกณฑตัดสิน ท้ังนี้ โดยตองยอมรับความเห็น
ของฝายขางมาเปนฝายชนะไปพลางกอน อาจเปนชั่วขณะหนึ่งเทานั้น ฝายขางนอยยอมอาจหาทาง 
ชักจูงคนสวนใหญใหเห็นคลอยตามและอาจกลายเปนฝายขางมากภายหลังได 

8. การถือสมภาพ หรือความเทาเทียมกันข้ันมูลฐานของมนุษย 
ความเทาเทียมกันหรือสมภาพในทัศนะของประชาธิปไตย หมายถึงความเทาเทียมกัน           

ในโอกาส อยางไรก็ดีในเรื่องนี้จำเปนตองคำนึงถึงความแตกตางในเรื่องความจำเปน และความ         
ขาดแคลนของแตละบุคคลไวดวย28

29 
 
ตารางท่ี 2.8 หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
วิสุทธิ์  โพธิแทน 
(2554, หนา 49) 

หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 4 ประการ 
1. หลักการวาดวยอำนาจอธิปไตยของปวงชน 
2. หลักวาดวยสิทธิเสรภีาพ 
3. หลักวาดวยความเสมอภาค 
4. หลักวาดวยภราดรภาพ 

ทินพันธ นาคะตะ 
(2517, หนา 9 -10) 

ห ลั ก เก ณ ฑ ส ำ คั ญ ข อ งก ารป ก ค รอ งระบ อ บ
ประชาธิปไตยมี 4 ประการ 
1. อำนาจอธิปไตยเปนของประชาชน 
2. หลักเสรีภาพ 
3. หลักความเสมอภาค 
4. หลักการปกครองโดยกฎหมาย 
5. หลักเสียงขางมาก 

 
 
 
 

 
29ประสาร ทองภักดี , หลักการปกครอง (หลักรัฐศาสตร), (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย           

ธุรกิจบัณฑิตย, 2525), หนา 18 - 119. 
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ตารางท่ี 2.8 หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
ประสาร ทองภักดี 
(2525, หนา 19 – 119) 

หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
มีหลักการสำคัญ ดังนี้ 
1. การยึดถือเหตุผล 
2. การเนนความสำคัญของปจเจกชน 
3. การถือรัฐเปนเครื่องมือของประชาชน 
4. การอาศัยความสมัครใจเปนใหญ 
5. การยึดถือกฎเหนือกฎ 
6. การเนนความสำคัญของวิธีการ 
7. การถือความเห็นพองตองกันเปนหลักใน
มนุษยสัมพันธ 
8. การถือสมภาพ หรือความเทาเทียมกันข้ัน
มูลฐานของมนุษย 

 
2.3.4 รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มี 3 แบบดวยกัน คือ 
1. ประชาธิป ไตยโดยตรง ประชาชนมาประชุมกันอภิปรายและลงคะแนนกัน              

ในเรื่องสำคัญ เชน การประชุมเรื่องงบประมาณ กฎหมายในระดับทองถ่ิน หรือการลงประชามติ      
ในระดับประเทศ เชน การรับหรือไมรับรางรัฐธรรมนูญ 

2. ประชาธิปไตยโดยระบบผูแทน เนื่องจากประเทศสวนใหญ มีประชาชนมาก             
มีความซับซอน ตองแบงงานกันทำ จึงมักใชวิธีเลือกผูแทนข้ึนไปเปนฝายบริหารและออกกฎหมาย 

3. ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีสวนรวม เปนการผสมผสานท้ัง 2 แบบแรก รวมท้ัง  
การใหประชาชนมีการปกครองตนเองระดับทองถ่ินมีองคกรอิสระท่ีรักษาผลประโยชนฝายประชาชน          
มีสื่อสารมวลชนและองคกรประชาชนท่ีเขมแข็ง ภาคประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาท ในการ
ตัดสินใจเรื่องการบริหารประเทศคอนขางมาก ไมไดปลอยใหผูแทนทำทุกอยางโดยประชาชนใหสิทธิ     
แตเลือกผูแทนนาน ๆ ครั้งเทานั้น29

30 
 
 
 
 
 
 
 

 
30วิทยากร เชียงกูล, 2550, หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย, หนา 20. 
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ตารางท่ี 2.9 รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
วิทยากร เชียงกูล 
(2550, หนา 20) 

รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย        
3 ประการ คือ 
1. ประชาธิปไตยโดยตรง 
2. ประชาธิปไตยโดยระบบผูแทน 
3. ประชาธปิไตยแบบประชาชนมีสวนรวม 

 

2.4 แนวคิดที่เกี่ยวของกับอุดมการณทางการเมือง 

2.4.1 ความหมายของอุดมการณทางการเมือง 
อุดมการณทางการเมือง หมายถึง การเนนถึงเปาหมาย หรือวัตถุประสงคทางการเมือง 

เชน การแพรขยายของอุดมการณทางการเมือง จะไดรับการตอบ สนองของกลุมชนมากนอยเพียงใด
ข้ึนอยูกับพ้ืนฐานทางสังคม อันไดแกบุคลิกภาพ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม รวมท้ังความเชื่อถือ
ดั้งเดิมโดยท่ัวไปของคนในกลุมแนวคิดอุดมการณทางการเมืองอาจ พิจารณาใชประโยชนทางการเมือง
ไดหลายประการเชน ใชเพ่ือการรวมกลุมและการปกครอง ใช เพ่ือความชอบธรรมทางการเมือง             
เพ่ือประโยชนของชนชั้นผูนำทางการเมืองหรือแมแตการขยาย การใชอำนาจของรัฐบาล เราอาจ
กำหนดประเภทของอุดมการณทางการเมืองได ดังนี้3031 

1. อนุรักษนิยม (conservatism) ลักษณะของอนุรักษนิยมคือพยายามท่ีจะปองกันหรือ 
ลดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกา ความเชื่อเกา ชั้นทางสังคมเกา ไปสูสังคมใหม  
อนุรักษนิยมเชื่อวา ปจเจกมีความไมคงเสนคงวาในการใชเหตุผล (Consistently rational) เปน
เพราะคนมีอารมณซ่ึงบางครั้งอยูเหนือเหตุผล เปนเหตุใหการตัดสินใจของคนอาจไมเปนท่ียอมรับวามี
เหตุผลเสมอไป อีกประการหนึ่งพวกอนุรักษนิยมเชื่อวา ปจเจกไดรับการถายทอดความฉลาด ความ
ชำนาญ และแมแตสถานะเเตกตางกัน ปจเจกหรือกลุมบางกลุมมีสถานะความรูความชำนาญ  สูงกวา 
และกลุมท่ีวานี้คือกลุมท่ีเปนผูใชอำนาจในสังคมหรือเปนรัฐบาลความสัมพันธระหวางปจเจก ชนกับ
สังคมอนุรักษนิยมเปนไปภายใตความไมเทาเทียมกันระหวางปจเจกหรือกลุมในดานอำนาจ สถานภาพ
และการถือครองทรัพยสิน แตความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคมถูกกำหนดและข้ึนโดย
คานิยมดั้งเดิม จริยธรรมทางสังคม ซ่ึงเปนบทบาทในการชี้นำของสถาบันทางสังคม เชน ครอบครัว 
วัด หรือแมแตรฐับาล ซ่ึงทำหนาท่ีสื่อความหมาย หรือบังคับใชคานิยมเหลานั้น เสรีภาพของปจเจกชน
ในสังคมอนุรักษนิยมมีก็จริง แตไมมีปจเจกหรือกลุมใดๆ มีเสรีภาพเต็มท่ีท่ีจะทำอะไรตามใจไดตองตก
อยูภายใตประเพณีแหงสังคม ศาสนาและประเพณีเปนท่ีมาแหงการชี้นำสังคมมากกวาความเปนเหตุ
เปนผล ความเสมอภาคซ่ึงปกติถูกมองในแงของท่ีมีอยูในธรรมชาติของสังคม สำหรับอนุรักษนิยมแลว

 

31ชัยอนันต สมุทวณิช, 2520, ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต กับการเมืองไทย, หนา 244. 
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การใชอำนาจของรัฐบาลท้ังปวงเพ่ือรักษาไวซ่ึงประเพณีและจริยธรรมทางสังคมมีผลเปนความเสมอ
ภาคในสังคมเชนเดียวกัน31

32 
ในทัศนะของการเมืองอนุรักษนิยม อาจพิจารณาในรูปแบบของการกำหนดลักษณะของ 

อนุรักษนิยมไดดังนี้ 
1.1 การสนับสนุนความมีระเบียบวินัย (Discipline) ซ่ึงหมายความวามีการตีกรอบ    

การปฏิบัติ เพ่ือรักษาเสถียรภาพโดยวิธีการใหยอมรับอำนาจในความชอบธรรมท่ีมีอยูแลวแตเดิม 
(Traditional authority) เชน นับถือพวกเกิดในตระกูลเกาท่ีรูจักกันมาชานานยอมรับในเรื่อง
เครื่องแบบและเหรียญตรา 

1.2 การลงโทษบุคคลนั้นเปน วิธีการท่ีจะขจัดความชั่วรายท่ีเปนสันดานของมนุษย  
เพ่ือใหหลาบจำ 

1.3 การเนนประสบการณมากกวาเหตุผล หมายความวา ไมรับทฤษฎีทางวิชาการใหมๆ 
ท่ีไกลตัวและมักจะเปนพวกคิดชา ไมกาวกระโดด 

1.4 ไมนิยมการเปลี่ยนแปลอยางรุนแรงและรวดเร็ว ฉับพลัน และการเปลี่ยนแปลงท่ีมี 
ผลกระทบสถานภาพเดิมอยางมาก 

1.5 ถือวาความเสมอภาคเปนอันตรายตอ เสรีภาพ เม่ือทุกคนมีความเสมอภาคแลวยอม 
สามารถใชเสียงสวนใหญ หรือเสียงขางมากในการจํากัดเสรีภาพของบุคคลได 

1.6 อนุรักษนิยมสนใจความเปนมาทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร การบังคับใช   
มาตรฐานเดียวกันท่ีเปนลักษณะสากล (universality) โดยไมพิจารณาถึงความเปนมาของสังคม     
เปนสิ่งไมสมควรอยางยิ่ง เชน บางสังคมมีวัฒนธรรมจํากัดสิทธิสตรีในทางการเมือง เปนตน 

1.7 สนับสนนุรัฐบาลในความเชื่อท่ีวารัฐบาลเปนผูพิทักษและรักสาเสถียรภาพของสงัคม 
นอกจากนี้ อาจพิจารณาในดานมิติของอนุรักษนิยมท่ีมีตอสังคมไดอีกดานหนึ่งของ             

การศึกษา การแบงมิติออกเปนสามสวน คือ 
  - มิติทางสังคม มีความเชื่อวามนุษยในสภาพธรรมชาติ มีความชั่วรายจึงตองมีสัญญา  

ระหวางกันเพ่ือจัดตั้งรัฐและรัฐบาล 
  - มิติทางสถาบัน สถาบันทางการเมืองตองกอตั้งข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับวัฒนธรรม
และความเปนมาของสังคม การลอกเลียนแบบมาจากสังคมอ่ืนท่ีมีความเปนมาท่ีแตกตางกัน                    
เปนสิ่งท่ีไมถูกตอง 
  - มิติทางการเมือง อนุรักษนิยมยึดถือนโยบาย ผลการปฏิบัติ (Pragmatic) คือ           
เลือกในนโยบายท่ีปฏิบัติได มากกวาท่ีสูงเกินความสามารถ ไมสนับสนุนการกระทำใด ๆ อันละเมิด 
ทรัพยสินสวนบุคคลและสนับสนนุการคาเสรี เปนตน 

2. เสรีนิยม (liberalism) เปนอุดมการณ ท่ีเนนเสรีภาพของปจเจกชนอยางสูงยิ่ง            
โดยบทบาทของรัฐบาลควรจะไดถูกจํากัด เชน สถาบันท่ีอาจทำใหกระทบกระเทือนเสรีภาพ ไดแก  
รัฐ องคการศาสนา และแมแตกองทัพ จะตองถูกจำกัดอำนาจลง อีกประการคือ เสรีนิยมเชื่อวา 
มนุษยโดยธรรมชาติมุงทำแตสิ่งท่ีดี มีหลักสนับสนุนความเทาเทียมกันในโอกาส และถือวาคานิยม            

 
32Roskin, Political Science, (London : Prentice-Hall International, 2003), p. 96. 
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บางอยางถือเปนสากล เชน สิทธิมนุษยชน (Human rights) อยางไรก็ดี เสรีนิยมก็ยังยอมรับวา       
มีความจำเปนตองมีรัฐบาล เสรีนิยมอาจแบงออกไดเปนสองแนวคิด เสรีนิยมดั้งเดิมท่ีเรียกวา Classic 
liberals ท่ีเนนเสรีภาพไมตองการใหรัฐเขาไปยุงเก่ียวกับเอกชน โดยไมจำเปนสวนเสรีนิยมใหม       
ท่ีมีลักษณะคลายกับสังคมนิยมประชาธิปไตย (Democratic Socialism) คือ ยินยอมใหรัฐบาลเขามา
มีสวนในกิจการบางอยางท่ีเก่ียวของโดยตรงกับสาธารณประโยชน คุณภาพสินคา และกิจการ           
สวัสดิ์การแรงงาน เปนตน ท้ังนี้รวมถึงเสรีนิยมดานเศรษฐกิจ (Economic liberalism) ซ่ึงเราอาจ
พิจารณาแนวคิดของจอหน ล็อค (John Locks) ในศตวรรษท่ี 17 ไดดังนี้3233 

2.1 เสรีนิยมดั้งเดิม (Classical liberality) มีองคประกอบ ดังนี้ 
 1. การยอมรับเสรีภาพของปจเจกชน (Individualism) โดยรวม เชน การเมือง 
เศรษฐกิจ และการเชื่อถือในลัทธิใด ๆ ในเวลาเดียวกันจำกัดอำนาจของสถาบันทางการเมือง               
และสังคมทุกประเภทท่ีอาจทำใหกระทบตอเสรีภาพสวนบุคคล และในศตวรรษท่ี 19 (จอหน สจวต 
มีลล) Jotun Stuart Mill นักปราชญอังกฤษ ยืนยันวารัฐไมอาจละเลยเสียงขางนอยแมวาจะมีเพียง
เสียงเดียว 
  - เคารพในเหตุผล (Rationalist) เชื่อวาปญหาในสังคมท้ังปวงแกไดดวยเหตุ   
และผล โดยศึกษาใหไดความรู ความเขาใจ และใหหลักเหตุผลในการแกปญหา 
 - เชื่อในการเปลี่ยนแปลง (Change) เสรีนิยมเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงทำใหเกิด 
ความกาวหนา ไมยึดติดอยูในคานิยม 
 - เชื่อในหลักสิทธิมนุษยชน (Human rights) และหลักสากลของการใหโอกาส 
ในความเสมอภาค 

2.2 เสรีนิยมแนวใหม (Neo-liberalism) เสรีนิยมใหมเกิดในศตวรรษท่ี 20 โดยมี
แนวคิดไปในทางประชาธิปไตยสังคมนิยม เชน ยอมใหรัฐเขามากาวกายสิทธิเสรีภาพของเอกชนได  
ในกิจการท่ีเก่ียวกับสาธารณะและรัฐสามารถวางมาตรการควบคุมดานเศรษฐกิจและแรงงานไดดวย 
อาจพิจารณาเสรีนิยมใหมในเนื้อหาของเศรษฐกิจไดอีกดวย เชน รัฐบาลตองสงเคราะหประชาชน     
ในเรื่องการประกันสุขภาพ การจายเงินทดแทนแรงงาน สนับสนุนองคการกรรมกร การพิจารณา 
ความเปนธรรมในเรื่องภาษี เปนตน อาจกลาวไดวาเสรีนิยมแนวใหมมุงในปจจัยดานเศรษฐกิจ          
คูควบไปกับปจจัยท่ีไมเก่ียวของกับเศรษฐกิจ (Norm-cor Hormic liberalism) 

3. สังคมนิยม (Socialism) เปนอุดมการณท่ีเกิดข้ึนจากความไมพึงพอใจท้ังในเสรีนิยม
และอนุรักษนิยม เชื่อวาอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีรัฐบาลไดใช ก็เพ่ือประโยชนของ           
คนทุกหมู เหลาในสังคม  รัฐบาลจะตองไมใชวิธีรุนแรงเขาดำเนินการในสวนท่ี เก่ียวของกับ                  
การจัดสวัสดิการตาง ๆ รวมท้ังการจัดการแรงงานและคาจาง และการจัดสวัสดิการคนชรา และ         
คนวางงานเปนหนาท่ีของรัฐ ความสัมพันธระหวางปจเจกชนและสังคม ในอุดมการณสังคมนิยมนั้น
พบวารัฐมีหนาท่ีตองประกันดานคุณภาพการศึกษาท่ีอยูอาศัย การสาธารณสุข การมีงานทำและ
จัดการดานการเงิน ในกรณีความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจใหแกประชาชน สังคมนิยมอาจแบงออกได
เปนสองแนวคิด แนวคิดแรกเรียกวา สังคมนิยมแบบอุดมคติ (Utopian socialism) แนวคิดนี้มีความ

 
33จรูญ สุภาพ, สารานุกรมรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2535), หนา 144 - 145. 
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เชื่อวาถาสังคมเพียบพรอม และนำความสุขมาใหสมาชิกในสังคมไดเทาเทียมกันแลว สมาชิกในสังคม
จะไมแขงขัน แกงแยงกันในการถือครองปจจัยการผลิต ดังนั้น รัฐจึงควรใหประชาชนทุกคนถือครอง
กรรมสิทธิ์รวมกันและรวมใจกันประกอบกิจการรวมกัน รวมถึงการจัดสรรประโยชนจึงเปนอันวา
กรรมสิทธิ์สวนตัวเปนอันยกเลิกไปท้ังสิ้น และไมเปนท่ีพึงปรารถนาของสังคมสำหรับแนวคิดท่ีสองคือ 
สังคมนิยมประชาธิปไตย (Democratic socialism) เชื่อวาการแขงขันระหวาสมาชิกในเชิงเศรษฐกิจ
ในสังคมจะหมดไปโดยรัฐเขาควบคุมกิจการขนาดใหญดานอุตสาหกรรมเสีย นอกจากนั้นประชาชน 
คงยังมีเสรีภาพ เสมอภาคในสังคมเชนเดิม แนวคิดนี้ไดรับการยอมรับกันอยางแพรหลาย33

34 
สรุปไดวา อุดมการณทางการเมือง เปนระบบความคิดหรือแนวความคิดท่ีมีสวนผลักดัน 

ใหเกิดพฤติกรรมทางการเมืองของมนุษย ไมวาจะเปนปกปกรักษาระบบการเมืองอยางท่ีเปนอยูหรือ
การวิพากษระบบท่ีเปนอยู เพ่ือนำไปสูการเปลี่ยนแปลง และการเกิดระบบใหม 
 
ตารางท่ี 2.10 ความหมายของอุดมการณทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
ชัยอนันต   สมุทวณิช 
(2520, หนา 244) 
Roskin 

(2003, p. 96) 

 
จรูญ  สุภาพ 
(2535, หนา 144-145) 

อุดมการณทางการเมือง หมายถึง การเนนถึง
เปาหมาย หรือวัตถุประสงคทางการเมือง 
อนุรักษนิยมคือพยายามท่ีจะปองกันหรือ        
ลดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกา 
ไปสูสังคมใหม 
อุดมการณท่ีเนนเสรีภาพของปจเจกชนอยางสูง 
โดยบทบาทของรัฐบาลควรจะไดถูกจํากัด 

ชัยอนันต   สมุทวณิช 

(2520, หนา 244) 
 
 

 

สังคมนิยม เปนอุดมการณท่ีเกิดจากความไมพึง
พอใจท้ังในเสรีนิยมและอนุรักษนิยม เชื่อวา
อำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีรัฐบาลได
ใชเพ่ือประโยชนของคนทุกหมูเหลา 

 
2.5 แนวคิดที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมือง 

2.5.1 ความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง 
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองไวตรงกันวา คือ 

กิจกรรมตางๆ โดยสมัครใจ ซ่ึงสมาชิกในสังคมมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออมในกิจกรรมทางการเมือง 
เชน การเลือกผูปกครองประเทศ การกำหนดนโยบายสาธารณะ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการ

 
34ชัยอนันต สมุทวณิช, “ระบบการบริหารจัดการเพ่ือการจัดทรัพยากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ปท่ี

สอดรับกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542), หนา 26. 
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อภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติดตามขาวสาร และเขาดำรงตำแหนงทางการเมือง          
เปนตน 

อยางไรก็ตามกิจกรรมหรือการกระทำของประชาชนท่ีตองการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของรัฐบาลนั้น นักวิชาการบางทานมีความเห็นวา การกระทำหรือความพยายามนั้นเปนไดท้ังถูกตอง 
และไมถูกตองตามกฎหมาย ใชกำลังหรือไมใชกำลัง ท้ังท่ีสำเร็จหรือลมเหลว ท้ังท่ีสมัครใจหรือไม
สมัครใจ รวมท้ังกิจกรรมเก่ียวกับการเลือกต้ังการรวมรณรงคหาเสียงหรือการรวมตัวกันเพ่ือโนมนาว
หรือกดดันรัฐบาล34

35 
 
ตารางท่ี 2.11 ความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
Huntington, Samual P. and Dominguez, 

George I 

(1975, p. 4) 

การมีสวนรวมทางการเมือง คือ กิจกรรม
ตางๆ โดยสมัครใจ ซ่ึงสมาชิกในสังคมมีสวน
รวมโดยตรงหรือโดยออมในกิจกรรมทาง
การเมือง 

 
2.5.2 รูปแบบและกิจกรรมของการมีสวนรวมทางการเมือง 
รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง สามารถแบงออกเปนไดเปน 6 รูปแบบ คือ 
1. การเลือกตั้ง (Voting) ผลจากการวิจัย มิลเบรธ พบวาการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

เปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอระบบมากกวา เปนการกระทำตามความตองการของตน      
ท่ีมีตอระบบการเมือง 

2. การเปนเจาหนาท่ีพรรคและเจาหนาท่ีรณรงคหาเสียง (Party and cramping 
workers) หมายถึง การเขารวมในพรรคการเมืองท้ังในชวงระหวางการเลือกตั้งและในการเลือกตั้ง 
จากการ ศึกษาของ มิลเบรธ พบวาผูท่ีเขามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบนี้มีนอยมาก เนื่องจากการ
เขา รวมในกิจกรรมดังกลาวตองอาศัยความตื่นตัว และความสนใจอยางแทจริง พวกท่ีเขารวมกิจกรรม 
ประเภทนี้จัดอยูใน “พวกนักสู (Gladiators) 

3. การเปนผูมีบทบาทในชุมชน (Community activists) ขอบเขตของการมีสวนรวมทาง 
การเมืองในรูปแบบนี้ ไดแก การรวมกันข้ึนมาเพ่ือแกปญหาสังคม การทำงานรวมกับกลุมท่ีทำงาน 
เก่ียวกับสังคม การเปนสมาชิกท่ีมีความกระตือรือรนขององคการท่ีมีบทบาทเก่ียวกับกิจการ 
สาธารณะอ่ืน ๆ และติดตอกับทางราชการในเรื่องปญหาสังคม 

4. การติดตอกับทางราชการ (Contracting officials) การมีสวนรวมทางการเมือง       
ในรูปแบบนี้มีผลโดยตรงตอบุคคลนั้นเองเทานั้นการเขารวมทางการเมืองในรูปแบบดังกลาวนี้ 
เกือบจะไมใชการมีสวนรวมทางการเมืองตามความหมายท่ีแทจริง นีและเวอรบาเรียกการมีสวนรวม
แบบนี้วา การมีสวนรวมอยางแคบ (Parochial participation) 

 
35Huntington, Samual P., and Dominguez, Jorge I, Political Development, 

(Massachusetts: Addion-Wesly, 1975), p. 4. 
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5. การเปนผูประทวง (Protestors) ขอบเขตของกิจกรรมในการมีสวนรวมทางการเมือง
ในรูปแบบนี้ คือ การเขารวมเดินขบวนตามถนนหรือกอใหเกิดการจลาจล เพ่ือบังคับใหรัฐแกไข               
บางสิ่งบางอยางซ่ึงเก่ียวของกับการเมืองใหถูกตอง 

6. การเปนผูสื่อขาว (Communicators) รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองในลักษณะนี้
มีขอบเขตของกิจกรรมคือ การเก็บรักษาขอมูลเก่ียวกับการเมือง การสงจดหมายสนับสนุนผูนำ                 
ใหทำดี การเขารวมถกปญหาการเมือง การใหขอมูลความรูเก่ียวกับการเมืองผู ท่ีเขามีสวนรวม                
ทางการเมืองในรูปแบบนี้มักเปนพวกมีการศึกษาสูงมีขอมูลเก่ียวกับการเมืองมาก และมีความสนใจ
การเมืองมาก35

36 

โดยสามารถจำแนกรูปแบบและกิจกรรมในการมีสวนรวมทางการเมืองได 4 รูปแบบ คือ 

1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเห็นวา รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองทำใหประชาชน
มีอิทธพิลเหนือผูนำ เพราะทำใหผูนำจำเปนตองปรับปรุงนโยบายเพ่ือคะแนนเสียงของตน 

2. กิจกรรมการรณรงคหาเสียง จากการศึกษาพบวา การท่ีพลเมืองไดมีสวนรวม              
ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งนั้น ทำใหสามารถเพ่ิมอิทธิพลเหนือผลการเลือกตั้งได 

3. การติดตอข้ันตนของพลเมือง การมีสวนรวมทางการเมืองรูปแบบนี้  หมายถึง               
การติดตอเผชิญหนาของบุคคลท่ีมีตอรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐบาลซ่ึงเปนการกระทำตามลำพัง
โดยตัดสินใจเก่ียวกับเวลาเปาหมาย และเนื้อหาสาระของการเขามีสวนรวมเอง 

4. กิจกรรมท่ีรวมมือกัน ลักษณะการมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบนี้ คือ การกระทำ
รวมกันเปนกลุมหรือกลุมองคกรในเรื่องเก่ียวกับปญหาการเมืองและสังคม เพ่ือท่ีจะมีอิทธิพลเหนือ 
การดำเนินงานของรัฐบาล การกระทำดังกลาวอาจเกิดข้ึนในเวลาใดก็ได และเก่ียวกับปญหาใดของ 
กลุมก็ได ซ่ึงการมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบนี้มีอิทธิพลตอรัฐบาลมากกวารูปแบบท่ี 3 เนื่องจาก
มีคนจำนวนมากเขารวมและอาจมีความขัดแยงระหวางกลุมได3637 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
36Milbrath, L. W., Political Participation, (New York: University of Buffalo Press, 1971), 

pp. 12-16. 
37Nie, N. H. & Verba, S., Political participation, (Massachusetts: Addisen Wesley, 1975),  

pp. 9-12. 
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ตารางท่ี 2.12 รูปแบบและกิจกรรมของการมีสวนรวมทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
Milbrath, L. W. 

(1971, pp.12 – 16) 

รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง สามารถ
แบงออกเปนไดเปน 6 รูปแบบ 

1.การเลือกตั้ง (Voting) 
2. การเปน เจาหน า ท่ีพรรคและเจาหน า ท่ี

รณรงคหาเสียง (Party and cramping workers) 
3. การเปนผูมีบทบาทในชุมชน (Community 

activists) 
4. การติดตอกับทางราชการ (Contracting 

officials) 
5. การเปนผูประทวง (Protestors) 
6. การเปนผูสื่อขาว (Communicators) 

Nie, N. H. & Verba, S. 

(1975, pp. 9 - 12) 

รูปแบบและกิจกรรมในการมีสวนรวมทางการ
เมืองได 4 รูปแบบ 

1.การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
2.กิจกรรมการรณรงคหาเสียง 
3.การติดตอข้ันตนของพลเมือง 
4.กิจกรรมท่ีรวมมือกัน  

 
สรุปไดวา การมีสวนรวมทางการเมือง โดยความหมายท่ีเปนรูปธรรม หมายถึง            

การแสดงออกซ่ึงการกระทำทางการเมือง ซ่ึงมี เปาหมายหรือวัตถุประสงค ท่ีสำคัญ  ไดแก                     
1) การกำหนดตัวผูปกครอง 2) การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาล 3) การวิพากษวิจารณรัฐบาล 
และ4) การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง 

2.5.3 ลำดับข้ันของการเกี่ยวพันทางการเมือง 
ข้ันตอนของการเขามีสวนรวมทางการเมือง  โดยเริ่มจากข้ันเตรียมการจนถึงการบรรลุ

วัตถุประสงคของการเขารวมตามลำดับ ดังนี้ 
1. การกำหนดเปาหมาย (Goal-Making) หมายถึง การกำหนดลักษณะและรูปแบบ          

ในการมีสวนรวมใหสอดคลองกับระบอบการปกครอง เชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
สังคมนิยมและเผด็จการ ซ่ึงลักษณะในการกำหนดเปาหมายตองแตกตางกันออกไป 

2. การแสวงหาวิธีทาง (Means) หนทางไปสูเปาหมายของการมีสวนรวมท่ีดีท่ีสุด คือ  
การประหยัดระยะทางและคุมคามากข้ึน วิถีทางแสดงถึงทิศทาง (Orientation) ซ่ึงตองมีขาวสาร           
การติดตอท่ีดี แลวพิจารณาหาหนทางท่ีดีท่ีสุดเพ่ือกำหนดระดับของการมีสวนรวม (Level of 
inconvenient) 
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3. มีการกระทำ (Action) ความสำเร็จของการเขารวมอยูท่ีการกระทำโดยการประเมิน
จากสถานการณ 

4. มีตัวเรง (Catalyst) ตัวเรงของการเขามีสวนรวมทางการเมืองท่ีดี คือ การปะทะ
สังสรรคทางการเมือง (Political Interaction) การสื่อสารทางการเมืองท่ีดี และการเขาถึงเพ่ือให            
อยูใกลศูนยกลางอำนาจสำหรับการเจรจาตอรอง 

5. มีการระดมพลัง (Mobilization) คือ การเตรียมการในเชิงหาสมัครพรรคพวกและ
เครื่องมือชองทางสำหรับการเขารวม 

6. มีการเปลี่ยนแปลง (Change) หมายถึง ผลของการกระทำท่ีเกิดจากการเขารวม 
7. มี ป ราก ฏ การณ ท างก าร เมื อ ง  (Political Phenomenal) ค วาม ส ำ เร็ จ ห รื อ            

ความลมเหลวในการเขารวมใหดู ท่ีปรากฏการณทางการเมือง โดยพิจารณาความสำเร็จจาก                
ผลทางการเมือง (Political Output) 

8. การถดถอย (Regression) จะเกิดกรณีการเขารวมทางการเมืองไมบรรลุวัตถุประสงค
ทำใหการเขามีสวนรวมขาดความชอบธรรม พลังการเขารวมอาจสลายไปในชวงนี้ 

9. การปะทะ (Counteraction) ผลจากการถดถอยอาจกอใหเกิดการปะทะจากกลุมอ่ืน
ท่ีเหนือกวาได3738 

โดยสามารถจัดลำดับของการเขามีสวนรวมทางการเมืองโดยเรียงจากสูงไปหาต่ำไว             
10 ระดับ ดังนี้ 

1. ก ารด ำร งต ำแ ห น งด าน ก ารบ ริห ารห รื อ ก า ร เมื อ ง  (Holding Political or 
Administrative officer) ซ่ึงไดแก ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 

2. การเสาะแสวงหาตำแหนงดานการบริหารหรือการเมือง 
3. การเขารวมในรูปการเปนสมาชิกท่ีเขมแข็ง (Active Membership) ขององคการ           

ท างก าร เมื อ ง  (Political Organization) ได แ ก  ก ารป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ใน พ รรคการ เมื อ งห รื อ               
กลุมผลประโยชน 

4. การเขารวมในรูปของการเปนสมาชิกเฉยๆ (Passive Membership) ขององคการทาง
การเมืองซ่ึงหมายถึงการเปนสมาชิก โดยไมไดปฏิบัติหนาท่ี เพียงแต เปนการจายคาสมาชิก                  
อยูเปนประจำเทานั้น 

5. การมีสวนรวมในรูปของการเปนสมาชิกท่ีเขมแข็งขององคการท่ีคลายคลึงกับองคการ  
ทางการเมือง (Quasi Political Organization) ไดแก กลุมผลประโยชนท้ังหลายท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับ 
การเมืองเปนบางสวนเทานั้น 

6. การมีสวนรวมในรูปแบบของการเปนสมาชิกเฉย ๆ ขององคการท่ีคลายคลึง           
กับองคการทางการเมือง 

7. การมีสวนรวมในรูปแบบการชุมนุมในท่ีสาธารณะหรือชุมนุมเพ่ือแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง การรวมเดินขบวนตาง ๆ (Demonstration) 

 

38Roth, D.F. & Wilson, F.L., The Comparative Study of Politics, (Englewood Cliffs,        

New York: Prentice Hall, 1980), pp. 150-151. 
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8. การเขารวมในรูปการอภิปรายถกเถียงขอปญหาทางการเมือง ในรูปแบบไมเปน
ทางการ (Informal Political Discussion) 

9. การเขารวมในรูปของการใหความสนใจท่ัวไปตอเรื่องราวทางการเมือง  
10. การเขารวมในรูปของการใชสิทธิเลือกตั้ง (Voting)39 
นักวิชาการบางทาน แบงระดับการมีสวนรวมทางการเมืองจากระดับสูงไปหาระดับต่ำ 

ดังนี้ 
1. ผูมีตำแหนงทางการเมือง ไดแก ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร นายกเทศมนตรี 
2. ผูสมัครรับเลือกตั้งในตำแหนงขางตนดังกลาว  
3. การชวยโฆษณาหาเสียง เชน การชวยแจกใบปลิว การวางแผนการเลือกตั้ง 
4. การเขารวมโดยทางออม เชน การอานหนังสือพิมพ การดูโทรทัศนเก่ียวกับปญหาทาง 

การเมือง การถกปญหาทางการเมือง การติดกระดุมท่ีมีตราพรรคการเมือง 
5. การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
6. การไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การไมรูความเปนไปทางการเมือง39

40 
ดังนั้น จึงสามารถแบงการมีสวนรวมทางการเมืองโดยสวนใหญออกไดเปน 3 ระดับ          

ตามพฤติกรรมของบุคคล คือ 
1. ระดับต่ำหรือกลุมผูดู (Onlookers) คือ การท่ีบุคคลใหความสนใจตอขาวสารและการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การถกเถียงโตแยงหรือการอภิปรายปญหาทางการเมือง การใชสิทธิใชเสียง
ในการไปเลือกต้ัง การเขารวมการเปนสมาชิกกลุมผลประโยชนทางการเมืองและการเขารวมชุมนุม
ทางการเมือง 

2. ระดับกลางหรือระดับมีสวนรวม (Participants) คือ การมีสวนรวมในโครงการตางๆ    
ของชุมชนท่ีตนเองดำรงอยู การเขาไปมีสวนสำคัญหรือสวนรวมในกิจกรรมของกลุมผลประโยชน    
การเปนสมาชิกพรรคการเมืองท่ี มีสวนรวมในกิจกรรมของพรรคการเมืองและการรณรงค                 
หาเสียงเลือกตั้ง เปนตน 

3. ระดับสูงหรือระดับนักกิจกรรม (Activists) คือ การกาวไปสูการเปนผูนำของกลุมท่ีมี
ผลประโยชน การมีตำแหนงและทำงานเต็มเวลาใหกับพรรคการเมืองหรือไดรับตำแหนงทางการเมือง
40

41 
การมีสวนรวมทางการเมือง จึงเปนการกระทำของพลเมือง ในการมีสวนให เกิด

กระบวนการกอรูป (Formulation) การสงผาน (Passage) และการนำไปปฏิบัติ (Implementation) 
ในนโยบายสาธารณะท้ังนี้ไดแบงระดับของการมีสวนรวมทางการเมืองไว 5 ระดับ ดังนี้ 

 

39Rush, M, Political and Society: An Introduction to Political Sociology, (New York: 

Prentice Hall, 1992), p. 112. 
40ณรงค สินสวัสดิ์, จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: แพรพิทยา, 2527), หนา 110. 
41Roth, D. F., & Wilson, F. L., The Comparative Study of Politics, (New York: Prentice 

Hall Englewood Cliffs, 1980), p. 115. 
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1. การเลือกตั้ง (Voting) ไดแก การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ท้ังท่ีเปนการเลือกตั้ง
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

2. การรณรงคแกพรรคการเมือง (Party Campaigning) ไดแกการใหการสนับสนุนทาง
การเงินแกพรรคการเมือง การชวยพรรคการเมืองรณรงคหาเสียง 

3. กิจกรรมกลุม (Group Activity) ไดแก การเปนสมาชิกกลุมหรือชมรมท่ีจัดกิจกรรม
เก่ียวกับการเมือง 

4. การติดตอ (Contacting) กับบุคคลตางๆ ไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนักการเมือง
บุคคลรอบขาง หรือการสื่อสารในประเด็นเก่ียวกับการเมืองผานสื่อตางๆ 

5. การคัดคาน Protesting ไดแกการเขารวมชุมนุมเพ่ือคัดคานประเด็นทางการเมือง           
ตาง ๆ การรวมชุมนุมเพ่ือคัดคานประเด็นทางการเมืองตาง ๆ รวมถึงการรวมลงชื่อเพ่ือรองขอรัฐสภา
ใหพิจารณารางกฎหมายหรือถอดถอนบุคคลตาง ๆ41

42 

 
42Parry, G., Moyser, G., & Day, N., Political Participation and Democracy in Britain, 

(Cambridge: University Press, 1992), pp. 51-55. 
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ตารางท่ี 2.13 ลำดับข้ันของการเก่ียวพันทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
Roth, D.F. & Wilson  

(1980, pp.150 - 151.) 

ข้ันตอนของการเขามีสวนรวมทางการเมือง  ดังนี้ 
1. การกำหนดเปาหมาย (Goal-Making) 
2. การแสวงหาวิธีทาง (Means) 
3. มีการกระทำ (Action) 
4. มีตัวเรง (Catalyst) 
5. มีการระดมพลัง (Mobilization) 
6. มีการเปลี่ยนแปลง (Change) 
7. มี ป รากฏ การณ ท างก าร เมื อ ง  (Political 

Phenomenal) 
8. การถดถอย (Regression) 
9. การปะทะ (Counteraction) 

Rush, M 

(1992, p.112.) 

จัดลำดับของการเขามีสวนรวมทางการเมือง 10 
ระดับ 

1. การดำรงตำแหนงดานการบริหารหรือการเมือง 
2. การเสาะแสวงหาตำแหนงดานการบริหารหรือ

การเมือง 
3. การเขารวมในรูปการเปนสมาชิกท่ีเขมแข็ง 

ขององคการทางการเมือง 
4. การเขารวมในรูปของการเปนสมาชิก 
5. การมีสวนรวมในรูปของการเปนสมาชิกท่ี

เขมแข็งขององคการท่ีคลายคลึงกับองคการ  ทาง
การเมือง 

6. การมีสวนรวมในรูปแบบองคการท่ี 
คลายคลึงกับองคการ ทางการเมือง 
7. การมีส วนรวมในรูปแบบการชุมนุ ม ใน ท่ี

สาธารณะ 
8. การเขารวมในรูปการอภิปรายถกเถียงขอ

ปญหาทางการเมือง 
9. การเขารวมในรูปของการใหความสนใจท่ัวไป 
10. การเขารวมในรูปของการใชสทิธิเลือกตั้ง 
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ตารางท่ี 2.13 ลำดับข้ันของการเก่ียวพันทางการเมือง (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
ณรงค สินสวัสดิ์ 
(2527, หนา 110) 

ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง 
1. ผูมีตำแหนงทางการเมือง 
2. ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
3. การชวยโฆษณาหาเสียง 
4. การเขารวมโดยทางออม 
5. การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
6. การไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

Roth, D. F., & Wilson, F. L. 

(1980, p. 115) 

การมีสวนรวมทางการเมือง 3 ระดับ 
1. ระดับต่ำหรือกลุมผูดู (Onlookers) 
2. ระดับกลางหรือระดับมีสวนรวม 

(Participants) 
3. ระดับสงูหรือระดับนักกิจกรรม (Activists) 

Parry, G., Moyser, G., & Day, N. 

(1992, pp. 51 - 55) 

การมีสวนรวมทางการเมืองไว 5 ระดับ 
1. การเลือกตั้ง (Voting) 
2. การรณรงคแกพรรคการเมือง (Party 

Campaigning) 
3. กิจกรรมกลุม (Group Activity) 
4. การติดตอ (Contacting) 
5. การคัดคาน Protesting 

 
สรุปไดวา ลำดับข้ันของการเก่ียวพันทางการเมือง โดยพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล

จะเปลี่ยนแปลงจากผูไมสนใจทางการเมืองไปสูผู ท่ีสนใจทางการเมืองและในสวนของผู ท่ีสนใจ               
ทางการเมืองนั้น บุคคลจะมีพฤติกรรมการเก่ียวพันทางการเมืองจากลำดับต่ำไปสูลำดับสูง การแสดง 
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของบุคคลอาจจะแตกตางกันไปตามเวลาและสถานการณ หรือ
แตกตางกันไปในแตละสังคมแตจะไมแตกตางกันเกินกวาหนึ่งหรือสองลำดับข้ันเทานั้น 

2.5.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง 
การมีสวนรวมทางการเมือง ข้ึนอยูกับตัวแปร 3 ประการ คือ 
1. ตัวแปรทางด านสิ่ งแวดลอมทางสังคม (The Social environment) หมายถึง 

สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีประกอบดวยระดับการศึกษา อาชีพ รายได อายุ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และ   
ท่ีอยูอาศัย 

2. ตัวแปรทางดานจิตวิทยา (Psychological variables) การมีสวนรวมทางการเมืองจะ
ดำรงอยูได ข้ึนอยูกับการใหรางวัล หรือผลตอบแทนแกผู มีสวนรวม เชน ความตองการอำนาจ        
การแขงขัน ความสำเร็จ การมีความสัมพันธกับผูอ่ืน การมีศักดิ์ศรีและการยอมรับจากสังคม 
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3. ตัวแปรดานสิ่งแวดลอมทางการเมือง (The political environment) 

  3.1. ระบบพรรคการเมื อง (The party system) จะแสดงบทบาท ท่ี สำ คัญ                    
2 ประการ คือ ประการแรกบทบาทในลักษณะของการแสดงออกซ่ึงความรูสึกท่ีจะคัดคานหรือ
ตอตานผูท่ีอยูตรงกันขามหรือตางพรรค ประการท่ีสอง พรรคการเมืองจะแสดงบทบาทเปนเครื่องมือ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคบางอยาง 
  3.2. การรณรงคหาเสียง (The campaign) ความเพียรพยายามของนักการเมือง           
ในการชักจูงใหประชาชนไปเลือกพรรคของตน โดยใชวิธีการรณรงคหาเสียงแบบตางๆ 
  3.3. ประเด็นและอุดมการณทางการเมือง 

 3.3.1 ประเด็นทางการเมือง (Political issue) โดยเฉพาะประเด็นท่ีประชาชน
รูจัก และเก่ียวของจะเปนแรงผลักดันใหประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีไดรับผลประโยชนโดยตรง 
จะไปลงคะแนนเสียงมากยิ่งข้ึน 
  3.3.2 อุดมการณทางการเมือง (Political ideology) เปนความเชื่อโดยไม
จำเปนวาจะตองเปนความจริง แตเปนความเชื่อท่ีถือปฏิบัติ เปนบรรทัดฐานบุคคลหรือสังคม            
ท่ีมีอุดมการณทางการเมืองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยอมมีผลตอการแสดงบทบาทหรือการมีสวนรวม
ทางการเมือง42

43 
สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของปจเจกบุคคลโดยแบงเปนปจจัย

ออกเปน 2 ประการ ไดแก 
1. ปจจัยดานสิ่งเราจากสภาพแวดลอม (Environmental stimuli) หมายถึง ลักษณะ

ของระบบสังคม (Social system) และสภาพทางการเมือง (Political setting) ซ่ึงไมเพียงกระตุนให
เกิดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเทานั้น แตยังมีสวนใหขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับขอบเขต และ
ทางเลือกตางๆ ในการมีสวนรวมทางการเมืองของบุคคลแตละคนแมอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน             
ก็จะรับสิ่งเราจากระบบการเมืองและสังคมไดไมเทากัน เพราะเขาจะเลือกรับรูและเลือกสรรเฉพาะ              
สิ่งเราท่ีเหมาะสม และตรงกับความตองการของตนเทานั้น 

2. ปจจัยเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล (Personal factors) มี 5 ประการดวยกัน คือ 
พันธุกรรม แรงขับ ความตองการทางบุคลิกภาพ ความตองการทางจิตใจและรางกาย และความเชื่อ
ตาง ๆ รวมท้ังทัศนคติทางการเมืองของแตละคน ซ่ึงปจจัยสวนบุคคลเหลานี้ถือเปนปจจัยภายในของ
บุคคลท่ีสงผลใหบุคคลมีการแสดงพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับท่ีแตกตาง                 
กันออกไป43

44 

 
43McClosky, Herbert, Political Participation, (New York: McMillan and Free Press, 

1968), p. 252. 
41Milbrath, Lester W. and Goel, M. L., Political Participation: How and Why Do 

People Get involved in Politics Second Edition, (Chicago: Rand McNally, 1997), p. 26. 
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ตารางท่ี 2.14 ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
McClosky, Herbert  

(1968, p. 252) 

การมีสวนรวมทางการเมือง 3 ประการ  
1. ตัวแปรทางดานสิ่งแวดลอมทางสังคม 
2. ตัวแปรทางดานจิตวิทยา 
3. ตัวแปรดานสิ่งแวดลอมทางการเมือง 

Milbrath, Lester W. and Goel, M. L 

(1997, p. 26) 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวม 
ทางการเมือง 2 ประการ 
1. ปจจัยดานสิ่งเราจากสภาพแวดลอม 
2. ปจจัยเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล 

 
สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง แบงได 2 ประการ ไดแก ปจจัย

ดานสิ่งเราจากสภาพแวดลอม คือ ลักษณะของระบบสังคม (Social system) และสภาพทางการเมือง 
(Political wettings) และปจจัยเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล คือ พันธุกรรมแรงขับ ความตองการทาง
บุคลิกภาพ ความตองการทางจิตใจและรางกาย ความเชื่อตาง ๆ และทัศนคติทางการเมืองของ            
แตละคน 

2.6 แนวคิดที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง 

2.6.1 ความหมายของการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการทางการเมืองท่ีเปนกิจกรรมทางการเมืองท่ีแสดง           

ถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนผูเปนเจาของอำนาจอธิปไตย ดวยการไปใชสิทธิ์ออกเสียง
เลือกตั้งผูแทนของตน เพ่ือทำหนาท่ีในรัฐสภาและในรัฐบาล เปนกลไกแสดงออกซ่ึงเจตจำนงของ
ประชาชนท่ีเรียกรองและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติ จัดทำหรือละเวนการกระทำอยางใดอยางหนึ่ง
ในทางการเมือง และการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอประชาชน 44

45 การเลือกตั้ง   
จึงเปนการท่ีบุคคลไดเลือกบุคคลหนึ่งหรือบุคคลจำนวนหนึ่งจากหลาย ๆ คน หรือเลือกจากบัญชี
รายชื่อผูเขาสมัครรับเลือกตั้งบัญชีหนึ่ง หรือบัญชีจำนวนหนึ่ง จากบัญชีรายชื่อหลาย ๆ บัญชี เพ่ือให
ไปกระทำการอันหนึ่งอันใดแทนตน 45

46 การเลือกตั้ง (Election) จึงเปนกระบวนการทางการเมือง 
อยางหนึ่ง หมายถึง กิจกรรมทางการเมืองท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนผูเปน
เจาของอำนาจอธิปไตยดวยการไปออกเสียงเลือกตั้งผูแทนของตน เพ่ือทำหนาท่ีในรัฐสภาและ           
ในรัฐบาลเปนกลไกแสดงออกซ่ึงเจตจำนงของประชาชนท่ีเรียกรองและสนับสนุนใหมีการกระทำหรือ
ละเวนการกระทำอยางใดอยางหนึ่งในทางการเมือง และการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีจะมี
ผลกระทบตอประชาชน นอกจากนี้การเลือกต้ังหมายถึง การท่ีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไดคัดเลือก   

 
45มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หนวยท่ี ๑ - ๘,               

พิมพครั้งท่ี ๓, (นนทุบรี: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หนา ๕๓๕. 
46เรื่องเดียวกัน. หนา 540. 
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ผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนของตนโดยอิสรเสรีและสุจริต จุดมุงหมายท่ีสำคัญของการเลือกตั้งคือ 
การหาผูแทนปวงชนสวนใหญไปบริหารประเทศหรือไปควบคุมการบริหารประเทศ ใชอำนาจตามท่ี
กฎหมายกำหนดแทนประชาชน46

47 
การเลือกตั้ง จึงเปนกิจกรรมท่ีสำคัญยิ่งในกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง

เพราะการเลือกตั้งเปนการแสดงออกซ่ึงเจตจำนงของประชาชนในการ ปกครองประเทศ เจตจำนง
ดังกลาวปรากฏอยูในลักษณะของการเรียกรองหรือสนับสนุนตอการ ตัดสินใจท้ังหลายในระบบ
การเมือง 47

48 เปนการท่ีประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองโดยการออกเสียงคะแนนตามความเห็นของ
ตนเองโดยอิสระวาจะเลือกผูใดเปนผูแทนของตนเขาไปใชอำนาจอธิปไตยบริหารกิจการของประเทศ  
ผูท่ีจะไดรับการเลือกต้ังนั้นจะเปนผูสมัครใจเสนอตัวเขามาใหประชาชนเลือกและผูท่ีไดรับเลือกดวย
คะแนนเสียงสวนใหญจะเปนผูท่ีไดรับการยอมรับวาเปนผูแทนของประชาชนท้ังหมด มีสิทธิตามท่ี
ไดรับมอบหมายจากประชาชน ใหเขารวมเปนคณะบุคคลดำเนินการบริหารและปกครอง 48

49 และ
สามารถ ถือไดวา การเลือกตั้งเปนกิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนผูเปนเจาของอำนาจอธิปไตย ไดมี
สวนรวมทางการเมือง เปนกลไกท่ีแสดงออกซ่ึงเจตจำนงของประชาชนท่ีเรียกรอง หรือสนับสนุนใหมี
การกระทำ หรือการละเวนการกระทำอยางใดอยางหนึ่งในทางการเมือง หรือตัดสินใจในนโยบาย
สาธารณะท่ีจะมีผลกระทบตอประชาชน โดยประชาชนจะเลือกผูแทนหรือพรรคการเมือง ท่ีมี
อุดมการณนโยบายและวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับตน ดวยหวังวาผูแทนหรือพรรคการเมือง ท่ีตนเลือก
ใหไปใชอำนาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะนำอุดมการณและนโยบายในการบริหารประเทศ เพ่ือเขาไปทำ
หนาท่ีพิทักษผลประโยชนของตนเอง การเลือกต้ังจึงเปนกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมือง
ปกครองของประชาชน49

50 

 
47ปริญญา นาคฉัตรีย, การเลือกต้ังทองถิ่นระบบใหม: ปญหาอุปสรรคและแนวทางการ แกไข,           

(สำนักบรรณสารสนเทศ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), หนา 6. 
48กระมล ทองธรรมชาติ และพรศักดิ์ ผองแผว, ขาราชการไทย: ความสำนึกและอุดมการณ ,               

พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), หนา 31. 
49เรื่องเดียวกัน. หนา 34. 
50วัชรี ไชยสาร, “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของเยาวชนอายุ 18-20 ป: ศึกษา

กรณี อำเภอสีคิ้ว จงัหวัดนครราชสีมา”, วิทายนิพนธพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม, (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541), หนา 8. 
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ตารางท่ี 2.15 ความหมายของการเลือกตั้ง 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
(2545, หนา 535) 

การเลือกตั้ ง หมายถึง กระบวนการทาง
การเมือง เปนกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนดวยการไปใชสิทธิ์ออก
เสียงเลือกตั้ง 

ปริญญา นาคฉัตรีย 
(2547, หนา 6) 

การเลือกตั้ง เปนกระบวนการทางการเมืองท่ี
แสดงถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ผูเปนเจาของอำนาจอธิปไตยดวยการไปออกเสียง
เลือกตั้งผูแทนของตน 

กระมล ทองธรรมชาติ และพรศักดิ์ ผองแผว 
(2547, หนา 31) 

การ เลื อกตั้ ง  เป น กิ จกรรม ท่ี ส ำ คัญ ใน
กระบวนการทางการเมืองและการปกครองเพราะ
เปนการแสดงออกซ่ึงเจตจำนงของประชาชนใน
การปกครองประเทศ  

วัชรี ไชยสาร 
(2541, หนา 8) 

การเลือกตั้ งเปนกิจกรรมทางการเมืองท่ี
ประชาชนผูเปนเจาของอำนาจอธิปไตย มีสวนรวม
ทางการเมือง เปนกลไกท่ีแสดงออกซ่ึงเจตจำนง
ของประชาชนท่ีเรยีกรอง 

 
สรุปไดวา การเลือกตั้งจึงมีผลตอการพัฒนาทางการเมือง การเลือกตั้งจึงเปนกระบวนการ

ทางการเมืองท่ีสำคัญยิ่งตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กลาวไดวาการเลือกตั้ง เปนการ
แสดงออกถึงการมีสวนรวมทางการเมืองรูปแบบหนึ่งท่ีเปดโอกาสใหแกสามัญชนท่ัวไปมีสิทธิท่ีจะมี
สวนรวมในกิจกรรมสาธารณะทางการเมืองการเลือกตั้งไดกลายเปนสัญลักษณอยางหนึ่งท่ีแสดงใหเห็น
ถึงความเปนพลเมือง 
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2.6.2 หลักในการเลือกตั้ง  
นักวิชาการไดสรุปหลักการสำคัญของการเลือกตั้งเอาไว ดังนี้ 
1. หลักความเสมอภาค (Equal Sufiage) หมายถึง การมีสิทธิในการเลือกตั้ งของ

ประชาชน มีความสำคัญและไดรับการยอมรับโดยเทาเทียมกัน ไมวาผูเลือกตั้งนั้นจะมีสภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองอยางใด หลักการท่ีใชเปนมาตรการใหความเสมอภาคก็คือ การใหผูมีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งคนหนึ่งๆมีคะแนนเพียงหนึ่งคะแนน (One man (One vote) และคะแนนเสียงทุก
คะแนนมีความสำคัญเทาเทียมกัน  

2. หลักการเลือกตั้งท่ียุติธรรม (Fair Election) หมายถึง การเลือกตั้งท่ีบริสุทธิ์เปนไป 
ตามตัวบทกฎหมายและเจตนารมณของกฎหมายปราศจากการครอบงำทางการเมืองปราศจากการใช
อิทธิพลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคม นอกจากนี้การตอสูแขงขันระหวาง 
ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจะตองเปนไปอยางอิสระภายในขอบเขต และเจตนารมณของ 
กฎหมายท่ีมีพ้ืนฐานอยูบนความยุติธรรมและความเสมอภาค 

3. หลักการเลือกตั้งตามกำหนดระยะเวลา (Periodical Election) หมายถึง การจัดใหมี
การเลือกตั้งตามกำหนดระยะเวลา ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของ 
ผูปกครองวาไดปฏิบัติไปตามเจตนารมณของประชาชนหรือไม ซ่ึงเปนเง่ือนไขเพ่ือใหประชาชน มี
โอกาสเปลี่ยนแปลงตัวผูปกครองไดโดยสันติวิธี ผูปกครองท่ีใชอำนาจโดยชอบธรรมในระหวางอยูใน
อำนาจ เม่ือครบวาระแลวก็มีโอกาสท่ีจะไดรับความไววางใจจากประชาชนและไดรับเลือกเขามาใหม 

4. หลักการใหสิทธิเลือกตั้งเปนการท่ัวไป (Universal Suffrage) หมายถึง การใหสิทธิ 
เลือกตั้งแกประชาชนท่ัวไปโดยไมมีการกีดกัน หรือจํากัดสิทธิบุคคลหนึ่ งบุคคลใดเปนพิเศษ
เนื่องมาจากเพศ ผิว สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม เง่ือนไขขอนี้เนื่องมาจากเหตุผลท่ีวา เม่ือมีอำนาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน ประชาชนยอมทรงไวซ่ึงสิทธิในการเลือกตั้งตัวแทน เพ่ือทำหนาท่ีแทนตน
ตราบใดท่ีประชาชนผูนั้นไมขาดคุณสมบัติ 

5. หลักการลงคะแนนลับ (Secret Vote) หมายถึง การออกเสียงเลือกต้ังของประชาชน
เปนเอกสิทธิของผูเลือกตั้งโดยเด็ดขาด เอกสิทธินี้จะไดรับการปกปองพิทักษก็โดยการออกเสียงลับ 
โดยผูออกเสียงไมจำเปนตองบอกผูอ่ืนวาตนเลือกใคร ท้ังนี้เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์ 
ปราศจากการขมขู บีบค้ันจากอิทธิพลใดๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอเสรีภาพของผูเลือกตั้ง 

6. หลักความเปนอิสระแหงการเลือกตั้ง (Free Election) หมายถึง การแสดงเจตนารมณ
ในการเลือกต้ังจะตองเปนไปอยางอิสระและเสรีปราศจากการบีบบังคับ ขมขูดวยประการใด ๆ
หลักการขอนี้มีรากฐานมาจากความเชื่อท่ีวาสิทธิ์ในการมีสวนรวมใชอำนาจอธิปไตยนั้นเปนของ 
ประชาชนทุกคนเม่ือประชาชนเปนผูทรงสิทธิก็ยอมจะข้ึนอยูกับการวินิจฉัยของประชาชนเองวา 
ตองการจะใชสิทธิของตนมากนอยเพียงใด หากการเลือกตั้งท่ีประชาชนขาดอิสรเสรีแลว ผูปกครอง 
จะอางวาตนมีอำนาจโดยชอบธรรมคงจะไมได 
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7. หลักการเลือกตั้งอยางแทจริง (Genuine Election) หมายถึง การเลือกตั้งตองแสดงถึง 
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไมมีการคดโกง50

51 
 

ตารางท่ี 2.16 หลักในการเลือกตั้ง 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
สรญา คันธารัตนกุล 
(2548, หนา 23 - 25) 

หลักการสำคัญของการเลือกตั้ง 
1. หลักความเสมอภาค 
2. หลักการเลือกตั้งท่ียุติธรรม 
3. หลักการเลือกตั้งตามกำหนดระยะเวลา 
4. หลักการใหสิทธิเลือกตั้งเปนการท่ัวไป 
5. หลักการลงคะแนนลับ 
6. หลักความเปนอิสระแหงการเลือกตั้ง 
7. หลักการเลือกตั้งอยางแทจริง 

 

2.7 หลักสังคหวตัถุ ๔ 
สังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมูชนไว              

ในสามัคคี หลักการสงเคราะห ประกอบดวยธรรม 4 ประการ ดังนี้  
1. ทาน คือ การให หมายถึง เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกัน ดวยสิ่งของ

ตลอดถึงใหความรูและแนะนำสั่งสอน  
2. ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ หมายถึง การมีวาจาเปนท่ีรัก วาจาดูดดื่ม น้ำใจ หรือวาจา

ซาบซ้ึงใจ คือกลาวคำสุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคี ใหเกิดไมตรีและ ความรักใครนับถือตลอด
ถึงคำแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยม ยอมตาม  

3. อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน คือ ขวนขวายชวยเหลือกิจการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรงุสงเสริมในทางจริยธรรม  

4. สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอ หมายถึง ทำตนเสมอดวยปลายปฏิบัติ สม่ำเสมอกัน
ในชนท้ังหลาย และเสมอในสุขทุกขโดยรวมรับรูรวมแกไข ตลอดถึงวางตน เหมาะแกฐานะ                 
ภาวะบุคคล เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองตามธรรมในแตละกรณี51

52 

 
51สรญา คันธารัตนกุล, “ปญหาทางกฎหมายในการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา ทองถ่ิน และ

ผูบริหารทองถ่ิน”, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย), 2548, หนา 23 - 25. 

52พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี 11, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 115. 
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ตารางท่ี 2.17 หลักสังคหวัตถุ ๔ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(2560, หนา 115) 

สังคหวัตถุ 4 คือ 
1. ทาน คือ การให การเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกัน การใหความรู 
และแนะนำสั่งสอน  
2. ปยวาจา คือ การมีวาจาเปนท่ีรัก กลาวคำ
สุภาพไพเราะออนหวาน  
3. อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน 
ชวยเหลือกิจการบำเพ็ญสาธารณประโยชน  
4. สมานัตตตา คือ การสม่ำเสมอกันในชน
ท้ังหลาย การวางตน เหมาะแกฐานะ 
เหตกุารณและสิ่งแวดลอม  

 
สรุปไดวา หลักสังคหวัตถุ 4 วาดวยการครองคน เปนธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและ

ประสาน หมูชนไวสามัคคี มีขอธรรม 4 ขอ ประกอบดวย ทาน คือ การให ปยวาจา คือ วาจาอันเปน
ท่ีรัก อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอหรือทำตนเสมอตน           
เสมอปลาย  
 

2.8 ขอมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 

2.8.1 สภาพท่ัวไป 
1. ประวัติความเปนมา 
เดิมเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยูท่ีตำบลบางกระดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตอมา

ในปพุทธศักราช 2460 ไดยายมาตั้งอยูท่ี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังฟวัดปทุมธานี ตอมาสถาน
ท่ีตั้งท่ีตำบลบางปรอกเกาทรุดโทรม และมีพ้ืนท่ีคับแคบ จึงยายมาอยูท่ีแหงใหมท่ีตำบลบางกระบือ 
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2535 จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวย อำเภอรวม 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอลาหลุมแกว อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ 
และอำเภอลำลูกกา โดยเรือนจำจังหวัดปทุมธานี มีอำนาจหนาท่ีในการควบคุมผูตองขังของศาล
จังหวัดปทุมธานี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแกว 

2. ลักษณะท่ีตั้ง 
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยูเลขท่ี 20 หมู 1 ถนนสามโคก - เสนา ตำบลบางกระบือ 

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ระยะหางจากศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 10 กิโลเมตร52

53 

 
50ธนพัฒน จันทรปรรณิก และยงยุทธ ผันเผาเลิศ, ตำนานคุกไทย, พิมพครั้งท่ี 1, (กรมราชทัณฑ:       

โรงพิมพสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2554), หนา 187. 
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3. โครงสรางองคกรเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี มีผูบัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เปนผูบริหารองคกร              

และมีฝายท่ีข้ึนตรงตอผูบัญชาการเรือนจำ 2 ฝาย คือ ฝายบริหารท่ัวไป และสถานพยาบาลเรือนจำ
โดยแบงอำนาจในการบริหารงานออกเปน 2 สวน คือ 
 3.1 สวนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ มีฝายท่ีรับผิดชอบ จำนวน 4 ฝาย/แดน คือ             
ฝายควบคุมผูตองขัง ฝายรักษาการณ ฝายสวัสดิการและรานคาสงเคราะห และแดนหญิง 
 3.2 สวนพัฒนาผูตองขัง มีฝายท่ีรับผิดชอบ จำนวน 2 ฝาย คือ ฝายฝกวิชาชีพ และ
ฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจผูตองขัง  

2.8.2 ดานประชากร 
ขอมูลเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 ฝายทัณฑปฏบิัติ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี  

 
ตารางท่ี 2.18 แสดงจำนวนประชากร จำแนกตามลกัษณะของผูตองขัง 

ลักษณะของผูตองขัง จำนวนประชากร 
นักโทษเด็ดขาด 1,906 
ผูตองขังระหวางฯ 413 

รวม 2,319 

 
ตารางท่ี 2.19 แสดงจำนวนประชากร จำแนกตามลักษณะของผูตองขัง 

ลักษณะของผูตองขัง จำนวนประชากร 
นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม 425 
นักโทษเด็ดขาดชั้นดีมาก 301 
นักโทษเด็ดขาดชั้นด ี 359 
นักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง 437 
นักโทษเด็ดขาดชั้นเลว 330 
นักโทษเด็ดขาดชั้นเลวมาก 54 

รวม 1,906 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

ศราวุธ ศรีประเสริฐ ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาล ตำบลปลายมาศ จังหวัดสุรินทร” ผลการวิจัยพบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล            
ปลายมาศ จังหวัดสุรินทร มีสวนรวมทางการเมืองในระดับสูง สวนปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลปลายมาศ จังหวัดสุรินทร ไดแก รายไดระยะเวลา           
ท่ีอาศัยในเขตเทศบาล อาชีพ ประโยชนท่ีไดรับจากเทศบาล ปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับการมี              
สวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถ่ินของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายมาศ จังหวัด
สุรินทร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอุดมการณประชาธิปไตย53

54 
กรุณา ขันทอง ไดวิจัยเรื่อง “ความรูเรื่องประชาธิปไตยของพนักงานบริษัท รอยัลอินดัสตรีส 

(ไทยแลนด ) จํ ากัด มหาชน” ผลการวิจัยพบวา ความรู เรื่องประชาธิป ไตยของพนักงาน                      
บริษัท รอยัล อินดัสตรีส (ไทยแลนด) จํากัดมหาชน โดยรวมท้ัง 3 ดาน 1. ดานรูปแบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย 2. ดานอุดมการณของประชาธิปไตย และ3. ดานการเลือกตั้งอยูในระดับมาก  
พนักงาน บริษัท รอยัลอินดัสตรีส (ไทยแลนด) จํากัดมหาชน ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได  
ตอเดือน และภูมิลำเนาแตกตางกัน มีความรูเรื่องประชาธิปไตย โดยรวมท้ัง 3 ดาน ไมแตกตางกัน54

55 
พรอนงค เพ็ชรรัตน ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการเมืองของพนักงานเทศบาล               

นครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี” ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมือง
ของพนักงานเทศบาลสุราษฎรธานี โดยรวมของทุกคานอยูใน ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานท่ีอยูระดับมาก คือ ดานการใชสิทธิ์เลือกตั้งนอกนั้นอยูในระดับปานกลางทุกขอ            
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุตั้งแต 36 ป ข้ึนไป มีระดับการ ศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป มีอายุราชการ
นอยกวา 16 ป และมีรายไดตอเดือน 15,000 บาทข้ึนไป 

เปรียบเทียบผลการมีสวนรวมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลสุราษฎรธานีท่ีมี เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ และรายไดตอเดือนตางกัน ทำใหการมีสวนรวมทางการเมืองของ 
พนักงานเทศบาลสุราษฎรธานี แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0556 

 
51ศราวุธ ศรีประเสริฐ, “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปลายมาศ           

จั งห วัด บุ รี รั ม ย ” , วิ ท ยานิ พ น ธ รัฐศ าส ตรมห าบั ณ ฑิ ต  ส าข า วิช า รัฐศาสต ร , (บั ณ ฑิ ต วิท ย าลั ย : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543). 

52กรุณา ขันทอง, “ความรูเรื่องประชาธิปไตยของพนักงาน บริษัท รอยัลอินดัสตรีส (ไทย แลนด) 
จํากัด มหาชน”, สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551). 

53พรอนงค เพ็ชรรัตน , “การมีสวนรวมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานี               
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี”, สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง,  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551). 



๕๐ 

จรูญ แคนนาเลิศ ไดวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองของกลุมคนอีสานในตำบล
อางทอง อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา” ผลการวิจัยพบวา ความเปนชาติพันธุของคนอีสานมีผลตอการ
มีสวนรวมทางการเมืองกลุมคนอีสานในตำบลอางทอง ถือวาสวนใหญมีสวนรวมกิจกรรมของผูสนใจ
ทางการเมือง ซ่ึงประกอบ ไปดวยการแสดงออกความสนใจทางการเมืองในระดับ ประเทศและทองถ่ิน
ของตนเอง การใชสิทธิเลือกตั้งตามท่ีกฎหมายกำหนดท้ังในระดับทองถ่ินและ ระดับประเทศ การริเริ่ม
ประเด็นพูดคุยทางการเมืองท่ีตนเองสนใจ ชักจูงผูอ่ืนใหเลือกตั้งผูท่ีตนเองสนับสนุน และการติด
กระดุมหรือการติดสติกเกอรเพ่ือการสนับสนุน ซ่ึงกลุมคนอีสานในตำบลอางทองไดแสดงออกอยาง
เปนลำดับ ซ่ึงมีความชัดเจนในเรื่องของการไปใชสิทธิเลือกตั้งซ่ึงคนอีสานจะสนับสนุนคนอีสานดวยกัน 
แตหากจะตองตัดสินใจเม่ือเกิดขอขัดแยงทางการเมือง คนอีสานจะยึดความถูกตองมาเปนอันดับแรก 
การแสดงออกทางการเมืองของคนอีสานถือวาเปนการแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบขอกลุม
ผลประโยชน เพ่ือปกปองอำนาจทางการเมือง แสดงบทบาทในการเรียกรองและการมีสวนรวม
ทางการเมืองของกลุมผลประโยชนตอกลุมการเมืองใน ตำบลอางทอง จะเปนการรวมตัวท่ีเขมแข็งของ
ชุมชนรวมถึงการสรางระบบเครือขายระหวางชุมชนอีสานโดยใชระบบเครือญาติอุปถัมภ สงผลให 
กลุมตางๆ หรือชุมชนตระหนักดีข้ึนในเรื่องของอำนาจจากการรวมกลุมเพ่ือเรียกรองและสนบัสนุนคน
อีสานท่ีมีชาติพันธุเดียวกัน56

57 
ภูสิทธ ขันติกุล ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีสวนรวมทางการเมือง  
ในภาพรวมอยูในระดับต่ำ สวนรายดานพบวา ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองเพียง 2 ระดับ 
เทานั้น ไดแก ระดับปานกลาง และต่ำ ซ่ึงรายดานท่ีอยูระดับปานกลาง ไดแก ดานการใชสิทธิ์เลือกตั้ง
ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง และดานการสนทนาเรื่องการเมือง สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไดแก ปจจัยสวน บุคคล ไดแก เพศ 
อายุ และสถานภาพ ปจจัยทางสงคม และเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพ57

58 
สริลลา พลอยสีธรรมชาติ ไดวิจัยเรื่อง “การเรียนรูทางการเมือง : ศึกษากรณีของ

นักเรียนเตรียมทหารโรงเรียนเตรียมทหาร” ผลการวิจัยพบวา นักเรียนเตรียมทหารท่ีมีอายุตางกัน         
จะมีคาเฉลี่ยของการเรียนรูทางการเมืองไมแตกตางกัน นักเรียนเตรียมทหารท่ีศึกษามาจาก 
สถาบันการศึกษา กอนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารจะมีคาเฉลี่ยของการเรียนรูทางการเมืองไม
แตกตางกัน นักเรียนเตรียมทหารท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวตางกันจะมีคาเฉลี่ยของ
การเรียนรูทางการเมืองไมแตกตางกัน นักเรียนเตรียมทหารท่ีมีบิดามีอาชีพตางกันจะมีคาเฉลี่ยของ
การเรียนรูทางการเมืองไมแตกตางกัน นักเรียนเตรียมทหารท่ีมีมารดามีอาชีพตางกันจะมีคาเฉลี่ยของ
การเรียนรูทางการเมืองไมแตกตางกัน นักเรียนเตรียมทหารท่ีมีภูมิลำเนาตางกันจะมีคาเฉลี่ยของ    

 
54จรูญ เคนนาเลิศ, “พฤติกรรมทางการเมืองของกลุมคนอีสานในตําบลอางทอง อําเภอ เชียงคํา

จังหวัดพะเยา”, การคนควาแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ,            
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554). 

55 ภูสิทธ ขันติกุล, “รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”, 
รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2553). 



๕๑ 

การเรียนรูทางการเมืองไมแตกตางกัน นักเรียนเตรียมทหารท่ีมีสังกัดเหลาทัพตางกันจะมีคาเฉลี่ย           
ของการเรียนรูทางการเมืองแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕58

59 

คณาลักศณ จงปยวรางค ไดวิจัยเรื่อง “ความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมือง
ของกลุมเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา มีคาระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองโดยรวมนอย โดยแบงการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งอยูในระดับปานกลาง การมีสวนรวม
ในการรณรงคแกพรรคการเมืองอยูในระดับนอย การมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรมกลุมอยูใน
ระดับนอย การมีสวนรวมในการติดตอสื่อสารอยูในระดับนอย และการมีสวนรวมในการคัดคานอยูใน
ระดับนอย ท้ังนี้การศึกษาไดใชตัวแปรอิสระในดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ การศึกษา 
อาชีพ และรายได5960 

จำลอง พรมสวัสดิ์ ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวง พ.ศ.2551-2553” 
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมท้ัง 4 ดาน ไดแก ความสนใจติดตามขาวสารทางการเมือง การไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง การไปรวมกลุมหรือเปนแนวรวมกับองคกรทางการเมือง และการสนับสนุนพรรคการเมือง
ของชนชั้นลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวม อยูท่ีระดับมาก รวมถึงความสนใจในเรื่องของสถาบันการเมือง และ
การเลือกตั้ง มีผลอยูในระดับมากเชนเดียวกัน60

61 

อริสรา กาญจนอุดม ไดศึกษาเรื่อง “ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอการใชสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองไทย” 
ผลการวิจัยพบวา ความรูเก่ียวกับการใชสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติท่ีมีตอการใชสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองโดยเปน ความสัมพันธทางบวกในระดับต่ำ 
และพบวาทัศนคติ ท่ีมีตอการใชสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใชสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง 
โดยเปนความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง61

62 

 
59สริลลา พลอยสีธรรมชาติ, “การเรียนรูทางการเมือง: ศึกษากรณีของนักเรียนเตรียมทหาร               

โรงเรียนเตรียมทหาร”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๓).  

60คณาลักษณ จงปยวรางค, “ความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมืองของกลุม เจเนอเรช่ัน
วายในเขตกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองคกร,           
(คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555). 

61จำลอง พรมสวัสดิ์, “พฤติกรรมทางการเมืองของชนช้ันกลางกับการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย
ของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลชวงพุทธศักราช 2551 – 2553”, วิทยานิพนธปริญญา            
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง: มหาวิทยาลัยเกริก, 2554). 

62อริสรา กาญจนอุดม, “ความรู  ทัศนคติ  และแนวโนมพฤติกรรมของประชาชนในเขต 
กรุงเทพมหานครท่ีมีตอการใชสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง”, รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญา
มหาบัณ ฑิ ต , (คณ ะวารสารศ าสตรและสื่ อส ารม วลชน  สาขา วิชาการจั ดการการสื่ อส ารองค ก ร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553). 



๕๒ 

สรุปไดวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนนั้น 
จะแตกตางกันออกไปตามสภาพแวดลอม หรือองคประกอบอ่ืนตางๆ ของแตละบุคคล หนวยงานหรือ
องคกรท่ีมีความแตกตางกัน เชน บางหนวยงานอาจมีบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการเมือง
การปกครอง ในระดับสูง เปนเพราะวาบุคลากรมีระดับการศึกษาสูง การรับรู ขาวสารลักษณะงานท่ี
ทำ ประสบการณทางดานการเมืองการปกครอง เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะสงผลตอความคิดเห็น 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

2.10 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็น
ของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี” จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของวิสุทธิ์   โพธิแทน 62

63 ผูวิจัยจึงนำหลักการสำคัญของ
ประชาธิปไตยมาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 4 ดาน หนา 23 - 24 ไดแก 1. ดานหลักการวา
ดวย          อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชน 2. ดานหลักการวาดวยสิทธิเสรีภาพ 3. ดานหลักวาดวย
ความเสมอภาค และ4.ดานหลักวาดวยภารดรภาพ ดังแผนภูมิท่ี 2.1  
  

ตัวแปรตน (Independent Variable)                    ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
63วิสุทธ์ิ โพธิแทน, แนวคิดพ้ืนฐานของประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา, 2554), 

หนา 49. 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- ชั้นของนักโทษเด็ดขาด 

การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของ            
นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี 
- ดานหลักการวาดวยอำนาจอธิปไตย 

- ดานหลักการวาดวยสิทธิเสรีภาพ      
- ดานหลักการวาดวยความเสมอภาค 

- ดานหลักการวาดวยภารดรภาพ 

 หลักสังคหวัตถุ 4 ไดแก 
- ทาน  
- ปยวาจา  
- อัตถจริยา  
- สมานัตตา 

การสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของ
เจาหนาท่ีและนักโทษเด็ดขาดภายใน
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
     

 



 
บทที่ 3  

 

วิธีดำเนินงานวิจัย 
 

การทำวิจัยเรื ่อง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามคามคิดเห็นของ
นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี” ผูวิจัยไดดำเนินการวิจัยตามลำดับข้ันตอน ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสำคัญ  
๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล  
๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
งานวิจัยเรื่อง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามคามคิดเห็นของนักโทษ

เด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี” เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว ิธ ีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการสัมภาษณ เช ิงล ึก (In depth Interview) กับผู ให ข อมูลสำคัญ (Key Informant) เพ่ือ
สนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ 

 

๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสำคัญ  
๓.๒.๑ ประชากร  
ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักโทษเด็ดขาดภายในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ตำบล

บางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงมีจำนวน 1,906 คน0

1  

๓.๒.๒ กลุมตัวอยาง  
ผูวิจัยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) และวิธีการสุมกลุมตัวอยาง 

(Sampling) ดังนี้  
ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม 

(Cluster sampling) ประชาชน จำนวน 331 คน ท่ีไดจากสูตรของ Taro Yamane ซ่ึงใชระดับความ
เชื่อม่ันท่ี ๙๕ % และระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได ๐.๐๕ ดังนี้ 

 
1เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ฝายทัณฑปฏิบัติ งานทะเบียนประวัติผูตองขัง, เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2563. 

(อัดสำเนา). 



๕๔ 

                                                     n = 
N

1+N(e)2 

โดย N = จำนวนประชากรท้ังหมด  
n = จำนวนกลุมตัวอยาง  
ประชากรท้ังหมด 1,906 คน เม่ือแทนคาในสูตรจะได ดังนี้ 

                                                     n = 
1,906

1+1,906(0.05)2 

                                                     n = 
1,906
5.765

 

                                                     n = 330.61 

เพราะฉะนั้นจำนวนกลุมตัวอยาง เทากับ 331 คน  

วิธีการสุมกลุมตัวอยาง (Sampling) การสุมกลุมตัวอยางใชหลักการสุมแบบแบงชั้น 
ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้  

กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางเปนสัดสวน โดยพิจารณาจากจานวนประชากร เพื่อใหได
ขอมูลมีลักษณะกระจาย ใหสัมพันธกับสัดสวนของประชากร โดยทำการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
random sampling) โดยใชชั้นของนักโทษเด็ดขาดเปนระดับในการสุมกลุมตัวอยางอยางเปนสัดสวน
โดยใชสูตร ดังนี้ 

จำนวนตัวอยางในแตละชั้น = จำนวนตัวอยางท้ังหมด × จำนวนประชากรในแตละชั้น 
                                             จำนวนประชากรท้ังหมด 

จากสูตรจะไดประชากรที่เปนกลุมตัวอยางในแตละชั้นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รวม 331 คน รายละเอียดดังตารางท่ี ๑ 

ตารางท่ี 3.๑ จำนวนประชากรและกลุมตัวอยางนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี อำเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 

ลำดับท่ี ช้ันของนักโทษเด็ดขาด จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

1 ชั้นเยี่ยม 425 74 

2 ชั้นดีมาก 301 52 

3 ชั้นดี 359 62 

4 ชั้นกลาง 437 76 

5 ชั้นเลว 330 58 

6 ชั้นเลวมาก 54 9 

รวม 1,906 331 
   



๕๕ 

๓.๒.๓ ผูใหขอมูลสำคัญ 
ผูวิจัยทำการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) ผูใหขอมูลสำคัญจำนวน 8 ทาน     

โดยแบงเปน 
๑. นายมนตรี   หนูดำ นักทัณฑวิทยาชำนาญการ 
๒. นายสมศักดิ์  วงศไทย เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชำนาญงาน 
๓. นายสุรพล  ปนทอง เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชำนาญงาน 
๔. นายจตุพนธ  สังขเศรษฐ เจาพนักงานราชทัณฑชำนาญงาน 
๕. นายจารุพัฒน  วรรณทวี  อนุศาสนาจารยปฏิบัติงาน  
๖. นายพงศักดิ์  บูชาพันธ  เจาพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน 
๗. ตัวแทนนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม  จำนวน 1 คน 
8. ตัวแทนนักโทษเด็ดขาดชั้นดีมาก  จำนวน 1 คน 

 

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ 
(Interview) โดยมีข้ันตอนการสราง ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ข้ันตอนการสรางเครือ่งมือ   
  ๓.๓.๑.๑ แบบสอบถาม  
  ๑) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลจากเอกสารตาราและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกำหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสอบถาม  
  ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดตางๆ เพ่ือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกำหนดไว  
  ๓) ขอคำแนะนำจากอาจารย ท ี ่ปร ึกษาเพ ื ่อใช เป นแนวทางในการสร าง

แบบสอบถาม  
  ๔) สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อใชเปนเครื่องมือ         

ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๕) นำเสนอรางแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญเพ่ือ

ตรวจสอบและปรับปรงุแกไข  
 ๖) นำแบบสอบถามไปทดลองใช  (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกลเคียง

กลุมตัวอยาง เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) แลวนำเสนออาจารยท่ีปรึกษา  
 ๗) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง และนำไปแจกกับกลุมตัวอยางในการวิจัย  
 ๘) รวบรวมแบบสอบถาม แลวนำมาวิเคราะห   
 ๓.๓.๑.๒ แบบสัมภาษณ  
 ๑) ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณที่ใชในการเก็บขอมูลจากเอกสาร ตำราและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการกำหนดกรอบความคิดในการสรางแบบสัมภาษณ  



๕๖ 

 ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยที่กำหนดไว ๓) ขอคำแนะนำจาก
อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ  

 ๔) สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) เพ่ือนำมาวิเคราะห 

๓.๓.๒  ลักษณะของเครื่องมือ   
๑) ลักษณะของเครื่องมือสำหรับการแจกแบบสอบถาม     
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน

ตามกรอบของความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อใชเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย โดยแบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ ปจจัย        
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และชั้นของนักโทษเด็ดขาด 

ตอนที ่ ๒  เปนแบบสอบถามเกี ่ยวกับแบบสอบถามเกี ่ยวกับการเมืองการปกครอง           
ในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี อำเภอสาม
โคก  จังหวัดปทุมธานี จำนวน 20 ขอ โดย จำแนกออกเปน 

๑) ดานหลักการวาดวยอำนาจอธิปไตยของปวงชน   ๕  ขอ  

๒) ดานหลักการวาดวยสิทธิเสรีภาพ    ๕  ขอ 

๓) ดานหลักการวาดวยความเสมอภาค    ๕  ขอ  

๔) ดานหลักการวาดวยภารดรภาพ    ๕  ขอ  

การตอบแบบสอบถามผูวิจัยใชเกณฑการวัดคาตัวแปรแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating 
Scale) ทั้งหมด มีจำนวน 5 อันดับ ซึ ่งไดดัดแปลงมาจากแบบของ Likert Scale โดยใหผู ตอบ
แบบสอบถามทำเครื่องหมาย √ ลงในชองวางของขอความนั้น ๆ แลวใหคะแนนดังนี้ คือ 

 ๑  หมายถึง  นอยท่ีสุด  

 ๒  หมายถึง  นอย  

 ๓ หมายถึง  ปานกลาง  

 ๔  หมายถึง  มาก 

 ๕  หมายถึง  มากท่ีสุด  

คำนวณชวงความกวางระหวางชั้น ดังนี้  

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด  =  5 - 1  =  4  = 0.80 
             จำนวนท้ังหมด        5         5      



๕๗ 

การแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ12 ดังนี้  
  คะแนนเฉล่ีย   แปลความหมาย  

 1.00 - 1.80 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด  
 1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นนอย  
 2.61 - 3.40  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
 3.41 - 4.20  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
 4.21 - 5.00  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  

ตอนที ่ ๓ ขอเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางความเขาใจในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตย ผูวิจัยใชลักษณะคำถามแบบปลายเปด (Open Ended Question) 

๒) ลักษณะของเครื่องมือสำหรับการสัมภาษณ   
ในการวิจัยนี้ ใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interview) มีลักษณะเปน

คำถามแบบปลายเปด เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยสัมภาษณกลุม
ประชากรผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ไดแก หัวหนาฝายทัณฑปฏิบัติ หัวหนาฝายการศึกษา 
หัวหนาฝายสวัสดิการ อดีตหัวหนาฝายการศึกษาและหัวหนาฝายควบคุม หัวหนางานการศึกษา 
เจาหนาท่ีฝายการศึกษา นักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม และนักโทษเด็ดขาดชั้นดีมาก จำนวน 8 ทาน 

๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
แบบสอบถาม 

 ๑.๑ ศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี ตำรา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ๑.๒ ศึกษาการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี ตำรา และงานวิจัย           

ท่ีเก่ียวของ 
 ๑.๓ นำผลการศึกษาจากท้ัง 2 ขอ ขางตนมาสรางเปนแบบสอบถาม 
 ๑.๔ ขอคำแนะนำจากอาจารยที ่ปรึกษาและผู เชี ่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือ               

ท่ีสรางไว         
  ๑.๕ หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบท่ีสรางเสร็จ เสนอประธาน 
และกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบและนำเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวนำมาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสม จำนวน 5 ทาน ไดแก 
  ๑) ศ.ดร.จำนงค  อดิวัฒนสิทธิ์ ตำแหนง อาจารยประจำภาควิชารัฐศาสตร            
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  2) รศ.ดร.พรรษา  พฤฒยางกูร ตำแหนง อาจารยประจำภาควิชารัฐศาสตร        
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
2ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร:          

ดานสุทธา การพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๘. 



๕๘ 

 3) ผศ.ดร.เติมศักดิ ์  ทองอินทร ตำแหนง อาจารยประจำภาควิชารัฐศาสตร          
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 4 ) ผศ.ดร.ย ุทธนา  ปราณีต ตำแหนง อาจารย ประจำภาคว ิชาร ัฐศาสตร            
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 5)  ดร .กาญจนา ดำจ ุต ิ  ตำแหน  ง  อาจารย ประจำภาคว ิช าร ั ฐศ าสตร                       
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 นำแบบสอบถามหาค  าด ั ชน ี ความสอดคล  อง  ( Index of Item-Objective 
Congruence : IOC)3 ของแบบสอบถาม 

 สูตร IOC  =  
∑R
N

  

 เม่ือ  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคลอง 
  ∑R แทน ผลรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N แทน จำนวนผูเชี่ยวชาญ 

 โดยท่ี  + 1  แนใจวาสอดคลอง 
          0 ไมแนใจวาสอดคลอง 

   - 1  แนใจวาไมสอดคลอง 
โดยเลือกขอคำถามที่มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จากขอคำถามทั้งหมดนวน 20 ขอใชได

จำนวน 20 ขอ เพื ่อพิจารณาทั ้งในดานเนื ้อหาสาระ และโครงสรางของคำถาม รูปแบบของ
แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาท่ีใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
ตามวัตถุประสงครายขอ (Index of Item-Objective Congruence : IOC)๓ ไดคาดัชนีความสอดคลอง 
เทากับ 1.00 

 ๑.๖ หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมนักโทษเด็ดขาดภายในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓๐ คน 
เพื ่อหาความเชื ่อมั ่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach)4 ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังหมด เทากับ 0.883 

 1.7 นำแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษา โครงการวิจัย เพื่อขอความเห็นชอบ และจัดพิมพแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณเปนฉบับ
สมบูรณ เพ่ือใชในการวิจัย 

 
 
 

 
3ธีระศักดิ์ อุนอารมณเลิศ, เคร่ืองมือวิจัยทางการศึกษาการสรางและการพัฒนา, (นครปฐม: ภาควิชาพ้ืนฐาน

ทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), หนา 65. 
4Cronbach, Lee J., Essentials of Psychological Testing, 4 th ed., (New York: Harper          

& Row), p. 1971. 



๕๙ 

แบบสัมภาษณ  
นำแบบสัมภาษณท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวไปหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ ดังนี้      
๑) ผู ว ิจัยทำการหาความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ผู ว ิจัยไดหาความ

เที่ยงตรง ตามเนื้อหา (Content acidity) โดยนำไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและความ
ครอบคลุมของเนื้อหาท่ีตองการศึกษา จำนวน 5 ทาน      

๒) นำแบบสัมภาษณที ่ผู เชี ่ยวชาญตรวจสอบแลวนำมาหาคาดัชนีความสอดคลอง        
ตามวัตถุประสงคของขอคำถาม (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งผลการหาคา
ดัชนีความสอดคลอง      

๓) นำแบบสัมภาษณมาปรับปรุงตามคำแนะนำของผูเชี ่ยวชาญและกรรมการควบคุม            
สารนิพนธ และจัดพิมพแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณแลวนำไปสัมภาษณกับกลุมตัวอยางเปาหมาย            
ในการศึกษาวิจัยตอไป 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล  
3.๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังนี้    
๑) ขอหนังสือจากผู อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาควิชารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผูบัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี และอธิบดีกรมราชทัณฑ เพื ่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม           
จากนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี     

๒) นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลกับประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง จำนวน 
331 ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง แลวนำมาตรวจสอบความถูกตอง ไดขอมูลที่สมบูรณ 
ท้ังหมดจำนวน 331 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวนแบบสอบถามท้ังหมด    

๓) นำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตรตอไป  

๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังนี้  
๑) ขอหนังสือจากผูอำนวยการหลักสูตรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาควิชารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู ใหขอมูลสำคัญ (Key Informant) เพื ่อขอความ
อนุเคราะหในการใหสัมภาษณ    

๒) ทำการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informant) เพื่อสัมภาษณ
ตามท่ีกำหนดไว    

๓) ดำเนินการสัมภาษณตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีกำหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น โดย
ขออนุญาต ใชวิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ    

๔) นำขอมูลดิบท่ีไดมารวบรวมเพ่ือวิเคราะหโดยวิธีการท่ีเหมาะสมและนำเสนอตอไป 
 
 



๖๐ 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล    

๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูล      
๑) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม   
การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis) เปนหลัก

โดยการดำเนินการขั้นแรก คือ นำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได จำนวน ๓31 ชุด นำมาตรวจสอบ              
ความสมบูรณของแบบสำรวจ (Editing) แลวดำเนินการลงรหัสตามคูมือการลงรหัส (Code Book) 
หลังจากนั้นไดมีการตรวจสอบแบบสำรวจเพื่อความถูกตองอีก ๑ ครั้ง แลวจึงดำเนินการถายรหัส
ทั้งหลายลงในแบบฟอรมถายขอมูล (Transfer Sheet) บรรจุขอมูลลงในคอมพิวเตอร และวิเคราะห
ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาคาทางสถิติ  

๒) การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ    
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการ ดังนี้     
๑) นำขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 
๒) นำขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจำแนกเปนประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคการวิจัย    
๓) วิเคราะหคำใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสำคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิค 

การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
๔) สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนำเสนอตอไป   

3.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม  
การวิเคราะหขอมูลนั้นผูวิจัยหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามโดยการ

ใชการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื ่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตรเสนอขอมูล  ดังนี้    

๑) ขอมูลเกี ่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุ มตัวอยางและพรรณนา ไดแก เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ ชั้นของนักโทษเด็ดขาด สถิติที ่ใช คือ คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage)  

๒) ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ในดานตางๆ ใชการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และ
สวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation)  

๓) เปรียบเทียบความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักโทษเด็ดขาดในเร ือนจำจังหวัดปทุมธานี  โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล สถิติที ่ใช คือ           
การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ (F-Test) ดวยวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแตสามกลุ มขึ ้นไป           
เมื่อพบวามีความแตกตางจะทำการเปรียบเทียบความแตกตาง คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปน
สำคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ       
0.๐๕  
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๔) ขอมูลขอเสนอแนะแนวทางจากคำถามปลายเปด และขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณ
นำมาจัดกลุมคำตอบวิเคราะหรายขอ วิเคราะหโดยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท 
(Content Analysis Techniques) นำเสนอขอมูลโดยเขียนเปนความเรียงประกอบตาราง 

๓.๕.๓ สูตรการหาคาสถิติท่ีใชในการวิจัย 
1) การหาคาเฉลี่ยรอยละ (Percentage)5 

P  =  X   ×  100 
       N 

  เม่ือ   P = คารอยละ 
   X = จำนวนผูตอบแบบสอบถาม 
   N = จำนวนประชากร 

2) การหาคาเฉลี่ย (Average)5

6 

     X� =  
∑ 𝑋𝑋𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑖𝑖
𝑁𝑁

   

  เม่ือ   X� = คาเฉลี่ยท่ีไดจากการสุมตัวอยาง 
  ∑ X = ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามท่ีมี N คา 
  N = จำนวนประชากรท้ังหมด (เทากับ ∑𝑓𝑓) 

3) การหาคาสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)6

7  

     S =  � 1
𝑛𝑛−1

∑ (x𝑖𝑖 − x�)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  

  เม่ือ   S = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
    Xi = ขอมูลตัวท่ี I (I = 1,2,...,N) 
    X� = คาเฉลี่ยนท่ีไดจากกลุมตัวอยาง 

4) การสมมติฐาน (t-test)7

8 
     t =   .   X�1 - X�2 . 

       �S12

𝑛𝑛1
− 𝑆𝑆22

𝑛𝑛2
 

   เม่ือ  t  =  คา t-test 
    X�1 , X�2 = คาเฉลี่ยนของคะแนนกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลำดับ 

    s12, s22  =   คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
ตามลำดับ 

 
5มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช, เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติเศรษฐศาสตรและธุรกิจ, (นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), หนา 132. 
6เรื่องเดียวกัน, หนา 137. 
7เรื่องเดียวกัน, หนา 160. 
8สายชล สินสมบูรณทอง, การวิเคราะหเชิงสถิติ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2553), หนา 18. 
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   𝑛𝑛1, 𝑛𝑛2   = จำนวนคะแนนของกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลำดับ 
  5) การคำนวณวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ (F-test)9 
        MS(B) 
     F = MS(W) 

 เม่ือ  F  =  อัตราสวนของความแปรปรวน 

   MS (B)  =  ผลรวมกำลังสองเฉลี่ยระหวางชุดของประชากร  

       MS (W) =  ผลรวมกำลังสองเฉลี่ยภายในประชากรชุดเดียวกัน 

 
 
 

 
9อางแลว, หนา 393. 



 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของ
นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี” มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้  ๑) เพ่ือศึกษา                    
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีตอการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางความเขาใจ               
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาด 

ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีรวบรวมได จากกลุมตัวอยาง ไดแก นักโทษเด็ดขาดภายในเรือนจำ
จังหวัดปทมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน  331 คน จากประชากรท้ังหมดจำนวน 1,906 
คน มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร ผลการวิเคราะหขอมูล
นำเสนอดังตอไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธาน ี
๔.๓ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
๔.๔ ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
๔.๕ ผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
๔.๖ องคความรู 

  4.6.1 องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 
  4.6.2 องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากงานวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 331 คน จำแนกตาม 
เพศ อายุ การศึกษา ระดับชั้นของนักโทษเด็ดขาด ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   
(n=331) 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบสอบถาม จำนวน รอยละ 

1. เพศ   

ชาย 288 87.0 
หญิง 43 13.0 

รวม 331 100.0 
2. อายุ   

18 - 28 ป 67 20.2 
29 - 39 ป 192 58.0 
๔0 - 49 ป 60 18.1 
๕0 ป ข้ึนไป 12 3.6 

รวม 331 100.0 
3. การศึกษา   

ประถมศึกษา 129 39.0 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 189 57.1 
ปริญญาตร ี 11 3.3 
ปริญญาตรีข้ึนไป 2 .6 

รวม 331 100.0 
4. ช้ันของนักโทษเด็ดขาด   

ชั้นเยี่ยม 74 22.4 
ชั้นดีมาก 52 15.7 
ชั้นด ี 62 18.7 
ชั้นกลาง 76 23.0 
ชั้นเลว 58 17.5 
ชั้นเลวมาก 9 2.7 

รวม 331 100.0 

 
จากตารางท่ี ๔.๑ พบวา ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม    

เรื่อง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี จำแนกได ดังนี้ 

เพศ พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศชาย จำนวน 288 คน คิดเปน  
รอยละ 87.0 รองลงมาคือ เพศหญิง จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 13.0 ตามลำดับ 

อายุ พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 29 - 39 ป จำนวน 192 คน 
คิดเปนรอยละ 58.0 รองลงมาคือ อายุ 18 – 28 ป จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 20.2,            
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อายุ 40 – 49 ป จำนวน 60 คน คิดเปนรอยละ 18.1 และนอยท่ีสุดมีอายุ 50 ป ข้ึนไป จำนวน 
12 คน คิดเปนรอยละ 3.6 ตามลำดับ 

การศึกษา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า จำนวน 189 คน คิดเปนรอยละ 57.1 รองลงมาระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 

129 คน คิดเปนรอยละ 39.0, รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 11 คน และนอยท่ีสุด
ระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.6 ตามลำดับ 

ช้ันของนักโทษเด็ดขาด พบวา นักโทษเด็ดขาดผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ               
อยูในระดับชั้นกลาง จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 23.0 รองลงมาคืออยูในระดับชั้นเยี่ยม จำนวน      
74 คน คิดเปนรอยละ 22.4, รองลงมาอยูในระดับชั้นดี จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 18.7, 
รองลงมาอยูในระดับชั้นเลว จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 17.5, รองลงมาอยูในระดับชั้นดีมาก 
จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 15.7 และนอยท่ีสุดอยูในระดับชั้นเลวมาก จำนวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 2.7 ตามลำดับ 

 

๔.๒ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย     
.     ของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธาน ี

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความ
คิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายดาน ประกอบดวย                       
๑) ดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน ๒) ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ ๓) ดานหลักวาดวย             
ความเสมอภาค และ ๔) ดานหลักวาดวยภารดรภาพ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๒  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวม 
  (n=331) 

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาด 

ในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. การแปลผล 

1. ดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน 3.77 0.76 มาก 

2. ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ 4.12 0.74 มาก 

3. ดานหลักวาดวยความเสมอภาค 3.52 0.57 มาก 

4. ดานหลักวาดวยภารดรภาพ 4.19 0.76 มาก 

โดยรวม 3.90 0.62 มาก 
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จากตารางท่ี ๔.๒ พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของนักโทษเด็ดขาดใน
เรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =3.90, S.D.=0. 62) เม่ือจำแนกเปนรายดาน 
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานหลักวาดวยภารดรภาพ       
( Χ =4.19, S.D.=0.76) ด านหลั ก ว าด วยสิท ธิ เส รีภ าพ  ( Χ =4.12, S.D.=0.74) ด านหลั ก           
อำนาจอธิปไตยของปวงชน (Χ =3.77, S.D.=0.76) ดานหลักวาดวยความเสมอภาค (Χ =3.52, 
S.D.=0.57) ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี ๔.๓ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธาน ีดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน 
(n=331) 

ดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

     1. ประชาชนทุกคนเปนเจาของอำนาจในการปกครอง 3.77 1.22 มาก 

     2. การมีสวนเก่ียวของและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

         ท้ังหลายของสังคม 

 

3.77 

 

0.97 

 

มาก 

     3. การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอยูบน     

         พ้ืนฐานของความสมัครใจในการจะกระทำกิจกรรม    

         ทางการเมืองตางๆรวมกัน 

 

 

3.67 

 

 

0.99 

 

 

มาก 

5. การปกครองโดยเสียงขางมากท่ีเคารพสิทธิของ    

เสียงขางนอย 

 

3.57 

 

1.01 

 

มาก 

     5. การรูสิทธิและการตระหนักในหนาท่ีของตนเอง 4.10 0.84 มาก 

โดยรวม 3.77 0.76 มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๓ พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของนักโทษเด็ดขาด       

ในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน อยูในระดับมาก (Χ =3.77, 
S.D.=0.76) เม่ือจำแนกเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมาก            
ไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดไดแก การรูสิทธิและการตระหนักในหนาท่ีของตนเอง              
(Χ =๔.10, S.D.=๐.84) รองลงมาไดแก การมีสวนเก่ียวของและการมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังหลาย
ของสังคม  (Χ =3 .77 , S.D.=0 .97) และขอท่ี มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก  การปกครองโดย               
เสียงขางมากท่ีเคารพสิทธิของเสียงขางนอย (Χ =3.57, S.D.=1.01) ตามลำดับ 
 

 

 



๖๗ 

ตารางท่ี ๔.4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของ
นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธาน ีดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ 

(n=331) 

ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. การมีเสรีภาพในการคิดและแสดงออก 3.87 1.01 มาก 

2. การมีสิทธิในการเปนราษฎรของรัฐ  4.03 0.93 มาก 

3. การมีเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 4.37 0.89 มากท่ีสุด 

4. การมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

5. การมีเสรีภาพในการท่ีจะไมถูกรัฐหรือใคร 

กระทำการใดๆตอตนตามอำเภอใจ 

 

3.50 

 

0.97 

 

มาก 

โดยรวม 4.12 0.74 มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.4 พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของนักโทษเด็ดขาด       

ในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ อยูในระดับมาก (Χ =4.12, S.D.=0.74) 
เม่ือจำแนกเปนรายขอโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก การมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา (Χ =4.83, S.D.=0.38) รองลงมา
ไดแก การมีเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Χ =4.37, S.D.=0.89) และขอท่ีมีคาเฉลี่ย   
นอยท่ีสุดคาเฉลี่ยอยูในระดับ ไดแก การมีเสรีภาพในการท่ีจะไมถูกรัฐหรือใครกระทำการใด ๆ           
ตอตนตามอำเภอใจ (Χ =3.50, S.D.=0.97) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

ตารางท่ี ๔.5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธาน ีดานหลักวาดวยความเสมอภาค 

(n=331) 

ดานหลักวาดวยความเสมอภาค 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

๑. การรับทราบถือความเสมอภาคทางการเมือง 

ของประชาชนทุกคน 

 

3.20 

 

0.96 

 

ปานกลาง 

๒. การรับทราบถึงความเสมอภาคตามกฎหมาย 

ของประชาชนทุกคน 

 

3.43 

 

1.07 

 

มาก 

๓. การรับทราบถึงความเสมอภาคในโอกาส 

ของประชาชนทุกคน 

 

3.77 

 

0.97 

 

มาก 

๔. การรับทราบถึงความเสมอภาคทางสังคม 

ของประชาชนทุกคน 

 

3.60 

 

1.00 

 

มาก 

๕. การรับทราบถึงความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 

ของประชาชนทุกคน 

 

3.60 

 

0.93 

 

มาก 

โดยรวม 3.52 0.57 มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.5 พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของนักโทษเด็ดขาด       
ในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี  ดานหลักวาดวยความเสมอภาค  อยู ในระดับมาก  ( Χ =3.52, 
S.D.=0.57) เม่ือจำแนกเปนรายขอโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
ท่ีสุดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก การรับทราบถึงความเสมอภาคในโอกาสของประชาชนทุกคน    
(Χ =3 .77 , S.D.=0 .97) รองลงมามีคาเฉลี่ยระดับมากไดแก การรับทราบถึงความเสมอภาค       
ทางสังคมของประชาชนทุกคน (Χ =3.60, S.D.=1.00) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลางไดแกการรับทราบถึงความเสมอภาคทางการเมืองของประชาชนทุกคน (Χ =3.20, 
S.D.=0.96) ตามลำดับ 
 

 

 

 

 

 



๖๙ 

ตารางท่ี ๔.6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวาดวย
ภราดรภาพ 

(n=331) 

ดานหลักวาดวยภราดรภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

๑. การมีความเคารพในสิทธิซ่ึงกันและกัน 4.23 1.01 มากท่ีสุด 

๒. การมีความรักและปรารถนาดีตอกัน 4.30 0.79 มากท่ีสุด 

๓. การมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 4.03 0.85 มาก 

๔. การใชหลักเหตุผลในการแกไขปญหา 4.23 0.68 มากท่ีสุด 

๕. การมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 

และการสนับสนุนสงเสริมความดีงามของกันและกัน 

 

4.17 

 

0.95 

 

มาก 

โดยรวม 4.19 0.76 มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.6 พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของนักโทษเด็ดขาด       

ในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวาดวยภราดรภาพ อยูในระดับมาก (Χ =4.19, S.D.=0.76) 
เม่ือจำแนกเปนรายขอโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก การมีความรักและปรารถนาดีตอกัน (Χ =4.30, S.D.=0.79) รองลงมา 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก การมีความเคารพในสิทธิซ่ึงกันและกัน (Χ =4.23, S.D.=1.01) 
และการใชหลักเหตุผลในการแกไขปญหา (Χ =4.23, S.D.=0.68) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากไดแก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน (Χ =4.03, S.D.=0.85) 
ตามลำดับ 

 

๔.๓  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธาน ี

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง
ของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลมหาพราหมณ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนก
ตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพการสมรสตางกัน โดยใชสถิติ t-test           

เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม ในเรื่อง เพศ โดยการทดสอบคา F-test             
(One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง 
ของคาเฉลี่ยท่ีมีมากกวา 2 กลุม ในเรื่อง อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพการสมรส     

ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  0.05 จึงเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการหา                  
ผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) ดังนี้ 

 



๗๐ 

สมมติฐานท่ี ๑ นักโทษเด็ดขาดท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 1 ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เชื่อม่ัน 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 และนำเสนอผลการ
วิเคราะหในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิป ไตยของนั ก โทษ เด็ดขาดใน เรือนจำจั งหวัดปทุมธานี                  
จำแนกตามเพศ โดยรวม 

(n=331) 
 

เพศ 
 ระดับการมีสวนรวม 

n x� S.D. การแปลผล 

ชาย 288 3.92 0.63 มาก 

หญิง 43 3.56 0.51 มาก 

โดยรวม 331 3.90 0.62 มาก 

  

จากตารางท่ี ๔.7 พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวม จำแนกตามเพศ อยูในระดับมาก (Χ =3.90, 
S.D.=๐.62)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

ตารางท่ี ๔.8 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตามเพศ 
โดยรวม 

 (n = 331) 

ความคิดเห็นของนักโทษเดด็ขาดใน

เรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
n Χ  SD. t Sig. 

๑. ดานหลักอำนาจ
อธิปไตยของ 

ปวงชน 

ชาย 288 3.52 0.70 2.055 0.041* 

หญิง 43 3.28 0.73   

๒. ดานหลักวาดวย
สิทธิเสรีภาพ 

ชาย 288 3.95 0.73 0.684 0.494 

หญิง 43 3.87 0.59   

๓. ดานหลักวาดวย
ความเสมอภาค 

ชาย 288 3.43 0.88 1.557 0.120 

หญิง 43 3.21 0.77   

๔. ดานหลักวาดวย
ภารดรภาพ 

ชาย 288 3.98 0.75 0.798 0.426 

หญิง 43 3.89 0.61   

รวม 

ชาย 288 3.72 0.63 1.569 0.118 

หญิง 43 3.56 0.51   

รวม 331 3.70 0.62   

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        

จากตารางท่ี ๔.8 พบวา นักโทษเด็ดขาดท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมือง    
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวม          
ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 

สมมติฐานท่ี 2 นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็น

ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตกต่างกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 2 ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เชื่อม่ัน 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตาม
อายุ โดยรวม 

(n=331) 
 

อายุ 
 ระดับความคิดเห็น 

n x� S.D. การแปลผล 

18 - 30 ป 67 3.91 0.65 มาก 

31 – 4๐ ป 192 3.97 0.59 มาก 

4๑ – 50 ป 60 3.80 0.63 มาก 

มากกวา 51 ป 12 3.62 0.78 มาก 

โดยรวม 331 3.90 0.62 มาก 

  
จากตารางท่ี ๔.9 พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวม จำแนกตามอายุอยูในระดับมาก (Χ =3.90, 
S.D.=๐.62)   

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 

ตารางท่ี ๔.10 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง             
ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนก        
ตามอายุ 

 (n = 331) 

ความคิดเห็นทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ของนักโทษเด็ดขาด 

SS df MS F Sig. 

๑. ดานหลักอำนาจ
อ ธิ ป ไ ต ย ข อ ง 
ปวงชน  

ระหวางกลุม 1.346 3 0.449 0.907 0.438 
ภายในกลุม 161.758 327 0.495   
รวม 163.104 330    

๒. ดานหลักวาดวย
สิทธิเสรีภาพ 

ระหวางกลุม 8.366 3 2.789 5.764 0.001* 
ภายในกลุม 158.201 327 0.484   
รวม 166.567 330    

๓. ดานหลักวาดวย
ความเสมอภาค 

ระหวางกลุม 3.388 3 1.129 1.512 0.211 
ภายในกลุม 244.242 327 0.747   
รวม 247.630 330    

๔. ดานหลักวาดวย
ภารดรภาพ 

ระหวางกลุม .305 3 0.102 0.188 0.905 
ภายในกลุม 177.068 327 0.541   
รวม 177.373 330    

รวม 
ระหวางกลุม .816 3 0.272 0.716 0.543 
ภายในกลุม 124.206 327 0.380   
รวม 125.022 330    

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        

จากตารางท่ี ๔.10 พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีอายุตางกัน         
มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว  

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 

สมมติฐานท่ี 3 นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีการศึกษาตางกัน มีความ

คิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตกต่างกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 3 ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เชื่อม่ัน 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.11  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง             

ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตาม
การศึกษา โดยรวม 

(n=331) 
 

การศึกษา 
 ระดับการมีสวนรวม 

n x� S.D. การแปลผล 

ประถมศึกษา 129 3.82 0.61 มาก 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 189 3.67 0.62 มาก 

ปริญญาตร ี 11 3.99 0.71 มาก 

ปริญญาตรข้ึีนไป 2 4.10 0.00 มาก 

รวม 331 3.90 0.62 มาก 

  
จากตารางท่ี ๔ .11  พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวม จำแนกตามการศึกษา               

อยูในระดับมาก (Χ =3.90, S.D.=๐.62)   

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 

ตารางท่ี ๔.12 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง             

ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตาม

การศึกษา 

 (n = 331) 

ความคิดเห็นทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ของนักโทษเด็ดขาด 

SS df MS F Sig. 

๑. ดานหลักอำนาจ
อ ธิ ป ไต ย ข อ ง 
ปวงชน  

ระหวางกลุม 3.887 3 1.296 2.661 0.048* 
ภายในกลุม 159.217 327 0.487   
รวม 163.104 330    

๒. ดานหลักวาดวย
สิทธิเสรีภาพ 

ระหวางกลุม 4.580 3 1.527 3.082 0.028* 
ภายในกลุม 161.988 327 0.495   
รวม 166.567 330    

๓. ดานหลักวาดวย
ความเสมอภาค 

ระหวางกลุม 7.064 3 2.355 3.201 0.024* 
ภายในกลุม 240.566 327 0.736   
รวม 247.630 330    

๔. ดานหลักวาดวย
ภารดรภาพ 

ระหวางกลุม 0.104 3 0.035 0.064 0.979 
ภายในกลุม 177.269 327 0.542   
รวม 177.373 330    

รวม 
ระหวางกลุม 3.96 3 1.32 3.492 0.035* 
ภายในกลุม 123.606 327 0.378   
รวม 127.566 330    

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05        

จากตารางท่ี ๔.12 พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสำคัญท่ีระดับ 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

 
 

 

 

 

 

 



๗๖ 

ตารางท่ี ๔.13 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง              

ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เปนรายคู
ดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามการศึกษา โดยรวม 

(n = 331) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๔.13 พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 2 คู ไดแก  

นักโทษเด็ดขาดท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาด ท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา และ
นักโทษเด็ดขาดท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 
นอกจากนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา 
 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

หรือเทียบเทา 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี

ข้ึนไป 

Χ  3.72 3.67 3.99 4.10 

ประถมศึกษา 3.72 - -0.05 0.27 0.38* 

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ห รื อ

เทียบเทา 

3.67  - 0.32 0.43* 

ปริญญาตรี 3.99   - 0.11 

ปริญญาตรีข้ึนไป 4.10    - 



๗๗ 

ตารางท่ี ๔.14 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง              

ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เปนรายคู

ดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) 

จำแนกตามการศึกษา ดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน 
 (n = 331) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๔.14 พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดานหลักอำนาจอธิปไตย
ของปวงชน แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 3 คู ไดแก  

นักโทษเด็ดขาดท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา นักโทษ
เด็ดขาดท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา และปริญญาตรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐5 นอกจากนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา 
 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

หรือเทียบเทา 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี

ข้ึนไป 

Χ  3.48 3.47 4.00 2.80 

ประถมศึกษา 3.48 - -0.0๑ 0.๕๒ -0.68* 

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ห รื อ

เทียบเทา 

3.47  - 0.๕๓ -0.67* 

ปริญญาตรี 4.00   - -1.20* 

ปริญญาตรีข้ึนไป 2.80    - 



๗๘ 

ตารางท่ี ๔.15 แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง              
ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เปนรายคู
ดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามการศึกษา ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ 

 (n = 331) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๔.15 พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดานหลักวาดวยสิทธิ
เสรีภาพ แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 3 คู ไดแก นักโทษเด็ดขาดท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา นักโทษเด็ดขาดท่ีมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา และปริญญาตรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 นอกจากนั้นไมพบ
ความแตกตางรายคู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา 
 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

หรือเทียบเทา 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี

ข้ึนไป 

Χ  3.92 3.91 4.45 4.80 

ประถมศึกษา 3.92 - -0.0๑ 0.๕๒ -0.68* 

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ห รื อ

เทียบเทา 

3.91  - 0.๕๓ -0.67* 

ปริญญาตรี 4.45   - -1.20* 

ปริญญาตรีข้ึนไป 4.80    - 



๗๙ 

ตารางท่ี ๔.16 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง              

ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เปนรายคู
ดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามการศึกษา ดานหลักวาดวยความเสมอภาค 

 (n = 331) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๔.16 พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดานหลักวาดวย           
ความเสมอภาค แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 3 คู ไดแก นักโทษเด็ดขาดท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา นักโทษเด็ดขาดท่ีมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทาและปริญญาตรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 นอกจากนั้นไมพบ
ความแตกตางรายคู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การศึกษา 

 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

หรือเทียบเทา 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี

ข้ึนไป 

Χ  3.51 3.31 3.45 4.80 

ประถมศึกษา 3.51 - -0.20 -0.06 1.29* 

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ห รื อ

เทียบเทา 

3.31  - 0.14 1.49* 

ปริญญาตรี 3.45   - 1.35* 

ปริญญาตรีข้ึนไป 4.80    - 



๘๐ 

สมมติฐานท่ี 4 นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีระดับชั้นของนักโทษเด็ดขาด
ท่ีตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตกต่างกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 4 ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เชื่อม่ัน 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD. 
(Least Significant Difference) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.17  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตาม
ระดับช้ันของนักโทษเด็ดขาด โดยรวม 

(n=331) 
 

ช้ันของนักโทษเด็ดขาด 
 ระดับความคิดเห็น 

n x� S.D. การแปลผล 

ชั้นเยี่ยม 74 3.75 0.60 มาก 

ชั้นดีมาก 52 3.69 0.62 มาก 

ชั้นด ี 62 4.03 0.58 มาก 

ชั้นกลาง 76 3.54 0.50 มาก 

ชั้นเลว 58 3.50 0.69 มาก 

เลวมาก 9 3.74 0.36 มาก 

โดยรวม 331 3.90 0.62 มาก 

จากตารางท่ี ๔.17 พบวา ระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี  จำแนกตามระดับชั้นของ           
นักโทษเด็ดขาด อยูในระดับมาก (Χ =3.90, S.D.=๐.62)   

 

 

 

 

 

 



๘๑ 

ตารางท่ี ๔.18 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง             
ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำแนกตาม
ระดับช้ันของนักโทษเด็ดขาด โดยรวม  

          (n = 331) 

ความคิดเห็นทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ของนักโทษเด็ดขาด 

SS df MS F Sig. 

๑. ดานหลักอำนาจ
อ ธิ ป ไ ต ย ข อ ง 
ปวงชน  

ระหวางกลุม 12.20 5.00 2.44 5.25 0.000* 
ภายในกลุม 150.91 325.00 0.46   
รวม 163.10 330.00    

๒. ดานหลักวาดวย
สิทธิเสรีภาพ 

ระหวางกลุม 14.62 5.00 2.92 6.25 0.000* 
ภายในกลุม 151.95 325.00 0.47   
รวม 166.57 330.00    

๓. ดานหลักวาดวย
ความเสมอภาค 

ระหวางกลุม 22.07 5.00 4.41 6.36 0.000* 
ภายในกลุม 225.56 325.00 0.69   
รวม 247.63 330.00    

๔. ดานหลักวาดวย
ภารดรภาพ 

ระหวางกลุม 7.78 5.00 1.56 2.98 0.012* 
ภายในกลุม 169.59 325.00 0.52   
รวม 177.37 330.00    

รวม 
ระหวางกลุม 11.54 5.00 2.31 6.61 0.000* 
ภายในกลุม 113.48 325.00 0.35   
รวม 125.02 330.00    

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕     

จากตารางท่ี ๔.18 พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับชั้น            
ของนักโทษเด็ดขาดตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม
แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 

ตารางท่ี ๔.19 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง              

ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เปนรายคู
ดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามช้ันของนักโทษเด็ดขาด โดยรวม 

 (n = 331) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๔.19 พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับชั้นของ
นักโทษเด็ดขาดตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 8 คู ไดแก  

นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นดี มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นเยี่ยม และชั้นดีมาก นักโทษเด็ดขาดท่ีอยู          

ในระดับชั้นกลาง มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกับ 

นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นดี นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นเลว มีความคิดเห็นทางการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นเยี่ยม และชั้นดี 

นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นเลวมาก มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นดี ชั้นกลาง และชั้นเลว อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ ๐.๐5 นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 

 

 

 

 

 

ช้ันของนักโทษ

เด็ดขาด 

 ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก ชั้นด ี ชั้นกลาง ชั้นเลว ชั้นเลวมาก 

Χ  3.75 3.69 4.03 3.54 3.50 3.74 

ชั้นเยี่ยม 3.75 - -0.06 0.28* -0.21 -0.25* -0.01 

ชั้นดีมาก 3.69  - 0.34* -0.15 -0.19 0.05 

ชั้นดี 4.03   - -0.49* -0.53* -0.29* 

ชั้นกลาง 3.54    - -0.04 0.20* 

ชั้นเลว 3.50     - 0.24* 

ชั้นเลวมาก 3.74      - 



๘๓ 

ตารางท่ี ๔.20 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง              

ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เปนรายคู
ดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามช้ันของนักโทษเด็ดขาด ดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน 

 (n = 331) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๔.20 พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับชั้นของ
นักโทษเด็ดขาดตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดานหลัก
อำนาจอธิปไตยของปวงชน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 6 คู ไดแก  

นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นดี มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นเยี่ยม นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นกลาง 
มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูใน
ระดับชั้นดี นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นเลว มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นดี นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นเลวมาก 
มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูใน
ระดับชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก และชั้นกลาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 นอกนั้นไมพบ        
ความแตกตางรายคู 
 

 

 

 

 

 

ช้ันของ

นักโทษ

เด็ดขาด 

 ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก ชั้นด ี ชั้นกลาง ชั้นเลว ชั้นเลวมาก 

Χ  3.44 3.53 3.80 3.24 3.44 3.87 

ชั้นเยี่ยม 3.44 - 0.09 0.36* -0.20 0.00 0.43* 

ชั้นดีมาก 3.53  - 0.27 -0.29 -0.09 0.34* 

ชั้นดี 3.80   - -0.56* -0.36* 0.07 

ชั้นกลาง 3.24    - 0.20 0.63* 

ชั้นเลว 3.44     - 0.43 

ชั้นเลวมาก 3.87      - 



๘๔ 

ตารางท่ี ๔.21 แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง              
ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เปนรายคู
ดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามช้ันของนักโทษเด็ดขาด ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ 

 (n = 331) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๔.21 พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับชั้นของ
นักโทษเด็ดขาดตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดานหลักวา
ดวยสิทธิเสรีภาพ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 4 คู ไดแก  

นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นกลาง มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นดี นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นเลว มี
ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูใน
ระดับชั้นเยี่ยม และชั้นดี นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นเลวมาก มีความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นเลว อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐5 นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันของ

นักโทษ

เด็ดขาด 

 ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก ชั้นด ี ชั้นกลาง ชั้นเลว ชั้นเลวมาก 

Χ  4.04 3.91 4.27 3.84 3.61 4.00 

ชั้นเยี่ยม 4.04 - -0.13 0.23 -0.20 -0.43* -0.04 

ชั้นดีมาก 3.91  - 0.36 -0.07 -0.30 0.09 

ชั้นด ี 4.27   - -0.43* -0.66* -0.27 

ชั้นกลาง 3.84    - -0.23 0.16 

ชั้นเลว 3.61     - 0.39* 

ชั้นเลวมาก 4.00      - 



๘๕ 

ตารางท่ี ๔.22 แสดงการทดสอบความแตกตางระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง              
ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เปนรายคู
ดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามช้ันของนักโทษเด็ดขาด ดานหลักวาดวยความเสมอภาค 

 (n = 331) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๔.22 พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับชั้นของ
นักโทษเด็ดขาดตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดานหลักวา
ดวยความเสมอภาค อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 3 คู ไดแก  

นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นกลาง มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นดี นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นเลว      
มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยู         
ในระดับชั้นดี นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นเลวมาก มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง         
ในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นดี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ         
ท่ีระดับ ๐.๐5 นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันของ
นักโทษ
เด็ดขาด 

 ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก ชั้นด ี ชั้นกลาง ชั้นเลว ชั้นเลวมาก 

Χ  3.47 3.43 3.86 3.13 3.22 3.09 

ชั้นเยี่ยม 3.47 - -0.04 0.39 -0.34 -0.25 -0.38 

ชั้นดีมาก 3.43  - 0.43 -0.30 -0.21 -0.34 

ชั้นดี 3.86   - -0.73* -0.64* -0.77* 

ชั้นกลาง 3.13    - 0.09 -0.04 

ชั้นเลว 3.22     - -0.03 

ชั้นเลวมาก 3.09      - 



๘๖ 

ตารางท่ี ๔.23 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง              

ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เปนรายคู
ดวยวิธีการหาผลตางนัยสำคัญนอยท่ีสุด LSD. (Least Significant Difference) 
จำแนกตามช้ันของนักโทษเด็ดขาด ดานหลักวาดวยความภารดรภาพ 

 (n = 331) 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.23 พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับชั้น
ของนักโทษเด็ดขาดตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดาน
หลักวาดวยความภารดรภาพ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 4 คู ไดแก  

 นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นดี มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นดีมาก นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูใน
ระดับชั้นกลาง มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษ
เด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นดี นักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นเลว มีความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแตกตางกับนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูในระดับชั้นเยี่ยม และชั้นดี อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐5 นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันของ

นักโทษ

เด็ดขาด 

 ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก ชั้นด ี ชั้นกลาง ชั้นเลว ชั้นเลวมาก 

Χ  4.05 3.90 4.21 3.93 3.72 4.02 

ชั้นเยี่ยม 4.05 - -0.15 0.16 -0.12 -0.33* -0.03 

ชั้นดีมาก 3.90  - 0.31* 0.03 -0.18 0.12 

ชั้นด ี 4.21   - -0.28* -0.49* -0.19 

ชั้นกลาง 3.93    - -0.21 0.09 

ชั้นเลว 3.72     - 0.30 

ชั้นเลวมาก 4.02      - 



๘๗ 

4.๔  ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธาน ี

จากผลการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวเก่ียวกับความคิดเห็นทางการ
เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเปน
ขอมูลท่ีไดจากคำถามปลายเปด (Open-Ended) ผูวิจัยไดนำเสนอขอมูลโดยเขียนเปนความเรียง
ประกอบตาราง ดังนี้ 

๔.๔.๑ ดานหลักการอธิปไตยของปวงชน 
ขอเสนอแนะแนวเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักการอธิปไตยของปวงชน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.24  ขอเสนอแนะแนวเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักการอธิปไตย
ของปวงชน 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

1. ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนเก่ียวของและมี
สวนรวมในกิจกรรมท้ังหลายของสังคม 

 
20 

2. ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดรับรูสิทธิและตระหนักใน
หนาท่ีการเปนพลเมืองท่ีดีของรัฐ 

 
11 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบวา นักโทษเด็ดขาดผูตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเก่ียวกับ   

ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำ   
จังหวัดปทุมธานี ดานหลักการอธิปไตยของปวงชน ดังนี้ ปญหาคือ 1) ทางภาครัฐควรสงเสริมให
ประชาชนไดเขามามีสวนเก่ียวของและมีสวนรวมในกิจกรรมท้ังหลายของสังคม จำนวน 20 คน      
2) ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดรับรูสิทธิและตระหนักในหนาท่ีการเปนพลเมืองท่ีดีของรัฐ 
จำนวน 11 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๘ 

๔.๔.๒ ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ 
ขอเสนอแนะแนวเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.25  ขอเสนอแนะแนวเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวาดวยสิทธิ
เสรีภาพ 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

1. ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนรูถึงสิทธิในการเปนราษฎรของรัฐ
ผานชองทางตาง ๆ เชน การจัดอบรม การเผยแพรผานสื่อหลักและ
สื่อรอง เปนตน 

 
 

23 
2. ทางภาครัฐควรสนับสนุนใหประชาชนไดมีเสรีภาพในการนับถือ

ศาสนา และสนับสนุนใหประชาชนดำเนินกิจกรรมทางศาสนาท่ีตน
นับถือ 

 
 

9 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบวา นักโทษเด็ดขาดผูตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเก่ียวกับ   

ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำ   
จังหวัดปทุมธานี ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ ดังนี้ ปญหาคือ 1) ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชน
รูถึงสิทธิในการเปนราษฎรของรัฐผานชองทางตาง ๆ เชน การจัดอบรม การเผยแพรผานสื่อหลัก   
และสื่อรอง เปนตน จำนวน 23 คน 2) ทางภาครัฐควรสนับสนุนใหประชาชนไดมีเสรีภาพในการ   
นับถือศาสนา และสนับสนุนใหประชาชนดำเนินกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ จำนวน 9 คน  

๔.๔.3 ดานหลักวาดวยความเสมอภาค 
ขอเสนอแนะแนวเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวาดวยความเสมอภาค มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.26  ขอเสนอแนะแนวเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวาดวย
ความเสมอภาค 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

1. ทางภาครัฐควรสนับสนุนใหประชาชนไดรับทราบถึงความเสมอภาค
ทางสังคมโดยไมแบงพรรคแบงพวก 

 
23 

2. ทางภาครัฐควรสนับสนุนใหประชาชนไดรับทราบถึงความเสมอภาค
ทางเศรษฐกิจ ทุกคนสามารถประกอบอาชีพตามท่ีตนเองถนัดและ
สนใจ 

 
 

11 



๘๙ 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา นักโทษเด็ดขาดผูตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเก่ียวกับความ
คิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี ดานหลักวาดวยความเสมอภาค ดังนี้ ปญหาคือ 1) ทางภาครัฐควรสนับสนุนใหประชาชน
ไดรับทราบถึงความเสมอภาคทางสังคมโดยไมแบงพรรคแบงพวก จำนวน 23 คน 2) ทางภาครัฐควร
สนับสนุนใหประชาชนไดรับทราบถึงความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ทุกคนสามารถประกอบอาชีพ
ตามท่ีตนเองถนัดและสนใจ จำนวน 11 คน 

๔.๔.4 ดานหลักวาดวยภารดรภาพ 
ขอเสนอแนะแนวเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวาดวยภารดรภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.27  ข้อเสนอแนะแนวเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ด้านหลักว่าด้วย    

ภารดรภาพ 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

๑. ประชาชนควรใชหลักเหตุผลในการแกไขปญหา ไมใชใชกำลังในการ
แกไขปญหา 

 
23 

๒. ทางภาครัฐควรสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีความสามัคคีกลม
เกลียวกัน 

 
11 

 
จากตารางท่ี 4.27 พบวา นักโทษเด็ดขาดผูตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเก่ียวกับความ

คิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี ดานหลักวาดวยภารดรภาพ ดังนี้ ปญหาคือ 1) ประชาชนควรใชหลักเหตุผลในการแกไข
ปญหา ไมใชใชกำลังในการแกไขปญหา จำนวน 23 คน 2) ทางภาครัฐควรสนับสนุนและสงเสริมให
ประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน จำนวน 11 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 

ตารางท่ี ๔.28  สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 
โดยจำแนกปจจัยสวนบุคคล 

สมมติฐาน

ท่ี 
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

สถิติ

ทดสอบ 
คา Sig 

ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑ เพศ 
ความคิดเห็นทางการ
เมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

t-test 0.118 - / 

2 อายุ 

ความคิดเห็นทางการ

เมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 
F-test 0.543 - / 

3 การศึกษา 

ความคิดเห็นทางการ

เมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 
F-test 

 

0.035* / - 

4 

ชั้นของ

นักโทษ

เด็ดขาด 

ความคิดเห็นทางการ

เมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 
F-test 0.000* / - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๔.28 พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีการศึกษา และ
อยูในระดับชั้นท่ีตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ สวนนักโทษเด็ดขาดท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพ
ตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

๔.๕ ผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธาน ี

ผู วิ จั ย ใช แบบสั มภ าษณ  (Interview) ส ำหรับ เก็บข อ มูลจากผู ให ข อ มู ลสำคัญ             
(Key Informants) จากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 8 คน ผลการสัมภาษณ
พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

4.5.1 ดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน 
ประเด็นคำถาม ทานมีแนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจทางการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชนอยางไร จากการสัมภาษณ                
ผูใหขอมูลสำคัญ พบวา  

1. ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดมีความรู ความเขาใจในดานหลักอำนาจ
อธิปไตยของปวงชนผานสื่อหลักและสื่อรอง0

๑ 
๒. ทางเรือนจำควรสงเสริมใหนักโทษเด็ดขาดเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมความเขาใจ

เก่ียวกับกิจกรรมทางการเมืองและสังคม เชน การอบรมดานกฎหมาย การอบรมเรื่องสิทธิและหนาท่ี
ของพลเมือง เปนตน1

๒  
๓. เรือนจำควรสงเสริมใหผูตองขังไดมีความเขาใจในการแสดงออกทางการเมืองภายใต

หลักของกฎหมาย เชน การสงเสริมใหผูตองขังท่ีใกลพนโทษตะหนักถึงการออกไปใชสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เปนตน2

๓ 
4. เรือนจำฯ ควรสงเสริมใหผูตองขังเขารวมกิจกรรมอบรมท่ีทางเรือนจำจัดข้ึน เชน

โครงการอบรมเก่ียวกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเชิญวิทยากรท่ีมีองคความรูใน
เรื่องดังกลาวมาใหการอบรมแกผูตองขังท่ีมีความสนใจ3

๔  
5. เรือนจำฯควรสงเสริมใหผูตองขังมีความเขาใจวาอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 

เปนของประชาชนทุกคนรวมกัน และประชาชนผูเปนเจาของอำนาจดังกลาวเปนผูใชอำนาจดังกลาว
รวมกัน ภายใตรัฐธรรมนูญ4

๕     

 
๑สัมภาษณ นายสุรพล ปนทอง, เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชำนาญงาน สังกัดเรือนจำจังหวัด

ปทุมธานี, 20 กุมภาพันธ 2563. 
๒สัมภาษณ นายสมศักดิ์ วงศไทย, เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชำนาญงาน สังกัดเรือนจำจังหวัด

ปทุมธานี, 12 กุมภาพันธ 2563.  
๓สัมภาษณ นายจารุพัฒน วรรณทวี, อนุศาสนาจารยปฏิบัติงาน สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี,        

18 กุมภาพันธ 2563.  
๔สัมภาษณ นายพงศักดิ์ บูชาพันธ, เจาพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี,                

10 กุมภาพันธ 2563. 
๕สัมภาษณ  นายมนตรี หนูดำ, นักทัณฑวิทยาชำนาญการ สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ,                                

19 กุมภาพันธ 2563. 



๙๒ 

6. ภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนเคารพในสิทธิหนาท่ีของตนเองในการเปนพลเมือง  
ท่ีดีของรัฐตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย5

๖ 
7. ภาครัฐควรปลูกฝงใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองบนพ้ืนฐานของ       

ความสมัครใจ6

๗ 
8. ภาครัฐควรดำเนินนโยบายตามเจตนารมรณของประชาชนสวนใหญ โดยคำนึงถึง   

ความคิดเห็นของประชาชนสวนนอย7

๘ 
 
ตารางท่ี 4.29 สรุปประเด็นการสัมภาษณความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธาน ีดานอำนาจอธิปไตย
ของปวงชน 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ผูใหสัมภาษณ 

ความถ่ี คน 
1. ภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดมีความรู ความเขาใจ
ในดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชนผานชองทางตางๆ  
2. ภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนเคารพในสิทธิหนาท่ีของ
ตนเอง 
3. ภาครัฐสงเสริมใหทำกิจกรรมทางการเมือง 

5 
 

1 
 

1 

1, 2, 3, 
4, 5 
6 
 

7 
4. ภาครัฐควรดำเนิ นน โยบายตามเจตนารมรณ ของ
ประชาชนสวนใหญ โดยคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชน
สวนนอย 

 
 1 

 
 8 

 

 

 

 

 

๖สัมภาษณ นายจตุพนธ สังขเศรษฐ, เจาพนักงานราชทัณฑชำนาญงาน สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี, 
18 กุมภาพันธ 2563. 

๗สัมภาษณ ตัวแทนนักโทษเด็ดขาดช้ันดีมาก, 19 กุมภาพันธ 2563. 
๘สัมภาษณ ตัวแทนนักโทษเด็ดขาดช้ันเยี่ยม, 19 กุมภาพันธ 2563. 



๙๓ 

 
แผนภาพท่ี 4.1 แนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน 
 

4.5.2 ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ 
ประเด็นคำถาม ทานมีแนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจทางการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพอยางไร จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ 
พบวา  

1. ภาครัฐควรเคารพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และการแสดงกิจกรรม   
ทางการเมืองของประชาชนโดยไมปดก้ัน8

๙ 
2. เจาหนาท่ีของรัฐควรใชอำนาจภายใตหลักของกฎหมายในการปฏิบัติหนาท่ีอันจะสงผล

ตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน9

๑๐ 
3. ภาครัฐควรสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนิกชนโดยไมเลือกปฏิบัต ิเชน การไป

นมัสการสังเวชนียสถานของพุทธศาสนิกชนหรือการไปประกอบพิธีฮัจญของศาสนาอิสลาม เปนตน10

๑๑ 

 

๙สัมภาษณ นายสุรพล  ปนทอง, เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชำนาญงาน สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี, 

20 กุมภาพันธ 2563. 
๑๐สัมภาษณ นายสมศักดิ์ วงศไทย, เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชำนาญงาน สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี, 

12 กุมภาพันธ 2563. 
๑๑สัมภาษณ นายจารุพัฒน วรรณทวี, อนุศาสนาจารยปฏิบัติงาน สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี,    

18 กุมภาพันธ 2563. 

ดานอํานาจอธิปไตย
ของปวงชน

การสงเสริมใหมีความรูผานสื่อหลัก
และสื่อรอง

ภาครัฐดําเนินนโยบาย
ตามเจตนารมณของ

ประชาชน

ภาครัฐสงเสริมใหทํากิจกรรมทางการเมือง

การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
ความเขาใจ



๙๔ 

4. เรือนจำฯควรสงเสริมใหผูตองขังไดรับทราบและมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิและ
เสรีภาพตามกฎหมายของตนเอง11

๑๒ 
5. นักโทษเด็ดขาดควรรับทราบและปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ ท่ีกฎหมายกำหนดไว12๑๓ 
6. ภาครัฐควรใหประชาชนไดเขาถึงสิทธิท่ีประชาชนพึงจะไดรับ เชน สิทธิในการรักษา 

พยาบาล สิทธิในการถือครองท่ีดิน สิทธิในการประกอบอาชีพ เปนตน13

๑๔ 
7. ประชาชนควรมีเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยไมถูกชักจูงจากกลุมอิทธิพล

ท้ังหลาย หรือดวยปจจัยตางๆ14

๑๕ 
8. เรือนจำควรสงเสริมใหนักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมความรูเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ 

และสวัสดิการตางๆภายในเรือนจำ เชน การซ้ือสินคาจากรานสงเคราะหผูตองขังวันละ 300 บาท 
การไดรับเงินปนผลจากการฝกวิชาชีพระยะสั้น เปนตน15

๑๖ 
 
ตารางท่ี 4.30 สรุปประเด็นการสัมภาษณความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวาดวยสิทธิ
เสรีภาพ 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ผูใหสัมภาษณ 

ความถ่ี คน 
1. ภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดรับการอบรม
ความรูเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ และสวัสดิการตางๆ 
2. ภาครัฐควรเคารพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน และการแสดงกิจกรรมทางการเมืองของ 
ประชาชนโดยไมปดก้ัน 
3. ภาครัฐควรใชอำนาจภายใตขอบเขตท่ีกฎหมาย
กำหนด 

2 
 

2 
 
 

1 

3, 4, 8 
 

1, 5 
 
 

2, 6, 7 

 

 

๑๒สัมภาษณ นายพงศักดิ์ บูชาพันธ, เจาพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี, 

10 กุมภาพันธ 2563. 
๑๓สัมภาษณ  นายมนตรี หนูดำ, นักทัณฑวิทยาชำนาญการ สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ,                               

19 กุมภาพันธ 2563. 
๑๔สัมภาษณ นายจตุพนธ สังขเศรษฐ, เจาพนักงานราชทัณฑชำนาญงาน สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี,      

18 กุมภาพันธ 2563. 
๑๕สัมภาษณ ตัวแทนนักโทษเด็ดขาดช้ันดีมาก, 19 กุมภาพันธ 2563. 

๑๖สัมภาษณ ตัวแทนนักโทษเด็ดขาดช้ันเยี่ยม, 19 กุมภาพันธ 2563. 



๙๕ 

 

แผนภาพท่ี 4.2 แนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ดานหลักวาดวยสิทธิและเสรีภาพ 

4.5.3 ดานหลักวาดวยความเสมอภาค 
ประเด็นคำถาม ทานมีแนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจทางการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย ดานหลักวาดวยความเสมอภาคอยางไร จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ 
พบวา  

1. ประชาชนควรคำนึงถึงความเสมอภาคของนักโทษเด็ดขาดทุกคน ไมควรกีดกัน        
ใหนักโทษเด็ดขาดไดประกอบอาชีพท่ีสุจริตหลังจากพนโทษ16

๑๗ 
๒. ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันภายใตรัฐธรรมนูญ โดยไมเก่ียวกับฐานะ         

ทางสังคมหรือหนาท่ีการงาน หากคนพบในภายหลังวาตนถูกเอาเปรียบจากรัฐสามารถเรียกรองความ
เสมอภาคนั้นไดผานทางกฎหมาย โดยรัฐเปนผูรับรองความเสมอภาคนั้น17

๑๘ 
3. ผูบริหารระดับสูงควรมีนโยบายใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตอนักโทษเด็ดขาดอยางเสมอภาค 

เจ าหน า ท่ี ควรประชาสัม พันธ ถึ งนั ก โทษเด็ดขาดให ได ทราบ ถึงเรื่อ ง ท่ี เป นประโยชน กับ             
นักโทษเด็ดขาด18

๑๙ 

 

๑๗สัมภาษณ นายสุรพล ปนทอง, เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชำนาญงาน สังกัดเรือนจำ           

จังหวัดปทุมธานี, 20 กุมภาพันธ 2563. 
๑๘สัมภาษณ นายสมศักดิ์ วงศไทย, เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชำนาญงาน สังกัดเรือนจำ      

จังหวัดปทุมธานี, 12 กุมภาพันธ 2563. 
๑๙สัมภาษณ นายจารุพัฒน วรรณทวี, อนุศาสนาจารยปฏิบัติงาน สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี,    

18 กุมภาพันธ 2563. 

ดานหลักวาดวย
สิทธิและเสรีภาพ

ภาครัฐใชอํานาจภายใตของเขตของ
กฎหมาย

ภาครัฐสงเสริมให
ประชาชนไดรับการอบรม

ภาครัฐเคารพการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชน



๙๖ 

๔. ทางภาครัฐควรเปดโอกาสใหประชาชนไดประกอบอาชีพอยางเสมอภาคกัน โดยไม
แบงแยกจากเพศ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม เพ่ือใหประชาชนสามารถทำงานท่ีตนเองสนใจและ
ถนัดไดอยางเต็มท่ี19

๒๐ 
๕. ทางภาครัฐควรสงเสริมใหนักโทษเด็ดขาดเกิดความเชื่อม่ันในความเสมอภาคทางสังคม 

ความเสมอภาคตามกฎหมายหลังจากท่ีนักโทษเด็ดขาดพนโทษ เพ่ือใหนักโทษเด็ดขาดหลังจากพน
โทษสามารถดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมไดอยางปกติสุข20

๒๑ 
6. ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดรับรู ถึ งความเสมอภาคท่ีตนเองมีได             

ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหประชาชนสามารถดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางเสมอภาคกัน ภายใตกรอบ    
ท่ีกฎหมายกำหนดไว21๒๒ 

๗. ประชาชนไมควรกีดกัน หรือเบียดเบียนความเสมอภาคของประชาชนอ่ืนท่ีไดมี         
ตามกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคกันอยางยุติธรรม เชน ไมไปขัดขวางใหประชาชนอ่ืนไดแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง ขัดขวางไมใหประชาชนอ่ืนรับสวัสดิการจากรัฐ เปนตน22

๒๓ 
๘. ภาครัฐและประชาชนควรใหความเคารพตอความเสมอภาคท่ีทุกคนมีตามกฎหมาย

และหลักการแหงประชาธิปไตย การจะปฏิบัติตนอันจะกอใหเกิดผลกระทบตอความเสมอภาคของคน
อ่ืนนั้นควรจะตองพิจารณาใหละเอียดรอบคอบ23

๒๔  
 
ตารางท่ี 4.31 สรุปประเด็นการสัมภาษณความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวาดวย
ความเสมอภาค 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ผูใหสัมภาษณ 

ความถ่ี คน 
1. ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดรับรูถึงความ
เสมอภาคท่ีตนเองมีไดตามรัฐธรรมนูญ  
2. ภาครัฐและประชาชนควรใหความเคารพตอความ
เสมอภาคท่ีทุกคนมีตามกฎหมายและหลักการแหง
ประชาธิปไตย 

3 
 

3 

1, 5, 6 
 

2, 3, 4,  
7, 8 

 
๒๐สัมภาษณ นายพงศักดิ์ บูชาพันธ, เจาพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี, 

10 กุมภาพันธ 2563. 
๒๑สัมภาษณ  นายมนตรี หนูดำ, นักทัณฑวิทยาชำนาญการ สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ,                                

19 กุมภาพันธ 2563. 
๒๒สัมภาษณ  นายจตุพนธ  สั งข เศรษฐ , เจาพนักงานราชทัณฑ ชำนาญงาน สังกัดเรือนจำ                   

จังหวัดปทุมธานี, 18 กุมภาพันธ 2563. 
๒๓สัมภาษณ ตัวแทนนักโทษเด็ดขาดช้ันดีมาก, 19 กุมภาพันธ 2563. 

๒๔สัมภาษณ ตัวแทนนักโทษเด็ดขาดช้ันเยี่ยม, 19 กุมภาพันธ 2563. 



๙๗ 

 
แผนภาพท่ี 4.3 แนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ดานหลักวาดวยความเสมอภาค 

4.5.4 ดานหลักวาดวยภารดรภาพ 
ประเด็นคำถาม ทานมีแนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจทางการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย ดานหลักวาดวยภารดรภาพอยางไร จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ 
พบวา 

๑. ภาครัฐควรใหความเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และประชาชนควรใหความ
เคารพตอหนาท่ีท่ีรัฐจะพึงปฏิบัติตอประชาชนภายใตกรอบของกฎหมาย24

๒๕ 
๒. ประชาชนควรมีความรักความปรารถนาดีซ่ึงกันและกัน มีจิตใจเอ้ือเฟอเก้ือกูลกัน     

อันจะนำมาซ่ึงความสงบสุขสูสังคมไทย25

๒๖ 
๓. ภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินนโยบายของ

ภาครัฐใหมากข้ึน เพ่ือใหนโยบายของภาครัฐตรงกับเจตนารมณของประชาชนสวนใหญ และคำนึงถึง
ความคิดเห็นของคนสวนนอยไดมากท่ีสุด26

๒๗ 
๔. ประชาชนควรใชหลักเหตุผลในการแกไขปญหาตางๆ เพ่ือใหปญหาเหลานั้นสามารถ

ยุติลงไดอยางสันติ ไมควรใชความรุนแรงในการแกไขปญหา เพราะอาจจะกอใหปญหาลุกลาม     
ตอไปได27๒๘ 

 

๒๕สัมภาษณ นายสุรพล ปนทอง, เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชำนาญงาน สังกัดเรือนจำ          

จังหวัดปทุมธานี, 20 กุมภาพันธ 2563. 
๒๖สัมภาษณ นายสมศักดิ์ วงศไทย, เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชำนาญงาน สังกัดเรือนจำ         

จังหวัดปทุมธานี, 12 กุมภาพันธ 2563. 
๒๗สัมภาษณ นายจารุพัฒน วรรณทวี, อนุศาสนาจารยปฏิบัติงาน สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี,         

18 กุมภาพันธ 2563. 
๒๘สัมภาษณ นายพงศักดิ์ บูชาพันธ, เจาพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน สงักัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี,                

10 กุมภาพันธ 2563. 

ดานหลักวาดวย
ความเสมอภาค

ภาครัฐสงเสริมใหประชาชน
ไดรับการอบรม

ภาครัฐเคารพการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน



๙๘ 

๕. ทางภาครัฐควรสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมท่ีสรางความสามัคคีใหแกประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนของความสามัคคีท่ีทุกคนจะไดรับ และไดรับรูถึงโทษ       
เม่ือประชาชนขาดความสามัคคีกัน28

๒๙ 
๖. เรือนจำฯ ควรสงเสริมใหนักโทษเด็ดขาดไดรับรูหลักภารดรภาพผานชองทางตาง ๆ 

เชน การอบรม กิจกรรมสงเสริมหลักภารดรภาพ เปนตน เพ่ือใหนักโทษเด็ดขาดไดอยูรวมกัน            
ในเรือนจำอยางสันติ ปราศจากขอขัดแยง29

๓๐ 
๗. ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดรับรูหลักภารดรภาพผานชองทางตาง ๆ เชน 

การโฆษณา ระบบการศึกษา การจัดเสวนา เปนตน เพ่ือใหประชาชนไดรับรูและปฏิบัติเพ่ือให         
อยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข30

๓๑ 
๘. ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดเรียนรูหลักการประชาธิปไตยผานแหลงเรียนรู 

หรือแหลงขอมูลตาง ๆ เชน ระบบการศึกษา การเผยแพรขอมูลจากหนวยงายของรัฐ เปนตน เพ่ือเปน
การปลูกฝงจิตสำนึกใหประชาชนทุกคนไดตระหนักถึงหลักการประชาธิปไตย อันจะทำใหเกิดการ
เคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ใชหลักเหตุผลในการแกไขปญหา มีความรักความปรารถนาดีตอกัน
จะนำมาซ่ึงการจรรโลงและพัฒนาระบอบประชาธปิไตยใหคงอยูในสังคมไทยตอไป31

๓๒ 
 
ตารางท่ี 4.32 สรุปประเด็นการสัมภาษณความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดานหลักวาดวย 
ภารดรภาพ 

ประเด็น/ตัวบงช้ี 
ผูใหสัมภาษณ 

ความถ่ี คน 
1. ภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการดำเนินนโยบายของภาครัฐให
มากข้ึน  
2. ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดเรียนรู
หลักการประชาธิปไตยผานแหลงเรียนรู หรือ
แหลงขอมูลตางๆ 

1 
 
 

 
4 

6 
 
 

 
3, 5, 7, 8 

3. ภาครัฐควรใหความเคารพสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน และประชาชนควรใหความเคารพ
ตอหนาท่ีท่ีรัฐจะพึงปฏิบัติตอประชาชนภายใต
กรอบของกฎหมาย 

3 1, 2, 4 

 
๒๙สัมภาษณ  นายมนตรี  หนูดำ, นักทัณฑวิทยาชำนาญการ สังกัดเรือนจำจังหวัดปทุมธานี,                                

19 กุมภาพันธ 2563. 
๓๐สัมภาษณ  นายจตุพนธ   สั งข เศรษฐ , เจาพนักงานราชทัณฑชำนาญงาน สังกัดเรือนจำ                  

จังหวัดปทุมธานี, 18 กุมภาพันธ 2563. 
๓๑สัมภาษณ ตัวแทนนักโทษเด็ดขาดช้ันดีมาก, 19 กุมภาพันธ 2563. 
๓๒สัมภาษณ ตัวแทนนักโทษเด็ดขาดช้ันเยี่ยม, 19 กุมภาพันธ 2563. 



๙๙ 

 
แผนภาพท่ี 4.4 แนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ดานหลักวาดวยภารดรภาพ 

 

๔.๖ องคความรู 
4.6.1 องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 
ผูวิจัยไดสรุปองคความรู (Body of knowledge) ท่ีไดจากการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็น

ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี            
ท่ีผูวิจัยสังเคราะหไดจากสอบถามและจากการสัมภาษณ สามารถนำมาสรุปเพ่ือไปใชประโยชนไดจริง 
ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๔.5 

ดานหลักวาภารดรภาพ

ภาครัฐสงเสริมใหประชาชนแลกปลี่ยนความ
คิดเห็นในการดําเนินนโยบายภาครัฐ

ประชาชนเคารพการปฏิบัติ
หนาท่ีภายใตขอบเขตของ
กฎหมายของเจาหนาท่ีรัฐ

ภาครัฐสงเสริมใหประชาชนเขาถึง
แหลงขอมูล หรือแหลงเรียนรู



๑๐๐ 

 
 

 

 

แผนภาพท่ี 4.5 องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 
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ดานหลักอํานาจอธิปไตย
ของปวงชน

ประชาชนตองรูสิทธิและตระหนัก
ในหนาท่ีของตนเอง

การมีสวนเก่ียวของและมีสวนรวม
ในกิจกรรมท้ังหลายของสังคม

ภาครัฐดําเนินนโยบาย                 
ตามเจตนารมณของประชาชน

ดานหลักวาดวยสิทธิ
เสรีภาพ

ประชาชนมีเสรีภาพในการ           
นับถือศาสนา

ประชาชนมีเสรีภาพ
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ภาครัฐใชอํานาจภายใต            
ขอบเขตของกฎหมาย

ดานหลักวาดวย              
ความเสมอภาค

ประชาชนมีความเสมอภาคในโอกาส

ประชาชนมีความเสมอภาค
ในทางเศรษฐกิจและสังคม

ภาครัฐเคารพในการแสดง          
ความคิดเห็นของประชาชน

ดานหลักวาดวย           
ภารดรภาพ

ประชาชนมีความรัก
และปรารถนาดีตอกัน

ประชาชนตองมีความเคารพ
ในสิทธิซ่ึงกันและกัน

ภาครัฐสงเสริมใหประชาชน
แลกปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน

หลักสังคหวัตถุ 4 ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา 



๑๐๑ 

จากแผนภาพท่ี 4.5 องคความรูท่ีไดจากการวิจัย พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำ
จังหวัดปทุมธานีมีความเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

ด้านหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน พบวา ประชาชนรูในสิทธิและตระหนักในหนาท่ี

ของตนเอง มีการแสดงออกในกิจกรรมทางการเมืองและสังคม ภาครัฐจึงควรใหการสนับสนุน             
และโอกาสใหประชาชนดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและสังคมภายใตกรอบของกฎหมาย และดำเนิน
นโยบายของรัฐตามวัตถุประสงคของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเอง  

ด้านหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ พบวา ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา และมี

เสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนรูถึงสิทธิในการเปน
ราษฎรของรัฐผานชองทางตาง ๆ เชน การจัดอบรม การเผยแพรผานสื่อหลักและสื่อรอง และภาครัฐ
ควรเคารพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และการแสดงกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน
โดยไมปดก้ัน และภาครัฐควรใชอำนาจภายใตหลักของกฎหมายในการปฏิบัติหนาท่ีอันจะสงผลตอ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ดานหลักวาดวยความเสมอภาค พบวา ประชาชนมีความเสมอภาคทางโอกาส          
ในดานเศษฐกิจ และสังคมภายใตรัฐธรรมนูญ โดยไมเก่ียวกับฐานะทางสังคมหรือหนาท่ีการงาน        
ทางภาครัฐจึงควรสงเสริมใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในความเสมอภาคทางกฎหมาย โดยภาครัฐ
ตองใชกฎหมายดวยความธรรม และเสมอภาคกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ  

ดานมีหลักวาดวยภารดรภาพ พบวา ประชาชนและภาครัฐควรใหความเคารพในสิทธิ
และเสรีภาพของสังคม โดยยึดหลักเหตุผลในการแกไขปญหาตางๆของสังคม ควรมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

4.6.2 องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากงานวิจัย  

 

แผนภาพท่ี 4.6 องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากงานวิจัย 
 

จากการวิจัยผูวิจัยสามารถสังเคราะหองคความรูจากเรื่อง การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดได ดังนี้ 

ธรรมาธิปไตย คือ การนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับประชาธิปไตย 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยสวนรวม ประกอบดวย 

1. การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน ประชาชนตองมีการแบงบัน เคารพ และไมดูหม่ิน หรือ
เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน อันจะทำใหสังคมอยูรวมกันดวยความผาสุก 

2. มีความปรารถนาดีตอกัน คือ ประชาชนตองไมทำราย เบียดเบียน ซ่ึงกันและกัน         
ท้ังดานกาย วาจา ใจ ตองชวยเหลือ เก้ือกูลกัน ในดานตางๆโดยคำนึงถึงประโยชนของสังคมสวนรวม
เปนสำคัญ  

3. การปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาท่ีของตนเอง คือ ประชาชนตองรูสิทธิและตะหนักใน
หนาท่ีของตนเอง เพ่ือท่ีจะดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและสังคมใหเกิดประโยชนสูงสุด และตรงตาม
วัตถุประสงคของประชาธิปไตย 

4. ความเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ            
ในการประกอบอาชีพ รวมท้ังไมแบงแยกฐานะทางสังคม หรือเศรษฐกิจ    

 

ความเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจ 

และกฎหมาย

(สมานัตตตา)

การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน

(ทาน)

การปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาท่ีของตนเอง

(อัตถจริยา)

มีความปรารถนาดีตอกัน

(ปยวาจา)

ธรรมาธิปไตย



 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื ่อง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของ
นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี” มีว ัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี ้ ๑) เพื ่อศึกษา                    
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีตอการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางความเขาใจ               
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาด 

สำเร็จรูปการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร ผลการวิเคราะหขอมูลนำเสนอดังตอไปนี้ 
โดยในการวิจัยในครั้งนี ้ เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) โดย

ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) 
จากนักโทษเด็ดขาดภายในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี จำนวน 331 คน โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ลักษณะของแบบสอบถามเปนท้ังปลายเปด 
และปลายปด ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลท่ีได โดยหาคาความถ่ี (Frequency), คารอยละ (Percentage), 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยการ 
ทดสอบคาเอฟ (F-Test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๕.๑ สรุป 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
5.3.3 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื ่อง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี” สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

๕.๑.๑ ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา นักโทษเด็ดขาดผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 288 คน คิดเปน

รอยละ 87.0 มีอายุ 29 - 39 ป จำนวน 192 คน คิดเปนรอยละ 58.0 วุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จำนวน 189 คน คิดเปนรอยละ 57.1 ชั้นของนักโทษเด็ดขาดระดับชั้น
กลาง จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 23.0 ตามลำดับ 



๑๐๔ 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =3.90, S.D.=0. 62) เม่ือจำแนกเปนรายดาน อยูในระดับมาก
ท ุกด าน โดยเร ียงลำด ับค า เฉล ี ่ยจากมากไปหาน อย ด ังนี้  ด  านหล ักว าด วยภารดรภาพ       
(Χ =4.19, S.D.=0.76) ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ (Χ =4.12, S.D.=0.74) ดานหลักอำนาจ
อธ ิปไตยของปวงชน ( Χ =3.77, S.D.=0.76) ด านหล ักว าด วยความเสมอภาค ( Χ =3.52, 
S.D.=0.57) ตามลำดับ 

เม่ือพิจารณาแตละดาน พบดังนี้ 
ดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก (Χ =3.77, S.D.=0.76) เม่ือจำแนกเปน
รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุดไดแก การรูสิทธิและการตระหนักในหนาที่ของตนเอง (Χ =๔.10, S.D.=๐.84) รองลงมาไดแก 
การมีสวนเกี่ยวของและการมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งหลายของสังคม (Χ =3.77, S.D.=0.97) และ
ขอที ่มีคาเฉลี ่ยนอยที ่สุด ไดแก การปกครองโดยเสียงขางมากที ่เคารพสิทธิของเสียงขางนอย  
(Χ =3.57, S.D.=1.01) ตามลำดับ 

ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของนักโทษ
เด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก (Χ =4.12, S.D.=0.74) เม่ือจำแนกเปนรายขอ
โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 
ไดแก การมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา (Χ =4.83, S.D.=0.38) รองลงมาไดแก การมีเสรีภาพ     
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั ้ง ( Χ =4.37, S.D.=0.89) และขอที ่มีคาเฉลี ่ยนอยที ่สุดคาเฉลี่ย         
อยูในระดับ ไดแก การมีเสรีภาพในการที่จะไมถูกรัฐหรือใครกระทำการใดๆ ตอตนตามอำเภอใจ       
(Χ =3.50, S.D.=0.97) ตามลำดับ 

ดานหลักวาดวยความเสมอภาค พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของ
นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก (Χ =3.52, S.D.=0.57) เม่ือจำแนกเปน
รายขอโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
ไดแก การรับทราบถึงความเสมอภาคในโอกาสของประชาชนทุกคน ( Χ =3.77, S.D.=0.97) 
รองลงมามีคาเฉลี่ยระดับมากไดแก การรับทราบถึงความเสมอภาคทางสังคมของประชาชนทุกคน     
(Χ =3.60, S.D.=1.00) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางไดแกการรับทราบ
ถึงความเสมอภาคทางการเมืองของประชาชนทุกคน (Χ =3.20, S.D.=0.96) ตามลำดับ 

ดานหลักวาดวยภราดรภาพ พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของ        
นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก (Χ =4.19, S.D.=0.76) เม่ือจำแนกเปน
รายขอโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด ไดแก การมีความรักและปรารถนาดีตอกัน (Χ =4.30, S.D.=0.79) รองลงมา มีคาเฉลี่ย           
อยูในระดับมากที่สุดไดแก การมีความเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน (Χ =4.23, S.D.=1.01) และการ



๑๐๕ 

ใชหลักเหตุผลในการแกไขปญหา (Χ =4.23, S.D.=0.68) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคาเฉลี่ย        
อยูในระดับมากไดแก การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน (Χ =4.03, S.D.=0.85) ตามลำดับ 

๕.๑.๓ สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

สมมติฐานที่ ๑ นักโทษเด็ดขาดที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน 

พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นทางการ
เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 2 นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็น
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05       
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นทางการ
เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 3 นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีที่มีการศึกษาตางกัน มีความ
คิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน       
การวิจัย 

สมมติฐานท่ี 4 นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีระดับชั้นของนักโทษเด็ดขาด
ท่ีตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตกตางกัน 

พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีท่ีมีระดับชั้นของนักโทษเด็ดขาดตางกัน 
ม ีความค ิดเห ็นทางการเม ืองการปกครองในระบอบประชาธ ิปไตย โดยรวมแตกต างกัน                  
อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

5.1.๔ สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

พบวา ขอเสนอแนะของนักโทษเด็ดขาด ดังนี้ 
ดานหลักการอธิปไตยของปวงชน พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี

ผ ู ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี ่ยวกับความคิดเห ็นทางการเม ืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนี้ 1) ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนเกี่ยวของและมีสวนรวมใน
กิจกรรมท้ังหลายของสังคม 2) ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดรับรูสิทธิและตระหนักในหนาท่ี
การเปนพลเมืองท่ีดีของรัฐ  

ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ผูตอบ
แบบสอบถาม เสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 
1) ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนรูถึงสิทธิในการเปนราษฎรของรัฐผานชองทางตาง ๆ เชน    



๑๐๖ 

การจัดอบรม การเผยแพรผานสื่อหลักและสื่อรอง เปนตน 2) ทางภาครัฐควรสนับสนุนใหประชาชน
ไดมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา และสนับสนุนใหประชาชนดำเนินกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ  

ดานหลักวาดวยความเสมอภาค พบวา นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีผูตอบ
แบบสอบถาม เสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 
1) ทางภาคร ัฐควรสนับสนุนให ประชาชนไดร ับทราบถ ึงความเสมอภาคทางส ังคมโดยไม                
แบงพรรคแบงพวก 2) ทางภาครัฐควรสนับสนุนใหประชาชนไดร ับทราบถึงความเสมอภาค           
ทางเศรษฐกิจ ทุกคนสามารถประกอบอาชีพตามท่ีตนเองถนัดและสนใจ 

ดานหลักวาดวยภารดรภาพ พบวา นักโทษเด็ดขาดผูตอบแบบสอบถาม เสนอแนะ
เกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 1) ประชาชนควรใช
หลักเหตุผลในการแกไขปญหา ไมใชใชกำลังในการแกไขปญหา 2) ทางภาครัฐควรสนับสนุนและ
สงเสริมใหประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน  

5.1.5 สรุปจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญ 
จากการสัมภาษณเก่ียวกับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี พบขอเสนอแนะ ดังนี้ 
ดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน พบวา  
1. ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดมีความรู  ความเขาใจในดานหลักอำนาจ

อธิปไตยของปวงชนผานสื่อหลักและสื่อรอง  
๒. ทางเรือนจำควรสงเสริมใหนักโทษเด็ดขาดเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมความเขาใจ

เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองและสังคม เชน การอบรมดานกฎหมาย การอบรมเรื่องสิทธิและหนาท่ี
ของพลเมือง เปนตน   

๓. เรือนจำควรสงเสริมใหผูตองขังไดมีความเขาใจในการแสดงออกทางการเมืองภายใต
หลักของกฎหมาย เชน การสงเสริมใหผู ตองขังที่ใกลพนโทษตะหนักถึงการออกไปใชสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เปนตน  

4. เรือนจำฯควรสงเสริมใหผู ตองขังเขารวมกิจกรรมอบรมที่ทางเรือนจำจัดขึ้น เชน
โครงการอบรมเกี่ยวกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเชิญวิทยากรที่มีองคความรูใน
เรื่องดังกลาวมาใหการอบรมแกผูตองขังท่ีมีความสนใจ   

5. เรือนจำฯควรสงเสริมใหผูตองขังมีความเขาใจวาอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
เปนของประชาชนทุกคนรวมกัน และประชาชนผูเปนเจาของอำนาจดังกลาวเปนผูใชอำนาจดังกลาว
รวมกัน ภายใตรัฐธรรมนูญ     

6. ภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนเคารพในสิทธิหนาที่ของตนเองในการเปนพลเมือง     
ท่ีดีของรัฐตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย 

7. ภาครัฐควรปลูกฝงใหประชาชนเขามามีส วนรวมทางการเมืองบนพื ้นฐานของ              
ความสมัครใจ  

8. ภาครัฐควรดำเนินนโยบายตามเจตนารมรณของประชาชนสวนใหญ โดยคำนึงถึง   
ความคิดเห็นของประชาชนสวนนอย 

 



๑๐๗ 

ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ พบวา 
1. ภาครัฐควรเคารพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และการแสดงกิจกรรม   

ทางการเมืองของประชาชนโดยไมปดก้ัน 
2. เจาหนาท่ีของรัฐควรใชอำนาจภายใตหลักของกฎหมายในการปฏิบัติหนาท่ีอันจะสงผล

ตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
3. ภาครัฐควรสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนิกชนโดยไมเลือกปฏิบัติ เชน การไป

นมัสการสังเวชนียสถานของพุทธศาสนิกชนหรือการไปประกอบพิธีฮัจญของศาสนาอิสลาม เปนตน 
4. เรือนจำฯควรสงเสริมใหผูตองขังไดรับทราบและมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิและ

เสรีภาพตามกฎหมายของตนเอง 
5. นักโทษเด็ดขาดควรรับทราบและปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ ท่ีกฎหมายกำหนดไว 
6. ภาครัฐควรใหประชาชนไดเขาถึงสิทธิที่ประชาชนพึงจะไดรับ เชน สิทธิในการรักษา 

พยาบาล สิทธิในการถือครองท่ีดิน สิทธิในการประกอบอาชีพ เปนตน 
7. ประชาชนควรมีเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยไมถูกชักจูงจากกลุมอิทธิพล

ท้ังหลาย หรือดวยปจจัยตางๆ 
8. เรือนจำควรสงเสริมใหนักโทษเด็ดขาดไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ 

และสวัสดิการตางๆภายในเรือนจำ เชน การซื้อสินคาจากรานสงเคราะหผูตองขังวันละ 300 บาท 
การไดรับเงินปนผลจากการฝกวิชาชีพระยะสั้น เปนตน 

ดานหลักวาดวยความเสมอภาค พบวา 
1. ประชาชนควรคำนึงถึงความเสมอภาคของนักโทษเด็ดขาดทุกคน ไมควรกีดกันให

นักโทษเด็ดขาดไดประกอบอาชีพท่ีสุจริตหลังจากพนโทษ 
๒. บุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกันภายใตรัฐธรรมนูญ โดยไมเกี่ยวกับฐานะทางสังคม

หรือหนาท่ีการงาน หากคนพบในภายหลังวาตนถูกเอาเปรียบจากรัฐสามารถเรียกรองความเสมอภาค
นั้นไดผานทางกฎหมาย โดยรัฐเปนผูรับรองความเสมอภาคนั้น 

3. ผูบริหารระดับสูงควรมีนโยบายใหเจาหนาที่ปฏิบัติตอนักโทษเด็ดขาดอยางเสมอภาค 
เจาหนาท่ีควรประชาสัมพันธถึงนักโทษเด็ดขาดใหไดทราบถึงเรื่องท่ีเปนประโยชนกับนักโทษเด็ดขาด 

๔. ทางภาครัฐควรเปดโอกาสใหประชาชนไดประกอบอาชีพอยางเสมอภาคกัน โดยไม
แบงแยกจากเพศ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม เพื่อใหประชาชนสามารถทำงานที่ตนเองสนใจและ
ถนัดไดอยางเต็มท่ี 

๕. ทางภาครัฐควรสงเสริมใหนักโทษเด็ดขาดเกิดความเชื่อม่ันในความเสมอภาคทางสังคม 
ความเสมอภาคตามกฎหมายหลังจากที่นักโทษเด็ดขาดพนโทษ เพื่อใหนักโทษเด็ดขาดหลังจาก         
พนโทษสามารถดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมไดอยางปกติสุข 

6. ทางภาคร ัฐควรส งเสร ิมให ประชาชนไดร ับร ู ถ ึงความเสมอภาคที ่ตนเองมีได             
ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อใหประชาชนสามารถดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางเสมอภาคกัน ภายใตกรอบ         
ท่ีกฎหมายกำหนดไว 



๑๐๘ 

๗. ประชาชนไมควรกีดกัน หรือเบียดเบียนความเสมอภาคของประชาชนอื่นที่ไดมีตาม
กฎหมาย เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคกันอยางยุติธรรม เชน ไมไปขัดขวางใหประชาชนอ่ืนไดแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง ขัดขวางไมใหประชาชนอ่ืนรับสวัสดิการจากรัฐ เปนตน 

๘. ภาครัฐและประชาชนควรใหความเคารพตอความเสมอภาคที่ทุกคนมีตามกฎหมาย
และหลักการแหงประชาธิปไตย การจะปฏิบัติตนอันจะกอใหเกิดผลกระทบตอความเสมอภาคของคน
อ่ืนนั้นควรจะตองพิจารณาใหละเอียดรอบคอบ 

ดานหลักวาดวยภารดรภาพ พบวา 
๑. ภาครัฐควรใหความเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และประชาชนควรใหความ

เคารพตอหนาท่ีท่ีรัฐจะพึงปฏิบัติตอประชาชนภายใตกรอบของกฎหมาย 
๒. ประชาชนควรมีความรักความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน มีจิตใจเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน อัน

จะนำมาซ่ึงความสงบสุขสูสังคมไทย 
๓. ภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินนโยบายของ

ภาครัฐใหมากขึ้น เพื่อใหนโยบายของภาครัฐตรงกับเจตนารมณของประชาชนสวนใหญ และคำนึงถึง
ความคิดเห็นของคนสวนนอยไดมากท่ีสุด 

๔. ประชาชนควรใชหลักเหตุผลในการแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อใหปญหาเหลานั้นสามารถ
ยุติลงไดอยางสันติ ไมควรใชความรุนแรงในการแกไขปญหา เพราะอาจจะกอใหปญหาลุกลามตอไปได 

๕. ทางภาครัฐควรสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมที่สรางความสามัคคีใหแกประชาชนทั่วไป 
เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนของความสามัคคีที่ทุกคนจะไดรับ และไดรับรูถึงโทษเม่ือ
ประชาชนขาดความสามัคคีกัน 

๖. เรือนจำฯ ควรสงเสริมใหนักโทษเด็ดขาดไดรับรูหลักภารดรภาพผานชองทางตาง ๆ 
เชน การอบรม กิจกรรมสงเสริมหลักภารดรภาพ เปนตน เพื่อใหนักโทษเด็ดขาดไดอยูรวมกันใน
เรือนจำอยางสันติ ปราศจากขอขัดแยง 

๗. ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดรับรูหลักภารดรภาพผานชองทางตาง ๆ เชน 
การโฆษณา ระบบการศึกษา การจัดเสวนา เปนตน เพื่อใหประชาชนไดรับรู และปฏิบัติเพื่อใหอยู
รวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข 

๘. ทางภาครัฐควรสงเสริมใหประชาชนไดเรียนรูหลักการประชาธิปไตยผานแหลงเรียนรู 
หรือแหลงขอมูลตางๆ เชน ระบบการศึกษา การเผยแพรขอมูลจากหนวยงายของรัฐ เปนตน เพ่ือเปน
การปลูกฝงจิตสำนึกใหประชาชนทุกคนไดตระหนักถึงหลักการประชาธิปไตย อันจะทำใหเกิดการ
เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ใชหลักเหตุผลในการแกไขปญหา มีความรักความปรารถนาดีตอกัน 
จะนำมาซ่ึงการจรรโลงและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหคงอยูในสังคมไทยตอไป 

 
 
 
 

 
 
 



๑๐๙ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1 จากผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัด
ปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ประชาชนใชหลักเหตุผลในการแกไขปญหา ไมใชใช
กำลังในการแกไขปญหา และทางภาครัฐไดสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีความสามัคคี        
กลมเกลียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  

เม่ือพิจารณาแตละดาน พบดังนี้ 
ดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานีอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ทางภาครัฐไดสงเสริมให
นักโทษไดมีสวนเกี่ยวของและมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งหลายของสังคม และไดสงเสริมใหไดรับรูสิทธิ
และตระหนักในหนาที่การเปนพลเมืองที่ดีของรัฐ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จำลอง พรมสวัสดิ์  
ไดวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวง พ.ศ.2551-2553” ท่ีผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมท้ัง 4 
ดาน ไดแก ความสนใจติดตามขาวสารทางการเมือง การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การไปรวมกลุมหรือเปน
แนวรวมกับองคกรทางการเมือง และการสนับสนุนพรรคการเมืองของชนชั้นลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวม 
อยูท่ีระดับมาก0

๑  
ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของนักโทษ

เด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ทางภาครัฐไดสงเสริมใหนักทษรูถึง
สิทธิในการเปนราษฎรของรัฐผานชองทางตาง ๆ เชน การจัดอบรม การเผยแพรผานสื่อหลักและสื่อ
รอง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรอนงค เพ็ชรรัตน ไดวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมทางการ
เมืองของพนักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี” ท่ีผลการวิจัยพบวา 
การมีสวนรวมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลสุราษฎรธานี โดยรวมของทุกดานอยู ในระดับ     
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูระดับมาก คือ ดานการใชสิทธิ์เลือกตั้ง นอกนั้น
อยูในระดับปานกลางทุกขอสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุตั ้งแต 36 ป ขึ ้นไป มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีข้ึนไป มีอายุราชการนอยกวา 16 ป และมีรายไดตอเดือน 15,000 บาทข้ึนไป1

๒ 
ดานหลักวาดวยความเสมอภาค พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา ทางภาครัฐไดสนับสนนุให
นักโทษไดร ับทราบถึงความเสมอภาคทางสังคมโดยไมแบงพรรคแบงพวก เทาที ่น ักโทษพึงมี            

 
๑จำลอง พรมสวัสดิ์, “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย

ของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปร ิมณฑลชวงพุทธศักราช 2551 – 2553”, วิทยานิพนธปริญญา          
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง: มหาวิทยาลัยเกริก, 2554). 

๒พรอนงค เพ็ชรรัตน, “การมีสวนรวมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานีอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี”, สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551). 



๑๑๐ 

เสรีตามกฎระเบียบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จำลอง พรมสวัสดิ์ ไดวิจัยเรื ่อง “พฤติกรรม            
ทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ในชวง พ.ศ.2551-2553” ท่ีผลการวิจัยพบวา ความสนใจในเรื่องของสถาบันการเมือง 
และการเลือกตั้ง มีผลอยูในระดับมาก2

๓ 
ดานหลักวาดวยภารดรภาพ พบวา ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของ     

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก อภิปรายไดวา เจาหนาที่เรียนจำควรใช
หลักเหตุผลในการแกไขปญหา ไมใชใชกำลังในการแกไขปญหา ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ        
จรูญ แคนนาเลิศ ไดว ิจ ัยเรื ่อง “พฤติกรรมทางการเมืองของกลุ มคนอีสานในตำบลอางทอง        
อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา” ท่ีผลการวิจัยพบวา ความเปนชาติพันธุของคนอีสานมีผลตอการมี    
สวนรวมทางการเมืองกลุมคนอีสานในตำบลอางทอง ถือวาสวนใหญมีสวนรวมกิจกรรมของผูสนใจ  
ทางการเมือง ซ่ึงประกอบ ไปดวยการแสดงออกความสนใจทางการเมืองในระดับประเทศและทองถ่ิน
ของตนเอง การใชสิทธิเลือกตั้งตามท่ีกฎหมายกำหนดท้ังในระดับทองถ่ินและ ระดับประเทศ การริเริ่ม
ประเด็นพูดคุยทางการเมืองที่ตนเองสนใจ ชักจูงผูอื ่นใหเลือกตั้งผูที่ตนเองสนับสนุน และการติด
กระดุมหรือการติดสติกเกอรเพื่อการสนับสนุน ซึ่งกลุมคนอีสานในตำบลอางทองไดแสดงออกอยาง
เปนลำดับ ซ่ึงมีความชัดเจนในเรื่องของการไปใชสิทธิเลือกตั้งซ่ึงคนอีสานจะสนับสนุนคนอีสานดวยกัน 
แตหากจะตองตัดสินใจเมื่อเกิดขอขัดแยงทางการเมือง คนอีสานจะยึดความถูกตองมาเปนอันดับแรก 
การแสดงออกทางการเมืองของคนอีสานถือวาเปนการแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบขอกลุม
ผลประโยชน เพื่อปกปองอำนาจทางการเมือง แสดงบทบาทในการเรียกรองและการมีสวนรวม
ทางการเมืองของกลุมผลประโยชนตอกลุมการเมืองใน ตำบลอางทอง จะเปนการรวมตัวท่ีเขมแข็งของ
ชุมชนรวมถึงการสรางระบบเครือขายระหวางชุมชนอีสานโดยใชระบบเครือญาติอุปถัมภ สงผลให 
กลุมตาง ๆ หรือชุมชนตระหนักดีข้ึนในเรื่องของอำนาจจากการรวมกลุมเพ่ือเรียกรองและสนับสนุนคน
อีสานท่ีมีชาติพันธุเดียวกัน3

๔ 

5.2.2 จากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี 

จากผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถอภิปรายได ดังนี้ 
 1. นักโทษเด็ดขาดที ่มีเพศ อายุ ตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครอง        

ในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี โดยรวมไมแตกตางกัน 
อภิปรายไดวา เพศ อายุของประชาชน ไมไดสงผลตอความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยใหแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรุณา ขันทอง ไดวิจัยเรื่อง “ความรูเรื่อง

 
๓จำลอง พรมสวัสดิ์, “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย

ของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปร ิมณฑลชวงพุทธศักราช 2551 – 2553”, วิทยานิพนธปริญญา          
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง: มหาวิทยาลัยเกริก, 2554). 

๔จรูญ เคนนาเลิศ, “พฤติกรรมทางการเมืองของกลุมคนอีสานในตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา  
จ ังหว ัดพะเยา”, การคนควาแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเม ืองและการปกครอง ,             
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554). 



๑๑๑ 

ประชาธิปไตยของพนักงานบริษัท รอยัลอินดัสตรีส (ไทยแลนด) จํากัด มหาชน” ท่ีผลการวิจัยพบวา 
ความรูเรื่องประชาธิปไตยของพนักงาน บริษัท รอยัล อินดัสตรีส (ไทยแลนด) จํากัดมหาชน โดยรวม
ท้ัง 3 ดาน  1. ดานรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 2. ดานอุดมการณของประชาธิปไตย และ
3. ดานการเลือกตั้งอยูในระดับมาก พนักงานบริษัท รอยัลอินดัสตรีส (ไทยแลนด) จํากัดมหาชน      
ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได  ตอเดือน และภูมิลำเนาแตกตางกัน มีความรูเรื่องประชาธิปไตย 
โดยรวมท้ัง 3 ดาน ไมแตกตางกัน4

๕ 

2. น ักโทษเด ็ดขาดในเร ือนจำจ ังหวัดปทุมธานีท ี ่ม ีการศึกษาและระดับช ั ้นของ        
นักโทษเด็ดขาดตางกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม
แตกตางกัน อภิปรายไดวา การศึกษา ไดสงผลตอความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยใหแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรอนงค เพ็ชรรัตน ไดวิจัยเรื่อง “การมี
สวนรวมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี”      
ท่ีผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลสุราษฎรธานีท่ีมี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุราชการ และรายไดตอเดือนตางกัน ทำใหการมีสวนรวมทางการเมืองของ พนักงาน
เทศบาลสุราษฎรธานี แตกตางกัน5

๖ 
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็น

ของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี” มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ดานหลักการอำนาจอธิปไตยของปวงชน หนวยงานภาครัฐควรมีนโยบายสงเสริม        

การใหความรูในหลักอำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนแกประชาชน 
ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ หนวยงานภาครัฐควรมีนโยบายสงเสริมใหประชาชน          

มีสวนรวมในการแสดงความเห็นหรือคัดคานอยางมีเหตุผลในการรณรงคใหออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
ดานหลักวาดวยความเสมอภาค หนวยงานภาครัฐควรมีนโยบายสงเสริมใหประชาชน

ยอมรับเสียงสวนใหญและเคารพเสียงขางนอย 
ดานหลักวาดวยภารดรภาพ หนวยงานภาครัฐควรมีนโยบายสงเสริมใหประชาชน          

มีความสามัคคีกลมเกลียวเปนหนึ่งเดียว ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
 
 

 
๕กรุณา ขันทอง, “ความรูเรื่องประชาธิปไตยของพนักงาน บริษัท รอยัลอินดัสตรีส (ไทย แลนด) จํากัด 

มหาชน”, สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551). 

๖พรอนงค เพ็ชรรัตน, “การมีสวนรวมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานีอําเภอเมือง 
จ ั งหว ัดส ุ ราษฎร ธา นี”, สารน ิพนธ ศาสนศาสตรมหาบ ัณฑ ิต  สาขาว ิชาร ัฐศาสตร การปกครอง ,                        
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551). 



๑๑๒ 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 
ดานหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน กรมราชทัณฑควรกำหนดโครงการอบรมใหแก

นักโทษเด็ดขาดที่อยูในระดับชั้นดีขึ้นไปไดศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักอำนาจอธิปไตยเปนของปวงชน 
เพ่ือใหนักโทษกลุมดังกลาวนำความรูท่ีไดไปถายทอดแกผูตองขังอ่ืนภายในเรือนจำ  

ดานหลักวาดวยสิทธิเสรีภาพ เรือนจำควรจัดทำกลองแสดงความเห็น ติดตั้งตามแดนตาง 
ๆ ภายในเรือนจำ เพื่อใหนักโทษเด็ดขาดไดมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือรองทุกข โดยให          
ผู บัญชาการเรือนจำ เปนผูอานจดหมาย ตอบขอคิดเห็น และดำเนินการตามที่เห็นสมควรเทาท่ี         
จะกระทำไดภายใตกรอบของกฎหมาย   

ดานหลักวาดวยความเสมอภาค เรือนจำควรใหนักโทษเด็ดขาดไดเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน           
ตามกรอบของกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ เชน สิทธิในการศึกษาอบรม สิทธิในการฝกอาชีพที่ตนเอง 
มีความถนัดและสนใจ สิทธิในการรักษาพยาบาล เปนตน  

ดานหลักวาดวยภารดรภาพ เร ือนจำควรสงเสริมใหน ักโทษเด็ดขาดใชเหต ุผล              
ในการแกไขปญหา ไมใชกำลัง หรือความรุนแรงในการแกไขปญหา โดยหากผูตองขังทะเลาะวิวาท
หรือทำรายรางกายกัน จะถูกลงโทษทางวินัย และถูกตัดสิทธิประโยชนบางประการ  

๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยครั้งตอไป 
๑) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื ่อง “การรับรูความเปนเจาของอำนาจในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย” 
๒) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื ่อง “อิทธิพลของการใหความรวมมือรณรงคใหออกไปใชสิทธิ          

ในการเลือกตั้ง” 
๓) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “การรับรูสิทธิและตระหนักในหนาท่ีของประชาชนตามการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย” 
๔) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “อิทธิพลของความเขาใจการเมืองตอการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย” 



๑๑๓ 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย  

ก. ขอมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.                              

.              กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ขอมูลทุติยภูมิ 
(1) หนังสือ : 
กระมล ทองธรรมชาติ และพรศักดิ ์ ผองแผว. ขาราชการไทย : ความสำนึกและอุดมการณ.              
.     กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547. 
โกวิท วงสุรวัฒน. หลักรัฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,       
.     2540.   
จรูญ สุภาพ. การพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,         
.     2522. 
จรูญ สุภาพ. หลักรัฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2522. 
จักษ พันธชูเพชร. รัฐศาสตร. พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพมหานคร: มายด พับลิชซ่ิง, 2552. 
จำเรียง ภาวิจิตร, สาธารณมติ. เอกสารในการประกอบการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา ๔ (เลม ๒).         
.     นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖. 
ณรงค สินสวัสดิ์. จิตวิทยาการเมือง. กรุงเทพมหานคร: แพรพิทยา, 2527. 
ณัชชาภัทร อุนตรงจิต. รัฐศาสตร. พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.   
จิรโชค (บรรพต) วีระสัย,  สุรพล ราชภัณฑารักษ, และสุรพันธ ทับสุวรรณ.                            .
     รัฐศาสตรท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิคเคอรีเพาเวอรพอยท จํากัด, 2524. 
ทินพันธ   นาคะตะ .  ประชาธ ิปไตย ความหมายปจจ ัยเอ ื ้ออำนวย และการสร างจ ิตใจ .                       
.     กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2517. 
ธนพัฒน จันทรปรรณิก และยงยุทธ ผันเผาเลิศ. ตำนานคุกไทย. กรมราชทัณฑ : โรงพิมพสำนักงาน          
.     พระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2554. 
ธีระศักดิ์ อุ นอารมณเลิศ. เครื ่องมือวิจัยทางการศึกษาการสรางและการพัฒนา. นครปฐม: ภาควิชา           
.     พ้ืนฐานทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. 
นวม สงวนทรัพย. สารัตถจิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 2535. 
ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพื ่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. กรุงเทพมหานคร: ดานสุทธา                        
.     การพิมพ, ๒๕๔๒. 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ. ทัศนคติ: การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย. กรุงเทพมหานคร:             
.     ไทยวัฒนาพานิช, 2540. 
ปริญญา นาคฉัตรีย. การเลือกตั้งทองถิ่นระบบใหม: ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข.           .
     สำนักบรรณสารสนเทศ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. 



๑๑๔ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

พ.ท.ประสาร ทองภักดี. หลักการปกครอง (หลักรัฐศาสตร). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจ           
.     บัณฑิตย, 2525 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หนวยที่ ๑ – ๘.                
.      นนทบรุี: สํานักพิมพมหาวิทยาชัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕. 
ปรีชา หงสไกรเลิศ. รัฐศาสตร 50 ป. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      
.     มูลนิธินิสิตเการัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541. 
โกวิท วงศสุรวัฒน. รัฐศาสตรกับการเมือง. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพตะเกียง, 2534. 
สุขุม นวลสกุล, วิทยา นภาศิริกุศลกิจ, และวิศิษฐ ทวีเศรษฐ. การเมืองและการปกครองไทย.            
.     กรุงเทพมหานคร: หจก.แสงจันทรการพิมพ, 2531. 
ราชบัณฑิตยสถาน . พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กร ุงเทพมหานคร:                                 
.     อักษรเจริญทัศน, 25. 
วรทิพย มีมาก และชีวินทร ฉายาชวลิต. หนาที ่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย                                
.      ทรงเปนประมุข. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง, 2547. 
วิสุทธิ์ โพธิแทน. แนวคิดพ้ืนฐานของประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา,.๒๕๕๔. 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ และคณะ. จิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2543. 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ. ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรบัณฑิต,   
.     2529. 
สนธิ เตชานนท. พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร: ฟนนี้พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๐.               
สรางค จันทรเอม. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแพรพิทยา, 2542. 
สายชล สินสมบูรณทอง. การวิเคราะหเชิงสถิติ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา              
.     เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2553. 
สุจินต ธรรมชาติ, การวิจัยภาคปฏิบัติวิธีลัด. กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย           
.             มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549. 
สุพจน บุญวิเศษ. หลักรัฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร: เอ็ม.ที.เพลส, 2549. 
สุพัตรา สุภาพ. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2520. 
สุรพงษ โสธนะเสถียร. การโฆษณาหาเสียงกับพฤติกรรมการเลือกตั ้ง. กรุงเทพมหานคร:                 
.     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533. 
อมร รักษาสัตย และคณะ. ประชาธิปไตย อุดมการณ หลักการและแบบอยางการปกครอง                    
.         หลายประเทศ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 
อมร  ร ั กษ าส ั ต ย .  ก า ร เ ม ื อ ง ก า ร ปกค ร อ ง ไ ทยต า ม ร ั ฐ ธ ร ร มน ูญฉ บ ั บป ร ะช าชน .                                           
.     กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544. 
อุทัย หิรัญโต. การปกครองทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 2530. 
เอนก เหลาธรรมทัศน. แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สรางการปกครองของทองถิ่นใหเปนรากฐานของ            
.     ประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552. 



๑๑๕ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

(๒) ดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/สารนิพนธ: 
กรุณา ขันทอง, “ความรูเรื่องประชาธิปไตยของพนักงาน บริษัท รอยัลอินดัสตรีส (ไทย แลนด) จํากัด 
.     มหาชน”. สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง.              
.     บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551. 
คณาลักษณ จงปยวรางค, “ความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมทางการเมืองของกลุม เจเนอเรชั่นวาย            
.     ในเขตกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                    
.     การส่ือสารองคกร. คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2555.          
จรูญ เคนนาเลิศ. “พฤติกรรมทางการเมืองของกลุ มคนอีสานในตําบลอางทอง อําเภอเชียงคํา                  
.     จังหวัดพะเยา”. การคนควาแบบอิสระ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554. 
จำลอง พรมสวัสดิ์. “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย        
.     ของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลชวงพุทธศักราช 2551 – 2553”.               
.     วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง. วิทยาลัยสื่อสารการเมอืง          
.     มหาวิทยาลัยเกริก, 2554. 
พรอนงค เพ็ชรร ัตน. “การมีส วนรวมทางการเม ืองของพนักงานเทศบาลนครสุราษฎร ธานี                        
.     อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี”. สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา             
.     รัฐศาสตรการปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551. 
ศราวุธ ศรีประเสริฐ. “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปลายมาศ         
.     จังหวัดบุรีรัมย”. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย: 
.     มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร. 2543. 
ลาวัณย จักรานุวัฒน. “ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ        
.     (M.B.A) สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ตอการจัดการศึกษาภาคพิเศษ”.         
.      วิทยานิพนธการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา.           
.     บัณฑิตยวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540. 
สรญา คันธารัตนกุล. “ปญหาทางกฎหมายในการประกาศผลการเลือกตั ้งสมาชิกสภา ทองถ่ิน           
.     และผู บริหารทองถิ ่น”. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร.               
.     บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548. 
สริลลา พลอยสีธรรมชาติ. “การเรียนรูทางการเมือง : ศึกษากรณีของนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียน    
.     เตรียมทหาร”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน. บัณฑิต    
.                วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๓. 
(๓) รายงานวิจัย: 
ชัยอนันต สมุทวณิช. “ระบบการบริหารจัดการเพื่อการจัดทรัพยากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป          
.     ท่ีสอดรับกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: .
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542. 
ภูสิทธ ขันติกุล. “รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”.         
.     รายงานการวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2553. 



๑๑๖ 

บรรณานุกรม (ตอ) 

รัชนี พิทักษญาติ. “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตร         
.      ประจำตัวประชาชนของสานักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี”. การศึกษาคนควาอิสระ             
     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๖. 
อริสรา กาญจนอุดม, “ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร 
.     ที่มีตอการใชสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง”. รายงานโครงการเฉพาะบุคคล         
.     ปริญญามหาบัณฑิต. คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการจัดการ                  
.     การสื่อสารองคกร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553. 

(๔) บทความ: 
กฤษณวรุณ  ไชยนิจ. “หลักพุทธธรรมในการบรหิารรัฐกิจ”. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแกน.            
.     ฉบับท่ี 1 (2560): 115. 
บุญสม ยอดมาลี. “การสำรวจความตองการการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีในจังหวัดลพบุรี”.           
.     วิทยาสารกำแพงแสน. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 3 (2546): 141 – 142.  

(5) เอกสารท่ีไมไดตีพิมพ 
จำลอง เงินดี. เอกสารคำสอนวิชาจิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,           
.     2534. 
มหาว ิทยาล ัยส ุโขท ัยธรรมราช .  เอกสารการสอนชุดว ิชาสถ ิต ิ เศรษฐศาสตร และธ ุรก ิจ .                              
.     นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544. 
(6) ส่ืออิเล็กทรอนิกส: 
วิทยากร เชียงกูล. “หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย”. ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล. 
.     [ออนไลน]. แหล่งที ่มา: https://witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/        

.     democratic/ [1 กันยายน 2562]. 

(7) สัมภาษณ:  
สัมภาษณ สุรพล ปนทอง, เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชำนาญงาน, 20 กุมภาพันธ 2563. 
สัมภาษณ สมศักดิ์ วงศไทย, เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพชำนาญงาน, 12 กุมภาพันธ 2563.  
สัมภาษณ จารุพัฒน วรรณทวี, อนุศาสนาจารยปฏิบัติงาน, 18 กุมภาพันธ 2563.  
สัมภาษณ พงศักดิ์ บูชาพันธ, เจาพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน, 10 กุมภาพันธ 2563. 
สัมภาษณ มนตรี หนูดำ, นักทัณฑวิทยาชำนาญการ, 19 กุมภาพันธ 2563. 
สัมภาษณ จตุพนธ สังขเศรษฐ, เจาพนักงานราชทัณฑชำนาญงาน, 18 กุมภาพันธ 2563. 
สัมภาษณ ตัวแทนนักโทษเด็ดขาดชั้นดีมาก, 19 กุมภาพันธ 2563. 
สัมภาษณ ตัวแทนนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม, 19 กุมภาพันธ 2563. 
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2. ภาษาอังกฤษ 

1. Secondary Sources 
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.     Addion-Wesly, 1975. 
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.     Cambridge : University Press, 1992.   
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