
 

 ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตัง้ทั่วไป 

ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
DEVELOPMENT OF PEOPLE’S POLITICAL PARTICIPATION IN GENERAL 

ELECTIONS OF THE LOWER NORTHERN REGION PROVINCE 
 
 
 

 

 

 

 
นางสาวสุกัญญาณัฐ อบสิณ 

 
 



 

 สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบวัดคุณสมบัติ  
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 

 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตัง้ทั่วไป 
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

 
 

 

 

 

 
 

นางสาวสุกัญญาณัฐ อบสิณ 
 



 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of 
the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 

(Political Science) 
 

Graduate School 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

C.E. 2021 
 

(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 

 

Development of People’s Political Participation in General 
Elections of the Lower Northern Region Province 

 
 
 

 

 

 

 
Miss. Sukanyanat Opsin 

 



 

ชื่อผู้วิจัย  ........................................................   
 (นางสาวสุกัญญาณัฐ อบสิณ)  

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติให้นับดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 
“การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง” เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

  ........................................................   
 (พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร.) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ ........................................................ ประธานกรรมการ 
 (พิมพ์ชื่อประธานกรรมการ)  

  ........................................................ กรรมการ 
 (พิมพ์ชื่อกรรมการตรวจสอบ/ภายนอก)  

  ........................................................ กรรมการ 
 (พิมพ์ชื่อกรรมการตรวจสอบ)  

  ........................................................ กรรมการ 
 (พิมพ์ชื่อประธานกรรมการควบคุม)  

  ........................................................ กรรมการ 
 (พิมพ์ชื่อกรรมการควบคุมร่วม)  

 

คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการ 

 



ก 

 

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ : การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

ผู้วิจัย : นางสาวสุกัญญาณัฐ อบสิณ 
ปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
 : ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, พธ.บ. (สังคมวิทยา) M.A. (Social 

Science), M.A. (English),  Ph.D. (Social Science) 
 : รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, พธ.บ. (สังคมวิทยา), M.A. (Politics), 

Ph.D. (Political Science), ปร.ด. (สื่อสารการเมือง) 
วันสำเร็จการศึกษา : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔  

บทคัดย่อ 
การศึกษาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ

เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั ่วไปของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๓) เพื่อนำเสนอการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างบูรณาการตามหลักพุทธธรรม  

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ จำนวน ๒๑ รูปหรือคน โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มเฉพาะจำนวน ๙ รูปหรือ
คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ คน จากประชากรในเขตภาคเหนือล่าง ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัด
พิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒,๑๙๙,๒๕๐ คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 

๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง เป็นกิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางการเมอืง 
เป็นต้นว่า การติดตามข่าวสารทางการเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้ง 
การสนทนาเรื่องการเมือง การเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทาง
การเมือง การติดต่อกับนักการเมือง การชุมนุมทางการเมือง และการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั ่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง การออกไปเลือกตั ้งเพราะต้องการเลือกคนดี เลือกพรรคดี เข้าไปปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ และต้องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม ตลอดจนอยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเท่ียงธรรม มีความเสมอ
ภาคท่ีท่านและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
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๒. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เป็นปัจจัยของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ได้แก่ ๑) การ
ติดตามข่าวสารการเลือกตั้ง ๒) การใช้สิทธิเลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๓) การสนทนา
เรื่องการเมือง ๔) การเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ 
๕) การติดต่อกับนักการเมือง ๖) การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง และ ๗) การสมัครเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง และปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมือง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ประกอบด้วย ความสนใจทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมือง 
ค่านิยมทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมือง  

๓. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่างโดยบูรณาการตามหลักพุทธธรรม การมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมเป็น
กิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่า 
การเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันทางการเมือง การมีความพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การยึดมั่นในหลักและอุดมการณ์ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย การเคารพนับถือนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ใหญ่ในบ้านเมือง การร่วมกันอนุรักษ์
รักษาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีงาม และการดำรงรักษาความผาสุกและความพอเพียงให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืนตามหลักอปริหานิยธรรม ว่าเป็นหลักธรรมอันก่อให้เกิดความเจริญความสำเร็จและความมั่นคง
ของหมู่คณะ แต่ปัญหาที่เกิดขึ ้นนั ้นเป็นผลมาจากการพูดจา การสื ่อสาร การประสานงานที่ไม่
เหมาะสม ความไม่เข้าใจความต้องการพื้นฐานนั้น ไม่ใช่เป็นต้นเหตุ แต่เป็นผลซึ่งต้องเร่งแก้ไขเพ่ือ
ไม่ให้ปัญหานั้นบานปลายรุนแรง องค์กรที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้นั้น สิ่งสำคัญประการ
หนึ่งคือ สมาชิกในองค์กรต้องทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขหรือครอบครัวจะอยู่กันอย่างมีความสุขได้
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Abstract 
The research entitled “Development of People’s Political Participation in 

General Elections at Lower Northern Region Provinces” was conducted with 3 
objectives: 1 .  To study people’s political participation in general elections at lower 
northern region provinces 2 .  To study factors that influenced people’s political 
participation in general elections at lower northern region provinces and 3. To propose 
the Buddhism integrated development of people’s political participation in general 
elections at lower northern region provinces 

Methodology was the mixed methods: The data for qualitative method were 
collected from 21  key informants by in-depth-interviewing and by in-depth-interview 
and from 9  participants in focus group discussion and analyzed by descriptive 
interpretation. The quantitative research, data were collected with questionnaires from 
400  samples, derived from the populations of 2 , 1 99 , 2 50  people from the lower 
northern region provinces: Nakornsawan, Pichit, Kampangpet and Uthai Thani Provinces 
and analyzed with descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard 
deviation. 

Findings were as follows: 

1 .  People’s political participation in general election at the lower northern 
region proinces was found hat political participation is the people’s involvement or 
important roles in political activities such as following the political information, using 
right to vote and campaign for election, political dialoques, participation in political 
activities with political parties and political groups, communuicAtion with polticians, 
political lallies and application for political party mebershjip. Opinions on participation 
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in general political election of people at lover northern region provinces, going to cast 
votes for good persons, good political party to protect the national interest and wanted 
to have pure, just, fair and equal election.  

2 .  Factors that had influences on people’s political participation in 
generalelection at lower northern region provinces was factors of people's political 
participation include: 1) following election news 2) exercising voting rights and 
campaigning 3) discussing politics 4) participating in political activities with political 
parties and political groups 5) Contact with politicians, 6) Joining political gatherings, 
and 7) Applying for membership of a political parties. Factors of political psychology is 
the important factor that encourage people to participate in political activities 
especially the general election that consisted of political interest, political behavior, 
political socialization, political values and political ideology.  

3 .  Development of people’s political participation in general election at 
lowernorthern region provinces with Buddhism integration. Participation according to 
Apparihaniyadhamma is activities that people participate, get involved or have roles in 
political activities such as participation in political meeting, unity in solving problems 
and developing politics economy society and environment, adhering to democratic 
political principle and ideology, respecting wise and learned persons, elders in the 
country, together conserving fine and righteous political culture and maintaining 
happiness and moderation sustainably. Apparihanoiyadhamma is the principle that 
conduces to prosperity, success and security of groups. but the results that need to 
be solved before they get worse. Organizations that are successful because one 
important criterion that is members in the organizations work together happily or 
families can live together happily.  
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ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง

ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้เพราะได้รับความเมตตาจากคณบดี
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และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ที ่ได้เสียสละเวลา 
ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้เนื้อหาของงานวิจัยมีความถูกต้อง ชัดเจน และ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นับตั้งแต่ผู้วิจัยได้เริ่มทำงานวิจัยด้วยความตั้งใจ ด้วยความเต็มใจปรารถนาดีตลอดมา 

ขอขอบคุณคณะกรรมการกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 
ประธานกรรมการสอบป้องกัน พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบป้องกัน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โชวเกษม ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม  ที่ให้คำแนะนำทำให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้นและทำให้เนื้อหาของการวิจัยมีความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณผู้เชี ่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประณต นันทิยะกุล    
รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ ์ ทองอินทร์ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ดร.สวัสดิ์ จิรัฐฐิติกาล       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต และ อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ ที่กรุณาช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหา และตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลสำคัญทุกท่านที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึกใ น
การศึกษาทำวิจัยครั้งนี้ ให้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดี 

ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในการทำให้งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จด้วย
ความเรียบร้อย แนะนำสนับสนุนด้วยดีตลอดมา 

คุณค่าและคุณประโยชน์ใด ๆ ทั้งประโยชน์ในเชิงวิชาการ ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์และ
ในเชิงสังคมอันจะพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นพุทธบู ชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  
อาจริยบูชา และบุพการีบูชา ขอให้พระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจริญรุ่งเรือง
และตั้งมั่นสถิตสถาพรตลอดจิรัฏฐิติกาล 

ขอผลานิสงส์แห่งคุณงามความดีอันเกิดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จงบังเกิดมีแก่บิดา 
มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย ผู้วิจัยถือว่าทุกท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ 
คุณประโยชน์ให้ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้มีคุณค่ายิ่งข้ึน 

สุกัญญาณัฐ อบสิณ 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 



ฉ 

 

สารบัญ  
           เรื่อง  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ข 

กิตติกรรมประกาศ จ  

สารบัญ ฉ 

สารบัญตาราง ฌ 

สารบัญภาพ ฏ 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ ฐ 

บทที่ ๑ บทนำ ๑ 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ๑ 

๑.๒ คำถามการวิจัย ๖ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๖ 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๖ 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๙ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๑๐ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา ๑๐ 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในทางการเมือง ๒๐ 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ๔๕ 

๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมือง ๕๐ 

๒.๕ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๖๐ 

๒.๖ แนวคิดสิทธิและหน้าที่ทางการเมือง ๖๖ 

๒.๗ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๗๗ 

๒.๘ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๘๓ 

๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘๙ 

๒.๑๐ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๐ 

บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย ๑๐๒ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๓ 

๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๐๓ 

๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และผู้เชี่ยวชาญ ๑๐๓ 

๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๐๖ 



ช 

 

สารบัญ 
           เรื่อง  หน้า 

๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๘ 

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๙ 

๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ ๑๑๑ 

๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๑๑ 

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๑ 

๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๔ 

๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๔ 

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๕ 

๔.๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป 
       ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑๑๖ 

๔.๒ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน 
      การเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑๒๓ 

๔.๓. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป 
       ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างบูรณาการตามหลักอปริหานิยธรรม ๑๓๗ 

๔.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๕๙ 

๔.๕ องค์ความรู้ ๑๖๒ 

๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๖๒ 

๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๑๖๕ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๗๐ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๗๐ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๗๒ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๘๐ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๘๐ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๑๘๐ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ๑๘๑ 

บรรณานุกรม ๑๘๒ 

ภาคผนวก ๑๙๒ 

ภาคผนวก ก.  

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือการวิจัย ๑๙๓ 

ภาคผนวก ข. 
ผลการหาดัชนีความสอดคล้องกับงานวิจัยของตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ๑๙๗ 

 



ซ 

 

สารบัญ 
           เรื่อง  หน้า 

ภาคผนวก ค. 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๒๐๑ 

ภาคผนวก ง. 
รายนามผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๒๑๕ 
ภาคผนวก จ. 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๓๔ 

ภาคผนวก ฉ. 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ๒๔๗ 
ภาคผนวก ช. 
ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ     ๒๔๙ 

ประวัติผู้วิจัย ๒๕๐    
 

 



ฌ 

 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หน้า 

2.1 ความหมายของการพัฒนา 1๔ 
2.2 สรุปแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา ๑๙ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 2๔ 
2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 4๐ 
2.5 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 5๐ 
2.6 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมือง ๕๙ 
2.7 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 6๕ 
2.8 แนวคิดสิทธิและหน้าที่ทางการเมือง 7๖ 
๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญการพัฒนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชน 
 

9๓ 
๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอปริหานิยธรรม ๗ ๙๘ 
3.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย แยกตามรายจังหวัด 11๐ 
4.๑ ความถี ่ของผู ้ให้ข้อมูลสำคัญเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
 

12๓ 
4.๒ แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม       12๔ 
4.๓ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในการเลือกตั ้งทั ่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดย
ภาพรวม    

 
 

12๖ 
4.๔ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการมี
ส่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ 

 
 

12๗ 
4.๕ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการมี
ส่วนร่วมในรูปแบบของพรรคการเมือง 

 
 

1๒๘ 
4.๖ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้านการมี
ส่วนร่วมในรูปแบบของการเลือกตั้ง 

 
 

1๒๙ 
4.๗ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการมี
ส่วนร่วมในรูปแบบของการแสดงออก 

 
 

13๐ 
4.๘ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม    

 
 

13๑ 
   



ญ 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี  หน้า 
4.๙ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ด้านความสนใจทางการเมือง 

 
 

13๒ 
4.๑๐ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ด้านพฤติกรรมทางการเมือง 

 
 

13๓ 
4.๑๑ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง 

 
 

13๔ 
4.๑๒ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ด้านค่านิยมทางการเมือง 

 
 

13๕ 
4.๑๓ ๓  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมือง

กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง 

 
 

13๖ 
4.๑๔ ความถี่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการ

ตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

 
 

1๕๐ 
4.๑๕ ๔  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองบูรณาการตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการ
เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม    

 
 

15๑ 
4.1๖ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บูรณาการตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการ
เล ือกตั ้งท ั ่วไปของจังหว ัดภาคเหนือตอนล่าง  ด ้านการหมั ่นประชุม
ปรึกษาหารือกันทางการเมือง 

 
 
 

152 
4.1๗ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บูรณาการตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการ
เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านความพร้อมเพรียงในการ
ลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเมือง หรือออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
 
 

153 
4.1๘ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บูรณาการตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการ
เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการยึดมั่นในหลักการและ
อุดมการณ์การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 
 
 

154 
   



ฎ 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี  หน้า 
4.1๙ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บูรณาการตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการ
เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการให้ความสำคัญต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือสถาบันนิติบัญญัติ บริหาร และสถาบันตุลาการ 

 
 
 

15๕ 
4.๒๐ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บูรณาการตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการ
เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านนโยบายเกี่ยวกับความเป็น
ธรรม ความเสมอภาค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

 
 
 

15๖ 
4.2๑ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บูรณาการตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการ
เลือกตั ้งทั ่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการอนุร ักษ์ร ักษา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีงาม 

 
 
 

15๗ 
4.2๒ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บูรณาการตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการ
เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการสนับสนุนการเลือกตั้ง
เพ่ือดำรงรักษาความผาสุกและความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศ 

 
 
 

15๘ 



ฏ 

 

สารบัญภาพ 
ภาพที่  หน้า 
2.1 วงจรของการมีส่วนร่วมของประชาชน 3๐ 
2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 10๐ 
3.1 แบบแผนการวิจัย 10๒ 
๔.๑ แสดงผลด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๑๑๘ 
๔.๒ ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ๑๒๐ 
๔.๓ ด้านปัญหาการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ๑๒๒ 
๔.๔ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (ความสามัคคี) ๑๓๙ 
๔.๕ พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม (ความรับผิดชอบ) ๑๔๐ 
๔.๖ ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ) ๑๔๒ 
๔.๗ สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย (การเคารพนับถือผู้อาวุโส) ๑๔๔ 
๔.๘ ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย (สิทธิ เสรีภาพ) ๑๔๖ 
๔.๙ สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย (รักสันติภาพและอนุรักษ์

ท้องถิ่น) 
 

๑๔๗ 
๔.๑๐ การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช (สนับสนุนคนดี ศาสน

บุคคล) 
 

๑๔๙ 
4.1๑ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 16๒ 
4.๑๒ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 16๕ 



ฐ 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 
อักษรย่อในรายงานการวิจัย ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ  

ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

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

อักษรย่อที่ใช้ในที่นี ้ มีดังนี้ คัมภีร์ภาษาบาลีบางคัมภีร์ ได้ใช้อักษรย่อ ๆ ไว้ ให้พิมพ์  
รายละเอียดแนบเชิงอรรถทั่วไปอักษรย่อเรียงตามลำดับคัมภีร์ ดังนี้ 

 

๑. คำอธิบายคำย่อในภาษาไทย 

ก. คำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระสุตตันตปิฎก 

คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.จตฺตาฬีส. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จัตตารีสนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
 

พระอภิธรรมปิฎก 

คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
อภิ.วิ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก วิภังค ์  (ภาษาไทย) 
 



  

 

บทท่ี ๑ 
 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
๑.๑.๑ ความเป็นมา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นสิทธิ

และหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน ที่มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ เพื่อไปทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทน
ของตนเข้าไปออกกฎหมายและเข้าไปบริหารประเทศ ดังนั้น ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง และทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม ขณะเดียวกันยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยให้มากขึ้น โดยมีการกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถูกบรรจุไว้ในมาตรา ๒๔๗ ถึง ๒๕๔ ในหมวด ๑๔ นับว่าเป็นการกระจาย
อำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง มีความรับผิดชอบและเกิดการเรียนรู้การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมกันคิดร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง๑  

ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นจะ
ขึน้อยู่กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างน้อยใน ๔ มิติ ตั้งแต่การมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับการเมืองเป็นฝ่ายบริหารตั้งแต่ระดับประเทศลงไปถึงระดับชุมชนและท้องถิ่น ประกอบกับ
การเมืองเป็นเรื่องอำนาจจัดสรรผลประโยชน์ในสังคมและเป็นตัวกำหนดกิจกรรมของสั งคมนั้น ๆ ใน
ทุกแง่ทุกมุม โดยในทางการเมืองอำนาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในสังคมนั้น ๆ จะต้องเป็นธรรม 
และยั่งยืน๒ ทั้งนี้การเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยนั้นได้เลือกรูปแบบการควบอำนาจ (Fusion of 
Power) โดยทั่วไปเรียกว่าระบบรัฐสภา (Parliamentary System)๓ ซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดรูปแบบเดียวกันกับสหราชอาณาจักรหรือประเทศ

 
๑ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ , 

(กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ๖ เมษายน ๒๕๖๐). 
๒ Nie, N. H., & Verba, S. “Political Participation”, In Handbook of Political Science, 

Fred I. Greenstein and Nelson Polsby (eds.), Readings, Mass : Addison Wesley, 1975: 9-12. 
๓ วิทยา จิตนุพงศ์, “ความมั ่นคงทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา”, 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีท่ี  ๑๐ ฉบับ
ที่  ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒), หน้า ๒๘๐-๒๘๗ 



๒ 

 

อังกฤษ๔ โดยตั้งบนพื้นฐานทางความคิดที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและเป็นสัตว์การเมือง “ไม่ว่าคุณจะ
เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ แต่การเมืองจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณแน่นอน” ซึ่งนั่นหมายถึงว่าการเมือง
จะเก่ียวข้องสัมพันธ์กับชีวิตและการดำรงชีวิตทุกด้านทุกมิติ เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม๕ ฉะนั้น การเมืองจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศในภาพรวม ขณะที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นก็ถือเป็นบริบทที่
สำคัญยิ่งในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะ
สะท้อนอำนาจประชาธิปไตยท่ีเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญพุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังได้กำหนดบทบาทของประชาชนในการมี
ส่วนร่วมในทางการเมืองและการพัฒนาตามบริบทของท้องถิ่นตัวเอง โดยได้กระจายอำนาจการ
ปกครองไปสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีบทบาทหรือเข้าถึงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่
ประกอบด้วย ๑) ต้องมีความต้องการการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๒ ) ต้องเคารพกติกาการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ๓) มีความสนใจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการ
ปกครอง ๔) ยอมรับในความเสมอภาคของบุคคล ๕) การไม่ยอมรับว่าการใช้อำนาจคือธรรม แต่ธรรม
คืออำนาจ ๖) ต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน ๗) การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุมีผล ๘) มอง
โลกในแง่ดีและไว้วางใจผู ้อ่ืน และ ๙) ต้องมีความสำนึกในหน้าที ่พลเมืองของตน๖ ในส่วนของ
คุณสมบัติหรือบุคลิกภาพประชาธิปไตยนั ้นจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญอยู ่ ๕ ประการ ได้แก่  
๑) บุคลิกเปิดเผย (Open Ego) ซึ่งหมายถึง การมีทัศนคติที่ดีและอบอุ่นต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  
๒) ความสามารถที่แบ่งปันคุณค่าสิ่งที่มีประโยชน์กับผู้อื่น ๓) มีแนวโน้มที่จะยึดระบบคุณค่าแบบ
หลากหลายมากกว่าจะยึดถือระบบค่าเดียว อาจแปลความหมายว่าวิสัยทัศต้องไม่คับแคบ ๔) ให้ความ
ไว้วางใจและเชื่อมั่นสิ่งแวดล้อมทางสังคมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และ ๕ ) เป็นอิสระหรือปลดจาก
ความกระวนกระวายใจพอประมาณ๗ ขณะเดียวกันวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของ
ประเทศที่มีประชาธิปไตยก้าวหน้าทั่วโลกนั้น มีลักษณะสำคัญ คือ ๑ ) ความมีเหตุผล ๒) เคารพซึ่งกัน
และกัน ๓) อดกลั้นในความแตกต่าง ๔) ตกลงกันอย่างสันติวิธี ๕) รู้จักการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

 
๔ ปวริศร เลิศธรรมเทวี, “ระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย และรัฐธรรมนูญของอังกฤษ : บ่อ

เกิดแห่งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ”, รัฐสภาสาร, ปีท่ี ๖๖ ฉบับที่ ๕ เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑, หน้า ๙-๕๖. 
๕ ณรงค์ เส็งประชา, มนุษย์กับสังคม, พิมพ์ครั ้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์ , 

๒๕๓๘), หน้า ๕. 
๖ สำนักประชาสัมพันธ์, การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย , (กรุงเทพมหานคร : 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖ ๑), หน้า ๙- ๑๐. 
๗ พระครูวินัยธรจักรี ศรีจารุเมธีญาณ, “วัฒนธรรมทางการเมืองกับประชาธิปไตยของไทย”, 

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ , ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๑), หน้า     
๔๑๘-๔๓๗. 



๓ 

 

๖) ไม่ลืมเรื่องสิทธิและหน้าที่ ๗) ทำดีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ๘) มีอุดมการณ์คือประชาธิปไตยแน่วแน่ 
๙) เห็นแก่ประเทศชาติ (รักชาติ) และ ๑๐) พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง๘  

ภายหลังเหตุการณรัฐประหารในวันที ่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และการยกเลิก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำ
โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้น ไดมีการจัดร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้นเพื่อใช้เป็นกฎหมายสูงสุดและมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ รวมถึงมีการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่
แทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. 
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งทั่วไประดับชาติครั้งแรกหลังจากมีการทำ
รัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)๙ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ใน
เขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๒ หากนับย้อนกลับไปตั้งแต่ไดมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรในวันที่ ๖ กุมภาพันธุ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว 
โดยในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ๑๐ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และ
อุทัยธานีนั้น ประชาชนได้ให้ความสนใจออกมาเลือกตั้งดังสถิติที่รวบรวมโดยสำนักงานคณะกรรมการ
เลือกตั ้ง พบว่า จังหวัดกำแพงเพชรมีการแบ่งเขตเลือกตั ้งออกเป็น ๕ เขต มีผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๕๓๓,๔๗๓ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓๖๐,๙๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๕ จังหวัดพิจิตรมีการแบ่งเขต
เลือกตั้งออกเป็น ๔ เขต มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๔๒๕,๖๗๐ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๙๒,๙๘๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๘.๘๓ จังหวัดนครสวรรค์มีการแบ่งเขตเลือกตั ้งออกเป็น ๗ เขต มีผู ้มีส ิทธิเลือกตั้ง 
๘๑๐,๖๖๘ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๕๘๑,๒๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๐ และจังหวัดอุทัยธานีมีการ
แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๒๔๑ ,๐๙๗ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑๗๙,๐๔๒คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๖๑๑ 

ในการเลือกตั้งครั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หลังการรัฐประหารโดยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่แปรสภาพมาจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นำโดย พลเอกสนธิ บุญรัตน์กลิน ได้มีการแบ่ง

 
๘ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๖๒, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๖๒). 
๙ สำนักวิชาการ, ความมั่นคงแห่งชาติด้านการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๘), หน้า ๒-๔. 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ

บูรณาการเร่ืองการจัดต้ังกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด, (กรุงเทพมหานคร 
: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง, ๒๕๕๒), หน้า ๓๕. 

๑๑ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๖๒, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๖๒). 



๔ 

 

เขตเลือกตั้งแบบรวมเขต โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต เขตเลือกตั้งที่ 
๑ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน ๓ คน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ ๒ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 
๒ คน รวมทั้งสิ้น ๕ คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๕๐๑,๓๔๐ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓๖๐,๑๘๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๑.๘๕ จังหวัดพิจิตรมีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 
ละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๔ คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๔๐๑ ,๔๙๕ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๘๕ ,๒๖๘ คน    
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๕ จังหวัดนครสวรรค์มีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๓ เขต โดยเขตเลือกตั้งที่ ๑ 
ม ีสมาช ิกสภาผ ู ้แทนราษฎรจำนวน ๓ คน ส ่วนเขตเล ือกต ั ้ งท ี ่  ๒ และเขตเลื อกต ั ้ งท ี ่  ๓                          
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๗ คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๗๗๐ ,๗๖๖ คน มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง ๕๖๒,๖๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๐ และจังหวัดอุทัยธานีมีการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ออกเป็น ๑ เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน ๒ คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๒๓๙,๐๘๖ คน มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง ๑๗๗,๓๙๒คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๐๑๒ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ มีการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยปรับกลับไปใช้แบบเขตเดียวเบอร์เดียว พบว่า จังหวัดกำแพงเพชรมี
การแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๔ เขต มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๕๓๐,๔๘๖ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓๘๕,๒๕๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๒ จังหวัดพิจิตรมีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๓ เขต มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๔๑๘,๘๖๖ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๙๘,๖๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๙ จังหวัดนครสวรรค์มีการ
แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๖ เขต มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๘๐๖,๑๒๐ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๕๙๖,๒๘๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๗ และจังหวัดอุทัยธานีมีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๒๔๗,๐๒๐คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑๘๑,๕๐๗คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๘๑๓ 

๑.๑.๒ ความสำคัญของปัญหา 
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยใช้แบบเขตเดียว

เบอร์เดียว พบว่า จังหวัดกำแพงเพชรมีการแบ่งเขตเลือกตั ้งออกเป็น ๔ เขต มีผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 
๕๓๐,๔๘๖ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓๘๕,๒๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๒ จังหวัดพิจิตรมีการแบ่งเขต
เลือกตั้งออกเป็น ๓ เขต มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๔๑๘,๘๖๖ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๙๘,๖๐๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๑.๒๙ จังหวัดนครสวรรค์มีการแบ่งเขตเลือกตั ้งออกเป็น ๖ เขต มีผู ้มีส ิทธิเลือกตั้ง 
๘๐๖,๑๒๐ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๕๙๖,๒๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๗ และจังหวัดอุทัยธานีมีการ
แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๒๔๗ ,๐๒๐คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๑๘๑,๕๐๗คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๘๑๔ จากการเลือกตั้งใน ๔ ครั้งที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า จังหวัดกำแพงเพชร
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในปริมาณและร้อยละที่เพิ่มสูงขึ้น โดย

 
๑๒ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕ ๑). 
๑๓ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๔). 
๑๔ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๖๒, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๖๒). 



๕ 

 

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธุ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 
๖๗.๖๕ ขณะที่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็น
ร้อยละ ๗๑.๘๕ ส่วนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประชาชนก็ยังคงให้ความสนใจ
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๒ และล่าสุดในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ขณะเดียวกันที่จังหวัดพิจิตร สถิติในการเลือกตั้งจำนวน ๔ ครั้งที่ผ่านมา พบว่า ในวันที่ ๖ 
กุมภาพันธุ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๓ ขณะที่
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งใน
ปริมาณที่เพิ่มสูงขึ ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๕ ส่วนในการเลือกตั้งเมื ่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ประชาชนก็ยังคงให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในปริมาณที่สูงขึ้นอีกเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๒๙ และในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาชนยังให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งทางด้านจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีเขต
เลือกตั ้งรวมถึงจำนวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือ ส.ส. ในปริมาณที่มากที ่สุดในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ พบว่า สถิติในการเลือกตั้งจำนวน ๔ ครั้งที่ผ่านมา ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ 
กุมภาพันธุ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๐ ขณะที่
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งใน
ปริมาณที่เพิ่มสูงขึ ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๐ ส่วนในการเลือกตั้งเมื ่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ประชาชนก็ยังคงให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๗ 
และในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  คิด
เป็นร้อยละ ๗๓.๑๘ 

สุดท้ายที่จังหวัดอุทัยธานีถือเป็นจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือ ส.ส. น้อยที่สุดของกลุ่ม แต่กลับเป็นจังหวัดที่มีสถิติประชาชนให้ความสนใจหลั่งไหล
ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งในเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุด โดยพบว่าสถิติในการเลือกตั้ งจำนวน ๔ ครั้งที่
ผ่านมา ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธุ  พ.ศ. ๒๕๔๘ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งในปริมาณที่สูงมากคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๖ ขณะที่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๐ ประชาชนยังให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในปริมาณที่มากแต่มีเปอร์เซ็นต์ที่เริ่มลดลง 
เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งในครั้งก่อนหน้านั้นเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๐ ส่วนในการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประชาชนก็ยังคงให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในปริมาณที่สูงอยู่ 
แต่มีสถิติที่ลดลงและยังอยู่เกาะกลุ่มใกล้เคียงกับอีก ๓ จังหวัดในภูมิภาคนี้ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๘ 
และในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ทั้ง ๔ จังหวัดประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เพราะยังไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ดังนั้น ผู้วิจัย
เห็นว่าหากประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้ให้เกิดความเข้าใจต่อกระบวนการการเลือกตั้งที่จะเป็น
ประตูสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงประชาชนอาจจะออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งมากกว่าที่ผ่านๆ มา 
กล่าวคือ มีค่าเฉลี่ยจากการเลือกตั้งในปี ๒๕๔๘, ๒๕๕๐, ๒๕๕๔ และ ๒๕๖๒ อยู่ที่ร้อยละ ๗๑.๙๙ 



๖ 

 

จึงจะหาแนวทางในการพัฒนาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในด้านต่างที่เป็นปัจจัยอันก่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมให้อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุดเท่าที่ผ่านๆ มา ผู้วิจัยจึงถือเป็นพื้นที่กรณีศึกษาที่มีความน่าสนใจ
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งที่ผ่านมาและการเลือกตั้งที่จะมีขึ ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อจะได้องค์ความรู้ที ่จะนำไปสู่การ
พัฒนาการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งในระดับอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเลือกตั้งใน
ระดับท้องถิ่น ทั้งด้านการติดตามข่าวสารการเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง การสนทนาเรื่องการเมือง การเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่ม
ทางการเมือง การติดต่อกับนักการเมือง การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง และการสมัครเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

๑.๒ คำถามการวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่างเป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป

ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างควรเป็นอย่างไร 
๑.๒.๓ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ

จังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยบูรณาการตามหลักพุทธธรรมควรเป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป

ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  
๑.๓.๒ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ

เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
๑.๓.๓ เพื่อนำเสนอการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง

ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยบูรณาการตามหลักพุทธธรรม 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการ

เมือง การตัดสินใจทางการเมือง การเลือกตั้ง หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ข้อมูลบริบท
เรื่องท่ีวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรม ได้แก่ ๑) หมั่นประชุมปรึกษาหารือกันทาง
การเมือง ๒) พร้อมเพรียงประชุมปรึกษาหารือกันมีความเห็นชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชาติ ด้วยการพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำทั้งหลาย ๓) ยึดมั่น
ในหลักและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตย ๔) เคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในทางการเมือง ๕) มีส่วนร่วม



๗ 

 

ในการปกป้องเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ๖) อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีงาม 
และ ๗) ดำรงรักษาความผาสุกและพอเพียงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

๒. ปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ได้แก่ ๑) การติดตามข่าวสารการ
เลือกตั้ง ๒) การใช้สิทธิเลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๓) การสนทนาเรื่องการเมือง ๔) การ
เข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ ๕) การติดต่อกับ
นักการเมือง ๖) การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง และ ๗) การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และ
ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมือง ที่ประกอบด้วย ความสนใจทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง การ
กล่อมเกลาทางการเมือง ค่านิยมทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมือง 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
๑) ประชากร (Population) ที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามฐานข้อมูล

ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑๑๕ จาก ๔ จังหวัดในเขต
ภาคเหนือล่างกลุ่มที่ ๒ ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชรและอุทัยธานี จำนวน ๒,๑๙๙,๒๕๐ คน  

๒) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๒๑ รูปหรือคน ได้แก่ 

๒.๑) ด้านการเมืองและการจัดการเลือกตั้ง   จำนวน ๗ คน 
๒.๒) ด้านพระพุทธศาสนา     จำนวน ๓ รูป 
๒.๓) ด้านประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง   จำนวน ๑๑ คน 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
การศึกษาวิจัย “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป

ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” เป็นการศึกษาวิจัยพื้นที่จังหวัดในจังหวัดภาคเหนือล่าง กลุ่มที่ ๒ 
ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี  

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รวมเป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๕.๑ ประชาชน หมายถึง ประชาชน กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ข้ึนไปที่มี

สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งทุกระดับ โดยมีบ้านเลขที่หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง กลุ่มท่ี ๒ ได้แก่ ในจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี 

๑.๕.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่า การติดตามข่าวสารทางการเมือง การใช้สิทธิ

 
๑๕ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๖๒, (กรุงเทพมหานคร : สำนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๖๒). 



๘ 

 

เลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การสนทนาเรื่องการเมือง การเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการ
เมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมือง การติดต่อกับนักการเมือง การชุมนุมทางการเมือง และ
การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

๑.๕.๓ การเลือกตั้งทั่วไป หมายถึง กระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเพ่ือเข้าไปทำหน้าที่ในการปกครองประเทศไทย 
ด้วยการให้ประชาชนออกเสียงเลือกบุคคลที่เห็นสมควรที่ตนไว้วางใจให้เป็นตัวแทน เมื่อวันที ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๒  

๑.๕.๔ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง ปัจจัยสำคัญที่จะ
ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการเลือกตั ้งทั ่วไป ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านความสนใจทางการเมือง ด้านพฤติกรรมทางการเมือง ด้านการกล่อมเกลาทาง
การเมือง ด้านค่านิยมทางการเมือง และด้านอุดมการณ์ทางการเมือง 

๑.๕.๕ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง หมายถึง การแบ่งกลุ่มกลุ่มจังหวัดตามเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดให้จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มท่ี ๒ ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 

๑.๕.๖ การมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรม หมายถึง หมายถึง กิจกรรมที่ประชาชน
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่า การเข้าร่วมประชุม
ปรึกษาหารือกันทางการเมือง การมีพร้อมเพรียงกันประชุมปรึกษาหารือ มีความเห็นชอบร่วมกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำ
ทั ้งหลาย การยึดมั ่นในหลักและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตย การเคารพนับถือผู ้หลักผู ้ใหญ่ใน
บ้านเมือง การมีส่วนร่วมในการปกป้องเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การร่วมกันอนุรักษ์รักษา
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีงาม และการดำรงรักษาความผาสุกและพอเพียงให้คงอยู่อย่างยั ่งยืน 
ประกอบด้วย 

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ หมายถึง มีการเข้าร่วมประชุมในกิจกรรมของพรรคการเมือง
หรือร่วมรับฟังเก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกตั้ง 

๒. พร้อมเพรียงกันประชุม หมายถึง การพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำ
กิจที่พึงทำ ข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า พร้อมเพรียงประชุมปรึกษาหารือกัน มีความเห็นชอบร่วมกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชาติ ด้วยการพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควร
ทำท้ังหลาย 

๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) หมายถึง ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติ
ไว้ (ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม 

๔. เคารพนับถือผู้อาวุโส หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง  
๕. ให้เกียรติแกกุ่ลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย หมายถึง การดูแลให้มีการเป็นอยู่ทีด่ีโดยมิให้ถูกข่ม

เหง หรือฉุดคร่าขืนใจ 
๖. เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ) ของ

วัชชี (ประจำชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยทำแก่เจดีย์
เหล่านั้นเสื่อมทรามไป  



๙ 

 

๗. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (ในที่นี้
กินความกว้าง หมายถึง การทีบ่รรพชิตผู้ที่เข้าอยู่ในการดูของตนหรือตั้งใจว่าขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่
ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑.๖.๑ ทำให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นฐานข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  
๑.๖.๒ ทำให้ได้กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป

ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  
๑.๖.๓ ทำให้ได้นำเสนอการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ

เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยบูรณาการตามหลักพุทธธรรม ที่จะนำไปสู่การขยาย
ผลทางวิชาการและการเป็นต้นแบบทางการมีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีข้ึนในอนาคต 

๑.๖.๔ สามารถนำผลการวิจัยไปเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยบูรณาการตามหลักพุทธธรรม ใน
การจัดการเลือกตั้งที่จะมีข้ึนในอนาคต  

 

 



  

 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” เป็นการศึกษาเพ่ือหาองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเลือกตั้งที่จะนำไปสู่การสร้างตัวแบบการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งโดยบูรณาการตาม
หลักพุทธธรรม ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีการศึกษาเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้างต้น 
ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมือง 

๒.๕ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

๒.๖ แนวคิดสิทธิและหน้าที่ทางการเมือง 

๒.๗ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

๒.๘ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑๐ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
๒.๑.๑ ความหมายของการพัฒนา 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความต้องการ
ของมนุษย์ที่อยากเห็นสิ่งดี ๆ เกิดข้ึนในสังคมของตนเอง การเปลี่ยนแปลงของสังคมไปในทางที่ดีขึ้นที่
เราเรียกกันว่า “การพัฒนา” (Development) หรืออาจให้คำจำกัดความของการพัฒนาได้ว่า คือ 
กระบวนการเพื่อเพิ่มความสามารถของคนส่วนใหญ่ที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนโดยต่อเนื่อง 
ภายใต้คำจำกัดความดังกล่าว เนื้อหาสาระสำคัญของการพัฒนาจึงอยู่ที่ความสามารถของคนส่วนใหญ่ 
ส่วนกลไกหรือกระบวนการนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนั้น การ
ดำเนินงานควรจะต้องให้ผลได้อย่างต่อเนื ่องอีกด้วยกระบวนการพัฒนาจึงจำเป็นที่จะต้องเป็น



๑๑ 

 

กระบวนการระยะยาว และจากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า มีผู้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้
หลายท่าน ดังนี้ 

การพัฒนา หมายถึง ความเจริญเติบโต หรือก้าวหน้า๑ การพัฒนา หมายถึง การกระทำ
ให้ดีขึ้นคือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่ง ไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า๒ เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
สังคม ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของ
สังคมอย่างยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ๓การที่คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ได้ร่วมกันดำเนิน
กิจกรรมเพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง ได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตน 
ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น๔การพัฒนามาจากคำภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่าภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุและสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่เรียกว่า พัฒนาหรือ วัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น๕เมื่อการพัฒนาถูก
กำหนดความหมายจากหลายแหล่งและหลายสาขาวิชา ทำให้ลักษณะของการพัฒนามีหลายประการ 
แต่ลักษณะที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้๖ 

๑) เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อมของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น หรือให้มีความเหมาะสมอันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงใน
ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 

๒) มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามลำดับขั้นตอนและ
อย่างต่อเนื่องกัน โดยแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นลำดับ ไม่สามารถข้ามขั้นตอนหนึ่งได้ 

๓) มีลักษณะเป็นพลวัต คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งแต่การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช้า ๆ ปริมาณมาก หรือน้อยก็ได้ 

๔) เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดข้ึนจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะเปลี่ยนแปลง ใคร 
ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมื่อไร ใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนโดยไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

 
๑ ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หน้า ๓๔๕. 

๒ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ไทยอนุเคราะห์
ไทย, ๒๕๒๖), หน้า ๒. 

๓ ฑิตยา สุวรรณชฎ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๓๕๔. 
๔ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, สังคมไทย: แนวทางวิจัยและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๑๗๙. 
๕ พระราชวรม ุน ี  (ประย ุทธ์  ปย ุต ฺ โต) , ทางสายกลางของการศ ึกษาไทย , พิมพ์คร ั ้ งท ี ่  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๗), หน้า ๑๖-๑๘. 
๖ สนธยา พลศรี, กระบวนการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๕-๖. 



๑๒ 

 

๕) เป็นวิธีการ การพัฒนาเป็นมรรควิธี หรือกลวิธีที่นำมาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเมือง  การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน ต่างก็เป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 

๖) เป็นปฏิบัติการ คือ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิด หรือเป็นเพียง
แนวคิด หรือเป็นเพียงรายละเอียดของแผนและโครงการเท่านั้น เพราะการพัฒนาเป็นวิธีการที่ต้อง
นำมาใช้ปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลตามท่ีต้องการ 

๗) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็น
สัตว์โลกประเภทเดียวที่สามารถจัดทำแผนโครงการและคิดค้นวิธีการพัฒนาตนเองและสิ่งต่าง ๆ ได้ 
การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามถ้าไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์แล้ว จะไม่ใช่การพัฒนาแม้ว่าจะมี
ลักษณะอ่ืน ๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม 

๘) ผลที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ทำให้มนุษย์และสังคมมีความสุขเพราะการ
พัฒนาเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั่นเอง 

๙) มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด คือ สามารถบอกได้ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
นั้น เป็นการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งอาจดำเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิมก่อนที่จะเกิด
การเปลี่ยนแปลง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการพัฒนา จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการพัฒนาใหม่ๆ จึงเกิด
ขึ้นอยู่เสมอนอกจากนี้ ยังได้สรุปแนวคิดต่างๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาไว้ ดังนี้๗ 

๑) แนวคิดแบบวิวัฒนาการ เป็นการนำการพัฒนามาใช้เพื่ออธิบายประวัติศาสตร์ของ
มนุษย์ที่เคลื่อนย้ายจากภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่งที่สูงกว่า ทำให้มนุษย์มีความก้าวหน้าในด้านตา่งๆ 
มากขึ้น เช่น มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น ร่ำรวยมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น มีความแตกต่างกันมากขึ้น เป็น
ต้น การพัฒนาในแนวคิดนี้จึงมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าความก้าวหน้ามาก 

๒) แนวคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 
๒๐ เนื่องจากมีความเป็นกลางมากกว่าการพัฒนา ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตหรืออนาคตอันรุ่งโรจน์ แต่
สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น การแบ่งชนชั้นทางสังคม เป็นต้น การ
เปลี่ยนแปลงอาจมีลักษณะเป็นการปฏิรูป คือ เฉพาะในโครงสร้างใด โครงสร้างหนึ่ง และเป็นการ
ปฏิวัติ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดของสังคม 

๓) แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์นำการพัฒนาไปใช้จำแนกประเทศ
ต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น รายได้ประชาชาติ การรู้หนังสือ การมีงานทำ เป็นต้น  ออกเป็น 
ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา การพัฒนาในแนวความคิดนี้ จึงมี
ความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ความเป็นอุตสาหกรรม ความทันสมัย และการเจริญเติบโตมาก 

 
๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘-๙. 



๑๓ 

 

๔) แนวความคิดแบบการปฏิบัติการทางสังคม เป็นแนวความคิดที่เกิดจากรัฐบาลของ
ประเทศต่าง ๆ พยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปของการวางแผนปฏิบัติการ 
เช่น การปฏิรูปที่ดิน การสหกรณ์ การพัฒนาชนบท เป็นต้น และเรียกวิธีการนี้ว่าการพัฒนา 

๕) แนวความคิดแบบความขัดแย้งทางสังคม เป็นแนวความคิดของการพัฒนาประเทศ
ด้วยระบอบสังคมนิยม ที่นำทฤษฎีความขัดแย้งมาใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
ระบบสังคม โดยถือว่าการนำระบอบสังคมนิยมเข้ามาใช้แทนระบบที่ใช้อยู ่เดิมเป็นการพัฒนา
ความหมายของการพัฒนาที่น่าจะส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ใน ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ๘ 

๑) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้า ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว่า ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็นเรื่องของความมีเหตุผล ตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอื้ออำนวยให้
สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี เรื่องความก้า วหน้านี้ได้
กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความเอาใจใส่กันมาก และมีคนส่วนหนึ่งเห็นว่า การพัฒนานั้น หมายถึง เรื่อง
ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ซึ่งตามทัศนะของการพัฒนาโดยทั่วไปนั้น ควรหมายถึง 
เรื่องความก้าวหน้าทางสังคมด้วย ไม่เฉพาะแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

๒) การพัฒนา หมายถึง ความมั่นคง ถ้าในทางเศรษฐกิจเราต้องการให้ระบบเศรษฐกิจเป็น
ระบบที่มั่นคงมีเสถียรภาพ ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด ในทางสังคมก็เช่นกันเราต้องการเห็นความ
มั่นคงทางสังคม เป็นสังคมที่สงบสุข สังคมที่สามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับงานวิจัยของกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยปราศจากความรุนแรง ความมั่นคงจึงเป็นเรื่องใหญ่และในการ
พัฒนาก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วย 

๓) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าและความมั่นคง การพัฒนายังควร หมายถึงความ
เป็นธรรม อีกด้วย โดยเฉพาะความเป็นธรรมในลักษณะที่ว่าประชาชนทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมได้
เข้ามีส่วนร่วม และได้รับผลตอบแทนจากการที่มีส่วนในการพัฒนาตามควร ดังนั้นการพัฒนาที่เรา
ต้องการจึงควรเป็นการพัฒนาในรูปแบบที่ช่วยสร้างความเป็นธรรมด้วยจากความหมายทั้งหมดนี้ 
สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา คือ การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของสังคมจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้น 
และต้องการมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

สรุปได้ว่า ความหมายของการพัฒนา การกระทำให้ดีขึ้นคือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่ง ไปสู่
อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ 
  

 
๘ โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์, การพัฒนาประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๒), หน้า ๒๕. 
 



๑๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของการพัฒนา 

นักวิชาการ/
แหล่งข้อมูล 

ความหมายของการพัฒนา 

พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 
 

การพัฒนา หมายถึง ความเจริญเติบโต หรือก้าวหน้า 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี  
 

การกระทำให้ดีขึ้นคือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่ง ไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า 

ฑิตยา สุวรรณชฎ 
 
 

เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน การจัด
ระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของสังคม
อย่างยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 
 
 

การที่คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงความรู ้ความสามารถของตนเอง ได้ร ่วมกันเปลี ่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตของตน ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น 

พระราชวรมุนี  
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
 
 

การพัฒนามาจากคำภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
๒ ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่าภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
คน 

สนธยา พลศรี 
 

การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามลำดับขั้นตอน
และอย่างต่อเนื่องกันเป็นต้น 

  

๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับความหมายของการพัฒนา  มี
นักวิชาการหลากหลายท่านได้ให้นิยามความหมายของการพัฒนาที่หลากหลายไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
และเรียบเรียงไว้ ดังนี้ 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาของนักวิชาการต่างๆออกเป็น ๓ กลุ่มมีลักษณะดังนี้ 
กลุ่มท่ี ๑ มีความคิดเห็นว่า การพัฒนา หมายถึงความเจริญเติบโต (Growth) คือเป็นการเพ่ิม

ผลผลิต ซึ่งกระทำโดย ระบบสังคมร่วมกับสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตข้าวเพิ่มขึ้น การสร้างถนนสะพาน 
เขื่อน เป็นต้น 

กลุ่มที่ ๒ มีความคิดเห็นว่า การพัฒนา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบบกระทำการ เช่นมี
การเปลี่ยนแปลงระบบสังคม ระบบการเมือง และ ระบบการบริหาร 

กลุ่มที่ ๓ มีความคิดเห็นว่า การพัฒนา เป็นการเน้นถึงวัตถุประสงค์หลัก  ถ้าเป็นการ
บริหารก็ต้องบริหารด้วยวัตถุประสงค์ คือ การทำงานที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์เป็นหลัก กล่า วคือการ



๑๕ 

 

พัฒนาต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และความต้องการที่ได้รับความเห็นชอบหรือ การสนับสนุนจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง๙ 

งานพัฒนาชุมชน โดยมีความเชื่อว่า 
๑. มนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นคน 
๒. มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือมีศักยภาพ 
๓. ความสามารถของมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส๑๐ 

การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการช่วยตนเอง 
เพื่อนบ้านและชุมชนให้มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาล 
เป็นวิธีการที่นำการบริการของรัฐบาลกับความต้องการของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น๑๑ นักวิชาการได้ให้แนวคิดการพัฒนาชุมชนดังต่อไปนี้ 

๑. คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากที่สุดของชุมชนในการพัฒนาชุมชนต้องเชื่อมั ่นและ
ศักยภาพของมนุษย์เพราะมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนจนมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนาชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมแสดง
แนวคิดร่วมปฏิบัติและรับผิดชอบร่วมกันทำให้การพัฒนาชุมชนเป็นหน้าที่ของประชาชนเพราะการ
พัฒนาเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อตนเองและสังคม 

๓. การช่วยเหลือตัวเองและชุมชนในการพัฒนาเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ประชาชนและชุมชนให้สามารถพัฒนาตัวเองและชุมชนการขอความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชนต้อง
เป็นสิ่งที่เกินขีดความสามารถของประชาชนในชุมชน 

๔. การใช้ทรัพยากรในชุมชนการพัฒนาย่อมเกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยการใช้ทรัพยากร
ในชุมชนเช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี ่ยวกับการพัฒนาที่มีอยู่ในชุมชนของ
ตนเองโดยไม่หวังพึ่งพาจากภายนอกชุมชนเพราะชุมชนอื่นๆ ก็ต้องมีการนำทรัพยากรเพื่อพัฒนา
ชุมชนเช่นกันและเป็นการผลักดันเพื่อปลูกจิตสำนึกการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาชุมชนของตน 

๕. การริเริ ่มของประชาชนในชุมชน การพัฒนาเป็นสิทธิเสรีภาพของคนในการพัฒนา
ชุมชนต้องเกิดจากความต้องการพัฒนาอย่างแท้จริงโดยประชาชนได้ริเริ่มในการจัดการโครงการต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนสามารถที่จะคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาของชุมชนตนเองโดยมิหวังจะพ่ึ งพา
อาศัยองค์กรจากรัฐหรือชุมชนภายนอก 

๖. ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล การพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นพัฒนาคนและ
ทรัพยากรในท้องถิ่นเพราะรัฐบาลมีความจำกัดด้านขีดความสามารถทั้งบุคลากรงบประมาณหรือ
ทรัพยากรส่วนขีดจำกัดของชุมชนในเรื่องความไม่พร้อมของคนและทรัพยากรไม่เพียงพอ 

 
๙ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๕), หน้า ๘. 
๑๐ กรมการพัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย, คู่มือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพัฒนากรและนัก 

วิชาการ (เล่ม ๓) เร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๕. 
๑๑ กรมการพัฒนาชุมชน, ภูมิปัญญาไทย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐. 



๑๖ 

 

๗. การร่วมมือกันระหว่างรัฐกับประชาชน การพัฒนาชุมชนจำเป็นที ่จะต้องมีการ
ประสานงานในระหว่างชุมชนและรัฐบาลเพื่อจะให้การพัฒนาประสบความสำเร็จโดยไม่ปล่อยให้ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบงานเพียงฝ่ายเดียวเพราะรัฐบาลและชุมชนต่างมีขีดจำกัดความสามารถในการ
พัฒนาที่แตกต่างกัน 

๘. การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ การพัฒนาชุมชนต้องดำเนินการไปพร้อมกันหลายด้านจะมุ่ง
เพียงด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เพราะการพัฒนามีหลายกิจกรรมทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ต้อง
สอดคล้องกับงานวิจัยของและเป็นแนวทางเดียวกันเพ่ือประหยัดแรงงานงบประมาณและเวลาที่ใช้การ
พัฒนาจึงต้องประสานงานกันหลายด้านทั้งตัวบุคคลหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

๙. การสมดุลในการพัฒนาการพัฒนามีกิจกรรมต้องทำอยู่หลายด้านไม่ใช่มีเพียงกิจกรรม
เดียวทำให้การดำเนินการต้องเป็นไปพร้อมกันทุกด้านไม่ให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเพราะกิจกรรม
มีความเก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิดจึงต้องคำนึงถึงความสมดุลในการพัฒนาด้วย 

๑๐. การศึกษาภาคชีวิตการพัฒนาชุมชนมีลักษณะที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนในชุมชน
ทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิตการพัฒนาชุมชนจึงต้องมีลักษณะที่เป็นกระบวนการที่
ต่อเนื่องต่อปฏิกิริยาของชุมชนเป็นวิธีการที่นำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้และสอดคล้องกับงานวิจัยของกับ
นโยบายของรัฐบาลเป็นโครงการที่มีแผนงานมุ่งเน้นความคิดของชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและเป็นขบวนการทางสังคมที่คอยกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาชุมชนตลอดเวลา๑๒ 

การพัฒนาที่ยั ่งยืนเป็นกระบวนการเรียนรู ้เละเปลี ่ยนแปลงที ่กว้างลึก เป็นพลวัตร
(dynamic process) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมระบบการดำเนินงานของมนุษย์ มีเหตุมีผล
เหมาะสมกับวิธีชีวิตที่มีเหตุผลอาศัยหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบองค์รวม และหลักการที่เป็นผลแห่ง
การบูรณาการทางแนวความคิดที่เน้นโครงสร้างและวัฒนธรรมทางสังคม เพื่อเป็นการสร้างรากฐาน
ความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในสังคมมนุษย์ การพัฒนาโดยเน้นยึดหลักบูรณาการตามที่กล่าวมาข้างต้น
นั้นมีความสัมพันธ์กับหลักการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม คือพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน ใน
ขณะเดียวกันหลักที่เป็นหัวใจของการพัฒนาอยู่ที่ตัวของมนุษย์ และประเทศชาติ โดยให้ความหมาย
ของการพัฒนาประเทศคือการแสวงหาลู่ทางแก้ไขปัญหาความอดอยากหรือทุกข์โภชนาการ แก้ปัญหา
ความยากจนและปัญหาด้านการเจ็บป่วยของประชาชน๑๓การพัฒนาชุมชน “วิชาหรือหลักแห่งความรู้
และความจริงของกระบวนการทำงานพัฒนาในชุมชน” โดยการพัฒนาชุมชนมี ๗ ประการ ดังต่อไปนี้ 

๑. คนเป็นทรัพยากรที่ประเสริฐ มีค่าและสำคัญท่ีสุด 
๒. คนเป็นสัตว์โลกที่พัฒนาได้ดีที่สุด 
๓. การรวมกลุ่ม 
๔. ความยุติธรรม 

 
๑๒ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส

โตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘-๒๐. 
๑๓ อนุร ักษ์ ปัญญานุว ัฒน์ , การศึกษาชุมชนเชิงพหุลักษณ์: บทเรียนจากวิจ ัยภาคสนาม ,

(กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๔๘), หน้า ๒๖. 



๑๗ 

 

๕. การศึกษา 
๖. หลักประชาธิปไตย 
๗. ความสมดุลของการพัฒนา๑๔ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียงว่า การพัฒนาชุมชนในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการใช้
“คน” เป็นเป้าหมาย และเน้น “การพัฒนาแบบองค์รวม” หรือ“การพัฒนาอย่างบูรณาการ” ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมืองฯลฯ โดยใช้พลังทางสังคมขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาในรูปของกลุ่ม เครือข่าย หรือประชาสังคมกล่าวคือเป็นการผนึกกำลังของทุกฝา่ย
ในลักษณะ “พหุภาคี” (แปลว่า หลายฝ่าย) ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนกล่าว
โดยสรุป คือเศรษฐกิจพอเพียง ก็หมายถึงการหันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)ในการ
ดำรงชีวิต โดยใช้หลักการพ่ึงตนเอง ๕ ประการ คือ 

๑. พึ่งตนเองทางจิตใจ คนที่สมบูรณ์พร้อมต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง  มีจิตสำนึกว่าตนนั้น
สามารถพ่ึงตนเองได้ ดังนั้น จึงควรที่สร้างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจฮึกเหิมต่อสู้ชีวิตด้วยความสุจริต
แม้อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จบ้างก็ตาม มิพึงควรท้อแท้ ให้พยายามต่อไป พึงยึดพระราชดำรัส“การ
พัฒนาคน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “...บุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือความหนัก
แน่นมั่นคงในสุจริตธรรม และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จ ทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอัน
แยบยลในการปฏิบัติงานประกอบพร้อมกันด้วย จึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แน่นอน และบังเกิดประโยชน์อัน
ยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน...” 

๒. พึ่งตนเองทางสังคม ควรเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนในท้องถิ่นได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล
กันนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอด และเผยแพร่ให้ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดังพระบรมราโชวาทที่ว่า 
“...เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกันไม่ลดหลั่น จึงขอให้ทุกคนพยายามที่จะทำงานในหน้าที่ อย่าง
เต็มที่ และให้มีการประชาสัมพันธ์กันให้ดี เพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นงานที่เก้ือหนุนสนับสนุนกัน....” 

๓. พึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การส่งเสริมให้มีการนำเอาศักยภาพ ของผู้คน
ในท้องถิ่นสามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ หรือวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างดียิ่ง สิ่งดีก็คือการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  (Local 
Wisdom) ซึ่งมีมากมายในประเทศ 

๔. พึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาทดลองทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่งสำคัญ
สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกับพระราชดำริที่ว่า “...
จุดประสงค์ของศูนย์การศึกษาฯ คือเป็นสถานที่สำหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่ เพราะว่าแต่ละท้องที่ 
สภาพฝนฟ้า อากาศ และประชาชนในท้องที่ต่างๆ กัน ก็มีลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนเดิม...” 

 
๑๔ พัชรินทร์ สิรสุนทร, แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม, เอกสารประกอบการสอนในสาขา 

วิชาพัฒนาสังคม, (คณะสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๗), หน้า ๓๕. 
 



๑๘ 

 

๕. พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้นกล่าวคือ 
แม้ไม่มีเงินก็ยังมีข้าว ปลา ผัก ผลไม้ในท้องถิ่นของตนเองเพ่ือการยังชีพ และสามรถนำไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในระดับมหัพภาคต่อไปได้ด้วยการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้ 

๕.๑ ยึดความประหยัด ตัด ทอนค่าใช้จ่าย ในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพ
อย่างจริงจัง ดังพระราชดำริที่ว่า“...ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องประหยัดไปในทางท่ีถูกต้อง...” 

๕.๒ ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความสุจริตธรรม ดังพระราชดำริที่ว่า “...ความเจริญ
ของคนท้ังหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญ...” 

๕.๓ ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพแบบ
ต่อสู้กันรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชดำรัสถึงเรื่องนี้ว่า “...ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึง 
ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มา
ด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น...” 

๕.๔ ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากที่เป็นอยู่โดยต้องขวนขวาย
ใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่ง
ที่ให้ความชัดเจนว่า “...การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพ่ือ
ตนเอง เพื่อที่จะให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่งและขั้นต่อไป 
ก็คือให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง...” 

๕.๕ ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป ดังพระราโชวาทที่ว่า“...พยายาม
ไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องทำลายตัว ทำลายผู้อื ่น พยายามลดพยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ 
พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยู่นั้น ให้งอกงามสมบูรณ์
ขึ้น...” 

สรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา คือการพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชน 
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการช่วยตนเอง เพื่อนบ้านและชุมชนให้มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดย
การร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาล เป็นวิธีการที่นำการบริการของรัฐบาลกับความต้องการ
ของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรากฐานความคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาในสังคมมนุษย์ การพัฒนาโดยเน้นยึดหลักบูรณาการนั้นมีความสัมพันธ์กับหลักการ
จัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม คือพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน  
  



๑๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 

สนธยา พลศรี 
 

การพัฒนา หมายถึงความเจริญเติบโต (Growth) คือเป็นการเพ่ิม
ผลผลิต ซึ่งกระทำโดย ระบบสังคมร่วมกับสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิต
ข้าวเพิ่มขึ้น การสร้างถนนสะพาน เขื่อน เป็นต้น 
 

กรมการพัฒนาชุมชน, คู่มือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พัฒนากรและนักวิชาการ  

๑. มนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีในความเป็นคน 
๒. มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือมีศักยภาพ 
๓. ความสามารถของมนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส 
 

กรมการพัฒนาชุมชน,        
ภูมิปัญญาไทย 
 

การพัฒนาความรู้ความสามารถของประชาชน เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในการช่วยตนเอง เพื่อนบ้านและชุมชนให้มาตรฐานความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
 

อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ 
 

การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกระบวนการเรียนรู้เละเปลี่ยนแปลงที่กว้าง
ลึก เป็นพลวัตร(dynamic process) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง
เสริมระบบการดำเนินงานของมนุษย์ มีเหตุมีผลเหมาะสมกับวิธีชีวิต
ที่มีเหตุผลอาศัยหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบองค์รวม 
 

พัชรินทร์ สิรสุนทร 
 

๑. คนเป็นทรัพยากรที่ประเสริฐ มีค่าและสำคัญท่ีสุด 
๒. คนเป็นสัตว์โลกที่พัฒนาได้ดีที่สุด 
๓. การรวมกลุ่ม 
๔. ความยุติธรรม 
๕. การศึกษา 
๖. หลักประชาธิปไตย 
๗. ความสมดุลของการพัฒนา 

 
  



๒๐ 

 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในทางการเมือง 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชน โดย

ประชาชน และเพื่อประชาชน ความหมายของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังกลา่ว
อำนาจสูงสุดหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน โดยประชาชนทำหน้าที่ปกครองตนเองโดยตรง  
(Direct democracy) แต่ในทางปฏิบัตินั้นไม่สามารถกระทำได้จึงเกิดรูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบผู้แทน (Indirect democracy) โดยประชาชนเลือกผู้แทนข้ึนทำหน้าที่แทนตนแล้ว
ผู้แทนเหล่านั้นมีหน้าที่ร่วมกันกำหนดทั้งผู้ปกครอง (รัฐบาล) นโยบาย และวิธีการปฏิบัติตามนโยบาย 
การที่ประชาชนทำหน้าที่ปกครองด้วยตนเองโดยตรงหรือการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่แทนตนนั้น
เป็นกลไกที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้กระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทุก
กระบวนการ ทุกระดับ และทุกมิติ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ตาม การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั ้นประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ
อธิปไตยต้องมีคุณสมบัติที่สนับสนุนต่อหลักการประชาธิปไตย เช่น มีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเข้า
มีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือติดตาม ควบคุม และ
ตรวจสอบการทำงานของรัฐอย่างจริงจัง หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าประชาชนต้องมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองตามทัศนะที่ว ่า “กิจกรรมทางการเมืองการปกครองเป็นหน้าที ่ที ่ทุกคนต้องเอาใจใส่ 
รับผิดชอบจะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธให้พ้นความรับผิดชอบของตนหาได้ไม่” ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองของประชาชน ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงทัศนะและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากจะช่วยให้การตัดสินใจ
ของผู ้เสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใสตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคำถามของประชาชน
ได้ ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การได้เข้าไปเกี่ยวข้องที่อาจเป็นการเข้าร่วม

แบบทางตรง หรือทางอ้อมในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได้ โดยอาจจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือ
กลุ่มคนหรือองค์กรประชาชนได้อาสาเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เริ่มตั้งแต่
การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติโดยมีความเข้าใจปัญหาของตนและตระหนักถึงสิทธิของตน  
การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในด้านจิตใจ และอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลในสถานการณ์กลุ่มที่จะกระตุ้น
ให้เกิดการสร้างสรรค์ที่จะกระทำ ในสิ่งที่บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม และแบ่งความรับผิดชอบกันระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มทำให้เกิดการมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดความพอใจของสมาชิกและมี
แรงใจที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จ ตลอดจนทำให้เขาได้รับการยอมรับ มีความรับผิดชอบ และเกิดความนับ
ถือตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก การมีส่วนร่วมจึงหมายถึงการเข้า
ไปมีส่วนร่วมทำ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรง หรือทางอ้อมก็ได้และยัง
เป็นวิธีการที่ผู้นำสามารถนำมาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิก เป็นกลยุทธ์ที่จะ



๒๑ 

 

ช่วยให้มีแรงจูงใจในการดำเนินงานมากขึ้น การเข้าไปมีส่วนร่วมยังทำให้เกิดทัศนะต่อการดำเนิน
กิจกรรมดีขึ้น ส่งผลให้สมาชิกเกิดความพอใจ เกิดความผูกพันและมีแรงใจที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จ  

การม ีส ่วนร ่วมทางการเม ือง  (Political participation) หมายถ ึงการกระทำใด ๆ   
ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยความเต็มใจ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะมีการจัดอย่างเป็นระเบียบ
หรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องกัน จะใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 
เพื่อผลในการที่จะมีอิทธิผลต่อการเลือกนโยบายของรัฐ หรือต่อการบริหารงานของรัฐ หรือต่อการ
เลือกผู้นำทางการเมืองของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นไปในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติก็ตาม เพื่ออิทธิพล
ของกลุ่มการเมืองในการเลือกกำหนดบุคคลในวงการรัฐบาล หรือกดดันรัฐบาลให้กระทำตามที่
พลเมืองผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นต้องการ ตลอดจนมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐทั้งในการเมืองการ
ปกครองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีลักษณะที่รวมกัน
สองประการ ได้แก่ ๑) ต้องเป็นไปตามความสมัครใจและ ๒) ต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้มีอำนาจ นอกจากนั้น กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองต้องเป็นไปตามที่ระบบ
การเมืองและกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรืออาจใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเรื่องของกิจกรรมมิใช่ทัศนคติและใช้กับบุคคลธรรมดา
ไม่ใช่นักการเมืองหรือผู้นำทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะเป็นอาชีพ ถือว่าเป็นเรื่องของ
การมีบทบาททางการเมืองการที่จะตัดสินใจว่าการกระทำใด ๆ เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือ
เป็นบทบาททางการเมืองอาจถือลักษณะทางการเมืองที่บุคคลนั้นกระทำอยู่ และจะต้องเป็นเรื่องที่
แสดงออกเพื่อให้มีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลหรือผู้นำประเทศ ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จึงอาจเป็นได้ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย สันติหรือรุนแรง ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กดดันรัฐบาลแต่ก็อาจจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของรัฐบาลแต่ประการใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับอำนาจทางการเมืองของผู้มีส่วนร่วมว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด๑๕ ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเป็นการ กระทำโดยสมัคร ใจของสมาชิกในสังคมเพื่อมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ปกครอง
และกำหนดนโยบายสาธารณะทั้งทางตรงและทางอ้อม กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่การลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งการสนใจติดตามข่าวสาร ทางการเมือง การอภิปรายพูดคุยในประเด็นทางการเมือง การร่วม
ชุมนุมทางการเมือง การให้ความสนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในด้านการเงิน การติดต่อกับ 
ผู้แทนราษฎร การสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ การช่วยเขียนสุนทรพจน์ใน 
การหาเสียง การช่วยรณรงค์หาเสียง และการสมัครเข้ารับเลือกตั้ง ซึ่งลักษณะความกระตือรือร้นของ
การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอาจพิจารณาได้จากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเป็น
ทางการ การลงคะแนนเสียงการเขียนและกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรค หรือ
เจ้าหน้าที่รัฐแต่ไมร่วมถึงกิจกรรมที่ไม่สมัครใจ เช่น การเสียภาษี การเป็นทหารและเจ้าหน้าที่ด้านตุลาการ๑๖ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง ยังกิจกรรมที่บุคคลที่มีจุดประสงค์เพื่ออิทธิพลในกระบวนการ
ตัดสินใจของรัฐบาล โดยแยกลักษณะที่น่าสนใจไว้หลายประการ คือ 

 
๑๕ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๕๖๔. 
๑๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๖๕. 
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ประการแรก การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความหมายในเรื่องกิจกรรมไม่ใช่ทัศนคติ ไม่ใช่
เป็นเรื่องของความคิด ความรู้สึก หรือความเชื่อทางการเมือง แต่ยอมรับว่าทัศนคติทางการเมืองมีผล
ต่อรูปแบบหรือการแสดงออกของการมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ไม่ใช่เป็นกิจกรรม  

ประการที่สอง การมีส่วนร่วมทางการเมืองใช้กับบุคคลธรรมดาส่วนนักการเมืองหรือผู้นำ
ทางการเมืองนั้นเราถือว่าเป็นบทบาททางการเมือง (Political role) 

ประการที่สาม การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเรื่องของการแสดงออกเพื่อให้มีผลต่อการ 
ตัดสินใจของรัฐบาลหรือผู้นำประเทศ 

ประการสุดท้าย การมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ
ของ รัฐบาลหรือผู้นำแต่อย่างใด แม้ว่าผู้มีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์กดดันรัฐบาล การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง จะมีผลมากน้อยเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับอำนาจทางการเมืองของผู้มีส่วนร่วม ซึ่งมักมีอำนาจทาง
การเมืองไม่มากนัก และไม่สามารถผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาลได้ตลอดเวลา๑๗ 

ในมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศ มองว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเป็นกิจกรรม
ที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองดำเนินการผ่านรูปแบบหรือลักษณะต่าง ๆ ที่กระทำ
โดยสมัครใจ ซึ่งไม่ว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ มีการจัดองค์กรหรือไม่ เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือ
ต่อเนื่อง และใช้วิธีลูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม โดยมุ่งที่จะไปมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะการ
บริหารนโยบายสาธารณะและการเลือกผู้นำทางการเมืองของรัฐบาลทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ซึ่ง
จะต้องมีองค์ประกอบครบ ๓ ประการ คือ มีการกระทำ เป็นไปโดยสมัครใจ และมีการเลือก จะขาด
อย่างใด อย่างหนึ่งไม่ได้๑๘ ดังนี้ 

๑. การกระทำท่ีสนับสนุนหรือเรียกร้องต่อคณะผู้ปกครอง (Support and demand) 
๒. ความพยายามที่จะทาให้เกิดผลสำเร็จในการใช้อิทธิพล (Influence) ต่อการปฏิบัติการ 

ของรัฐบาลหรือในการเลือกผู้นำรัฐบาล 
๓. การกระทำท่ีถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยอมรับว่าชอบธรรม (Legitimate) 
๔. การกระทำท่ีมีตัวตนแทน (Representation) 
๕. สภาพที่บุคคลไม่ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง (Alienation) เพราะเห็น

ว่า การเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
๖. ความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือ เป็นพวกที่กระตือรือร้นที่จะกระทำ 

(Activists) 
๗. การกระทำที่มีความต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา (Persistencecontinuum) ซึ่งอาจมี

สภาวะ การเป็นสถาบัน (Institutionalized) หรือการกระทาครั้งคราว ซึ่งเกิดขึ้นทันทีทันใด และมี
ระดับ ความรุนแรง 

 
๑๗ เรื่องเดียวกัน, หนา้ ๕๖๙-๕๗๐ 
๑๘ Weiner, M., “Political participation : Crisis of the political process”, In B. Leonard and 

others (Eds.), Crisis on sequences in political development, (Princeton : Princeton University Press.         
1971)., pp. 161-163. 
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๘. การกระทำที่มุ่งต่อการเลือกผู้นำทางการเมือง มุ่งที่จะมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ 
(Public policy) หร ือเป ็นความพยายามที ่จะมีอ ิทธ ิพลต่อการกระทำของหน่วยราชการ 
(Bureaucraticactions) 

๙. การกระทำท่ีเป็นกิจกรรม อันมีผลกระทบต่อการเมืองระดับชาติ (National politics) 
๑๐. การกระทำท่ีเป็นการกระทำทางการเมือง (Politicalacting) 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นกิจกรรมโดยสมัครใจของแต่ละบุคคลในกิจกรรมทาง

การเมืองรวมทั้งการลง คะแนนเสียงเป็นสมาชิก และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง เช่น ความ
เคลื่อนไหวของพรรค การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่สถาบันการเมือง กิจกรรมที่ไม่เป็น
ทางการ เช่น การอภิปรายทางการเมือง หรือร่วมรับฟังเหตุการณ์ทางการเมือง การชักชวนทาง
การเมืองของเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกของกลุ่มการเมือง การมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในกิจกรรมทางการเมือง 
ซึ่งกิจกรรมทางการเมืองนั้นมีอยู่ทั่วไป อาจเรียงลำดับได้จากการออกเสียงเลือกตั้งไปจนถึงการ เป็น 
ผู ้กำหนดนโยบายและการดำเนินนโยบาย๑๙ และเป็นกิจกรรมของประชาชนแต่ละบุคคลที ่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งไม่รวมถึงทัศนคติแต่เป็นการกระทำของ
การมีส่วนร่วมที่เป็นประชาชนธรรมดา ซึ่งกิจกรรมทางการเมืองมีลักษณะเป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่ อง ไม่
เป็นเวลา และเป็นบทบาทรองจากบทบาทอื่น ๆ นอกจากนี้ยังหมายความเฉพาะการกระทำที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมในการตัดสินใจใน
การแบ่งสรรทรัพยากรในสังคมที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งการกระทำต่าง ๆ นี้ไม่รวมไปถึงการกดดันหรือมี
อิทธิพลต่อกลุ่มต่าง ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับรัฐบาล๒๐ 

นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของ
ประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยตรงมากหรือน้อยในการมีสิทธิต่อการเลือกของเจ้าหน้าที่รัฐบาล หรือ
การกระทำที่กำลังดำเนินการอยู่ของเจ้าหน้าที่รัฐบาล โดยเน้นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะต้องมี
ลักษณะดังนี้๒๑เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของพลเมืองเฉพาะบุคคล รวมทั้งผู้ที่เฉื่อยชาต่อกฎเกณฑ์ต่อ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอาชีพ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาล เจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและพวก 
หัวคะแนนเป็นกิจกรรม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกของรัฐบาล หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลการมีส่วนร่วมในการปกครองโดยการกระทำกิจกรรม  

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามสิทธิที่
ระบบการเมืองและกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ เป็นการกระทำที่ต้องเกิดขึ้น ด้วยความสมัครใจของ
ประชาชน เพื่อให้มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐทั้งในการเมืองการ ปกครองระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ อย่างไรก็ตามแม้การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนจะเป็นไปตาม
สิทธิที่ระบบการเมืองและกฎหมายกำหนดให้ไว้กระทำได้ เช่น อนุญาตให้ประชาชนรวมตัวเพ่ือชุมนม

 
๑๙ Parry, G., Participation in Politics, Manchester : Manchester University Press. (1972). p. 3. 
๒๐  Huntington, S. P., & Nelson, J. MNo easy choice, Political Participation in 

Developing Countries., (Cambridge : Harvard University Press.,1982)., p.5. 
๒๑ Nie, N. H., &Verba, S., “Political participation”, In F. I. Grunstiien& W. P. Nelson, (Eds.), 

Handbook Political Science: Non Government politics, (Massachusetts: Addisen Wesley.,1957)., p. 1. 



๒๔ 

 

คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายต่าง ๆ ของรัฐได้ แต่ก็อาจปรากฏได้ว่าการมีส่วนร่วม
ดำเนินไปโดยถูกต้องตามกฎหมายอาจลุกลามเป็นการกระทำที่ผิด กฎหมายได้ เช่น การขว้างปา ต่อสู้
ทำร้ายร่างกาย การใช้ความรุนแรง 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

นักวิชาการ/
แหล่งข้อมูล 

แนวคิดหลัก 

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 
การเมืองไทย  
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเรื่องของกิจกรรมมิใช่ทัศนคติและใช้กับ
บุคคลธรรมดาไม่ใช่นักการเมืองหรือผู ้นำทางการเมืองที ่เกี ่ยวข้องกับ
การเมืองเพราะเป็นอาชีพ 

Weiner, M. การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั ้นเป็นกิจกรรมที่ประชาชนหรือผู ้มีส ่วน
เกี่ยวข้องทางการเมืองดำเนินการผ่านรูปแบบหรือลักษณะต่าง ๆ ที่กระทำ
โดยสมัครใจ 

Parry, G. 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นกิจกรรมโดยสมัครใจของแต่ละบุคคลใน
กิจกรรมทางการเมืองรวมทั้งการลง คะแนนเสียงเป็นสมาชิก 

  

๒.๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

หากจะมองว่า “การมีสวนรวม” มีกรอบแนวคิดที่กวางขวางและสามารถเกิดขึ้นไดใน
ขอบเขตและระดับที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภทและประเด็นปญหาการนิยามการมีสวนรวม
มักจะเปนไปในลักษณะการบรรยายองคประกอบและรูปแบบของการมีสวนได้ส่วนเสียเปนสวนใหญ 
เป็นต้นว่าเป็นการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือโครงการที่สวนราชการจะ
ดําเนินการซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูโดยปกติของประชาชนในชุมชนนั้น การทําความเขาใจ
ถึงผลกระทบและแนวทางแกไขปญหาที่สวนราชการจะดําเนินการ และการปรึกษาหารือรวมกันระหวาง
ภาครัฐและภาคประชาชน โดยใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรัฐตองรับฟงและแกไขปญหาจน
ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีส่วนรวมในการผลักดันใหภารกิจหรือโครงการนั้นเกิดผลสําเร็จ 
เพราะเห็นวาจะเกิดประโยชนสุขแกประชาชน๒๒ 

ในเรื่องข้างต้นที่ผ่านมามีนักวิชาการได้นำเอาเจตนารมณ์ท่ีประกาศไว้มาอางอิงเพ่ือยืนยัน
หลักการมีสวนรวมและเพ่ือแสดงถึงองคประกอบสําคัญของการมีส่วนร่วม ก่อนที่จะมีการสรุปใจความ
สำคัญ ๓ ประการหรือที่เรียกกันวา “Three Access Principles” มาเป็นแนวทางและเงื่อนไขเชิง
ประจักษ์ว่า หลักการมีส่วนร่วมนั้นน่าจะประกอบด้วย 

๑. การเขาถึงขอมูลขาวสาร (Access toInformation) 

 
๒๒ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สำนักงาน, เอกสารชี ้แจงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ , (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๖), หน้า ๙. 



๒๕ 

 

๒. การมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยไดรับขอมูลและอยางมีความหมาย (Informed and 
Meaningful Public Participation) 

๓. การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมหรือการไดรับการเยียวยาความเสียหาย (Access 
toJusticeor Access toRedress and Remedy) 

ที่ผ่านมานักวิชาการหลายฝ่ายต่างมีความเห็นร่วมกันว่าการมีสวนรวมของประชาชนจึง    
ตองประกอบดวยลักษณะทั้ง ๓ ประการดังที่กลาวมานี้ และถือเปนตัวชี้วัดของความกาวหนาหรือ
ความสําเร็จของรัฐในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอย่างไรก็ตาม “การมีส่วนร่วม” ในกรอบความคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาจะมีฐานความคิดที่
แตกต่างอยู่ ๔ แนวทาง กล่าวคือ ๑) กรอบความคิดที่เป็นความเชื่อในศักยภาพของ “ปัจเจกชน” ที่
จะมี “สิทธิ” ในการแสดงความคิดเห็นของตนต่อการพัฒนาชุมชนที่ตนสังกัด และสามารถรวมตัวกัน
ในรูปของประชาคม เพื่อร่วมกันจัดการกิจการของชุมชน ๒) การมีส่วนร่วมในแนว “ชุมชนนิยม” 
(Communitariansim) ซึ่งเน้นความสำคัญของชุมชนมากกว่าปัจเจกชนหรือคนแต่ละคนในการ
ร่วมกันกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนร่วมกัน ๓) แนวคิดเชิงผสมผสาน
ระหว่างปัจเจกชนกับชุมชนนิยม และ ๔) หลักการจัดการรวมกัน (Co-Management) ระหวางรัฐ
และชุมชนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ความเชื่อในศักยภาพของปัจเจกชน 
การมีส่วนร่วมทางสังคมเกิดขึ ้นบนพื ้นฐานความเชื ่อในระบอบประชาธิปไตยที ่ให้

ความสำคัญในเรื่องของ “สิทธิ” และ “ความเสมอภาค” ระหว่างประชาชน และความเชื่อเรื่องการมี
ส่วนร่วมยังมีความเกี ่ยวพันลึกซึ ้งกับความเชื ่อในเร ื ่อง “ปัจเจกชน” ( Individualism) ที ่มี
ความสามารถและศักยภาพที่สามารถคิดเองเป็น ตัดสินใจเองได้ และสามารถรวมตัวกันในรูปของ
“ประชาคม” เพื่อร่วมกันจัดการกิจการของชุมชนและเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกๆ คน ภายใต้
กฎกติกาที่กำหนดร่วมกันและตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่ง “การเสียสละ” และความสมัครใจที่จะเข้าสู่ 
“พันธสัญญาทางสังคม” (SocialContracts) ตามเกณฑ์แห่ง“เสรีภาพ” และ “สิทธิขั้นพื้นฐาน” บาง
ประการ 

๒. ความเชื่อในแนวคิดชุมชนนิยม 
แนวความคิดชุมชนนิยมไดรับอิทธิพลจาก Tonniesซึ่งเปนนักสังคมวิทยาเยอรมันใน

ศตวรรษท่ี ๑๙ ซึ่งอธิบายคูตรงขามของชุมชนขนาดเล็ก (Gemeinschaft) ซึ่งสมาชิกมีการรูจักกันเป็น
การสวนตัวในลักษณะของการชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Face-to-FaceRelations) เปรียบเทียบกับ
สังคมขนาดใหญ (Gesellschaft) ซึ่งสมาชิกไมไดรูจักกันเปนสวนตัวแตติดตอสัมพันธกันตามบทบาท
และสถานภาพในยุโรปในศตวรรษที่ ๑๙ ซึ ่งเป็นช่วงเปลี ่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็น
อุตสาหกรรม นักคิดในแนวชุมชนนิยมมักคอนขางหวาดระแวงตอแนวคิดที ่ใหความสําคัญตอ 
ปัจเจกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบที่เน้นการแขงขันซึ่ง “บุคคล” ที่มีความสามารถที่สุดคือผูชนะถูก
นําไปเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจเสรี (ซึ่งนักคิดแนวชุมชนนิยมเชื่อวา) เปนระบบแบบ “มือใครยาว
สาวไดสาวเอา” ดังนั้น จึงเปนระบบที่ขาดความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจตอผูออนแอ 



๒๖ 

 

ในแนวคิดแบบชุมชนนิยมรัฐถูกมองอยางหวาดระแวงวารับใชเฉพาะกลุมผูมีอํานาจและ
อิทธิพลซึ่งเปนคนกลุมเล็กๆ ในสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งในครึ่งหลังของศตวรรษที่ ๒๐ ในประเทศ
กําลังพัฒนารัฐมักจะถูกมองวาเปนสวนหนึ่งของปญหา๒๓ เนื่องจากระบบบริหารราชการซึ่งอืดอาด
อุ้ยอายและการผูกขาดการตัดสินใจไวที่ศูนยกลางของอํานาจทําใหนโยบายการพัฒนาหลายอยางไม
สามารถสนองตอบและแกไขปญหาที่แทจริงให้กับประชาชนในระดับรากหญาไดอย่างทันท่วงทีหลาย
ครั้งได้เกิดการพยายามปฏิเสธที่จะใหรัฐยุงเก่ียวในบางกิจกรรมและบางโครงการซึ่งถือเป็นอิทธิพลของ
กระแสชุมชนนิยมที่รัฐจะตองปรับเปลี่ยนบทบาทต่อปัญหาหรือการพัฒนาให้อยู่ในฐานะของ “ผู้รับ 
ฟง” ที่ต้อง “ยอมรับ” และ “เปดประตู” ใหประชาชนในระดับรากหญามีสวนร่วมอยางจริงจังใน
กระบวนการการพัฒนาหรือปัญหาที่เกิดข้ึน 

๓. การผสมผสานฐานคิดของปัจเจกชนและชุมชนนิยม 
แนวความคิดในเรื่องนี้จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นของการสร้าง “ทุนทางสังคม” บนพื้นฐาน

ของการสร้าง “ประชาสังคม” โดยมีฐานรากทางความคิดที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ปัจเจกชน แตในขณะเดียวกันเขาก็ปฏิเสธความสุดโตงในชุมชนนิยมที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาจนเกิดการ
ขับเคลื่อนในลักษณะประชาสังคมที่ไมอยากใหรัฐเขามายุงเกี่ยวในชุมชน และในทางตรงกันข้าม
อาจจะต้องมีการเปิดช่องว่างให้รัฐเขามายุงเกี่ยวได้ในฐานะที่เป็นองค์การที่พร้อมจะการสนับสนุน 
ช่วยเหลือ และมีส่วนในการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมมากที่สุด 

๔. หลักการจัดการรวมกัน (Co-Management) ระหวางรัฐและชุมชน 
การมีสวนรวมแบบหลักการจัดการรวมกันส่วนใหญ่เปนการมีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหวางรัฐและชุมชน ทั้งนี้ที ่ผ่านมามีปญหาบางประการใน
กิจกรรม โครงการ หรือนโยบายสาธารณะของภาครัฐ เป็นต้นว่า ๑) ทุกภาคสวนหรือบางกลุมใน
ชุมชนยังไมไดมีสวนรวมที่เทาเทียมกัน ๒) เกิดปญหาความขัดแย้งขึ้นในหนวยราชการระหว่างระดับ
นโยบายและในระดับปฏิบัติการของเจาหนาที่ และ ๓) เกิดปญหาความขัดแยงหรือการกระทบกระทั่ง
กับชุมชนใกลเคียง ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐเข้าไปจัดการหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อยาง
ไรก็ตามรูปแบบการจัดการรวมกันเปนรูปแบบที่นักวิชาการหลายคนใหความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แตรูปแบบ กฎเกณฑ รวมทั้ง “ใคร” ควร
เขามาจัดการรวมกันยอมตองแตกตางกันไปในแตละพื้นที่และในแตละสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งไมมีสูตร
สําเร็จตายตัว 

จากการศึกษายังพบว่า การมีส่วนร่วมนั้นยังมีการแบ่งแยกออกเป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ 
๑) การมีส่วนร่วมเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Formal-informalParticipation) ที่เป็นการมีส่วน
ร่วมที่ถูกต้องตามระบบขององค์กร ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมตามหน้าที่ที่มี อิทธิพลต่อการเข้าร่วมตาม
ขอบเขตที่องค์กรได้วางนโยบายไว้ และการมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่
เกิดขึ้นอย่างไม่มีโครงสร้าง อาจเป็นการร่วมตกลงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือในบรรยากาศของ

 
๒๓ Friedmann, John, Empowerment : The Politics of Alternative Development, 

(Blackwell: Cambridge M.A. and Oxford UK, 1993), p. 6. 



๒๗ 

 

ความเป็นส่วนตัวมากกว่าลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ  และ ๒) การมีส่วนร่วมทางตรง 
(DirectParticipation) ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมกันโดยตรงที่สมาชิกหรือการรวมกลุ่มต่างๆ โดยได้มีส่วน
ร่วมแบบทันที แต่ละคนมีสิทธิและโอกาสที่จะแสดงการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องโดยผ่านองค์กรที่จัดตั้ง
โดยประชาชน และการมีส่วนร่วมทางอ้อม ( Indirectparticipation) โดยผ่านองค์กรผู้แทนของ
ประชาชน กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน๒๔ 

ขณะเดียวกัน Cohen and Uphoffยังได้อธิบายถึงลักษณะหรือมิติของการมีส่วนร่วมว่า
ประกอบด้วย ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (DecisionMaking) ๒) การมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ (Implementation) ๓) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) และ ๔) การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)๒๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจถือเป็นศูนย์กลางของการเกิดความคิดที่หลากหลาย มีการ

กำหนดและประเมินทางเลือกตัดสินใจ เลือกเปรียบเทียบได้กับการวางแผนเพื่อนำทางที่เลือกมาสู่การ
ปฏิบัติ สามารถแบ่งการตัดสินในนี้ออกเป็น ๓ ชนิด คือ 

๑.๑ การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นหาความต้องการจากคนในชุมชนและวิธีการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่สำคัญ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญที่จะเลือกเอาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและมีความเป็นรูปธรรมโดยผ่านการใช้กระบวนการตัดสินใจ ในระยะนี้สามารถให้ข้อมูลที่
สำคัญของชุมชนและป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งคนใน
ชุมชนสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ ทั้ง ในเรื ่องการเงิน การจัดสรรบุคลากร 
ตลอดจนวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการและสนับสนุนโครงการที่จะนำเข้ามาซึ่งประโยชน์สุขของ
ชุมชน 

๑.๒ การตัดสินใจในช่วงดำเนินการ คนในชุมชนอาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงเริ ่มต้น
แต่ถูกขอร้องให้เข้ามาดำเนินการเมื่อโครงการเข้ามา ความสำเร็จในช่วงนี้เกิดขึ้นได้มากกว่าการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น ซึ่งโครงการจะต้องค้นหาความต้องการของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในภายหลังนี ้ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินโครงการที่ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 

๑.๓ การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ เป็นความเกี่ยวข้องในชุมชนเมื่อโครงการเข้ามามีการ
เชื่อมโยงโครงการเข้ามาสู่คนในชุมชน โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิกยึดถือประกอบด้วย การประชุม
เพ่ือจัดทำนโยบาย การคัดเลือกผู้นำที่จะมีอิทธิพลต่อองค์กร๒๖ 

 
๒๔ Cohen J.M. and Uphoff N.T., Participation’s Place in Rural Development : Seeking 

Clarity Through Specific, World Development, (New York: Cornell University, 1977), pp. 213-235. 
๒๕ Ibidd, pp. 7-17. 
๒๖ สถาบันพระปกเกล้า, “การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน”, เอกสาร

ประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการรัฐสภา, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๑), (เอกสารอัดสำเนา) 



๒๘ 

 

๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  
ในช่วงนี้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติได้ ๓ รูปแบบ คือ 
๒.๑ การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 

สละแรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้ถือเป็นแหล่งทรัพยากรหลักที่สำคัญซึ่งมี
อยู่ในท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาโครงการ การส่งเสริมโดยใช้แรงงานในท้องถิ่นเป็นสิ่ง ที่ดี 
การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ เป็นการแสดงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของการมีส่วนร่วม     
สิ ่งสำคัญของการมีส่วนร่วมนี ้คือการรู ้ว่าใครเป็นผู ้สนับสนุนและทำอย่างไรโดยวิธีการสมัครใจ         
การได้รับค่าตอบแทนหรือโดยการบีบบังคับ การสนับสนุน เรื่องทรัพยากรบ่อยครั้งที่พบว่ามีความไม่
เท่าเทียมกันและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 

๒.๒ การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน คนในท้องถิ่นสามารถรวมตัวกันใน
การปฏิบัติงานโดยการเป็นลูกจ้างหรือสมาชิกทีมที่ปรึกษาหรือเป็นผู้บริหารโครงการ เป็นสมาชิกอาสา 
ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ มีการฝึกอบรมให้รู้เทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการ
สำหรับผู้เข้ามาบริหารหรือประสานงานวิธีนี ้นอกจากจะเพิ่มความไว้วางใจให้กับคนในชุมชนหรือ
ท้องถิ่นแล้ว ส่วนหนึ่งยังช่วยให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของตนเอง อีกทั้งยังทำให้เกิดการสื่อสาร
ข้อมูลภายในและได้รับคำแนะนำซึ่งเป็นปัญหาของคนในท้องถิ่นตลอดจนผลกระทบที่ได้รับเมื่อ
โครงการเข้ามา 

๒.๓ การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ ทั ้งนี ้การขอความร่วมมือไม่จำเป็นต้องมี
ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผลเสียที่ตามมาหลังจากนำโครงการ
เข้ามาและผลที่เกิดกับคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่เข้าร่วมในโครงการ 

๓. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจที่ไม่ควร

มองข้าม การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได้ ๓ รูปแบบ คือ 
๓.๑ ผลประโยชน์ด้านวัตถุ ถือเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคล เช่น เป็นการเพ่ิม

การบริโภค รายได้ และทรัพย์สิน แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้การสรุปข้อมูลล้มเหลวทั้งนี้ควรวิเคราะห์
ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วมและดำเนินการให้เกิดข้ึน 

๓.๒ ผลประโยชน์ด้านสังคม ถือเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณะ ได้แก่ บริการ
หรือความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภค การเพิ ่มโครงการพัฒนาท้องถิ ่นโดยใช้รูปแบบการ
ผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจน ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดการมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 

๓.๓ ผลประโยชน์ด้านบุคคล ถือเป็นความปรารถนาที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือได้รับ
การคัดเลือกเข้ามา เป็นความต้องการอำนาจทางสังคมและการเมืองโดยผ่านความร่วมมือในโครงการ 
ผลประโยชน์สำคัญที่ได้จากโครงการมี ๓ อย่าง คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง อำนาจทางการเมือง 
และความรู้สึกว่าตนเองทำงานมีประสิทธิผล การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ควรศึกษาผลเสียที่จะ
เกิดข้ึนตามมาภายหลังด้วย เพราะอัตราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน และจะเป็น
ข้อมูลที่สำคัญในการวางนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องว่าจะให้ใครมีส่วนร่วม ทั้งนี้  หากผลที่ออกมาตรงกัน
ข้ามกับความคาดหวังจะได้แก้ไขเพ่ือหาแนวทางท่ีมีความเป็นไปได้ในการวางรูปแบบใหม่ 



๒๙ 

 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็นส่วนที่มีการเขียนเป็นรายงานไว้น้อย ทั ้งนี้  เรา

สามารถประเมินโครงการได้ ๒ รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมทางตรงและการมีส่วนร่วมทางอ้อม การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมากกว่าคนในชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่ง
ทำหน้าที่ประเมินผลด้านงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผู้เห็นด้วย
กับโครงการหรือไม่ ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ
ต่าง ๆ หรือผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าไปอย่างไรและทำอย่างไร จึงจะได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ 

นอกจากนี้ ได้มีคำอธิบายกรอบความคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมไว้ว่า มี ๓ 
มิติ (Dimensions) และ ๒ บริบท (Contexts) ทั้งนี้ ในมิติของการมีส่วนร่วม ได้แก่  

มิติที่ ๑ การมีส่วนร่วมอะไร (What) แบ่งเป็น ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒) การมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๓) การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ และ๔) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการดำเนินงาน ขณะเดียวกัน Uphoff กล่าวอีกว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ไม่ได้
หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว ยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้วย 
และการตัดสินใจยังมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องผลประโยชน์และการประเมินผล สำหรับ
บริบทของการมีส่วนร่วมนั้น หมายถึง ลักษณะของโครงการ โดยพิจารณาจากลักษณะของสิ่งนำเข้า
ประโยชน์ที่ได้รับ และรูปแบบที่ต้องกำหนด รวมทั้งสภาพแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมตามโครงการ 
เช่น ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ ปัจจัยทางด้านกายภาพและธรรมชาติ และปัจจัยทางสังคม ดังแผนภาพ
ที่ ๒.๑ 
  



๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
แผนภาพที่ ๒.๑ วงจรของการมีส่วนร่วมของประชาชน๒๗ 

มิติที่ ๒ มีส่วนร่วมกับใคร (Who, Whom) ได้แก่ การพิจารณาองค์ประกอบของผู้ที่เข้ามา
มีส่วนร่วมกับชาวบ้านในแต่ละขั้นตอน เช่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรที่ให้ทุน ทั้งนี้ให้
พิจารณาคุณลักษณะทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ ของผู ้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื ่อง เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ระดับชั้นในสังคม ระยะเวลาอยู่อาศัย การถือครองที่ดิน เป็นต้น 

มิติที่ ๓ มีส่วนร่วมอย่างไร (How) แบ่งเป็น ๑) ลักษณะของการมีส่วนร่วม เช่น ความเต็ม
ใจเข้าร่วม การได้รางวัลตอบแทน หรือการถูกบังคับให้เข้าร่วม ๒) รูปแบบการมีส่วนร่วม เช่น การเข้า
ร่วมโดยตรง หรือผ่านองค์กรของชุมชน ๓) ขนาดของการมีส่วนร่วม เช่น ความถี่ และระยะเวลาใน
การเข้าร่วม ๔) ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นการเสริมพลังหรืออำนาจขององค์กร หรือเป็น
การปฏิสัมพันธ์ธรรมดาเท่านั้น๒๘  

การมีส่วนร่วมของประชาชนยังจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจาย
อำนาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่นเพราะประชาชนในท้องถิ่น คือ ผู้ที่รู้ปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นตนเองดีกว่าผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการเปิดกว้างในความคิดเห็นโดยการ
สื่อสารสองทางในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน และในแต่ละประเด็นนั้นไม่สามารถใช้เกณฑ์ใด

 
๒๗ Farmer, Participation in Project Formenlation Design and Operation, By Norman 

Uphoff, 1981. 
๒๘ Norman Uphoff, อ้างใน มนตรี กรรพุมมาลย์, รายงานวิจัย: “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่” (เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หน้า ๖๑.  
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๓๑ 

 

เกณฑ์หนึ่งมาตัดสินใจได้เหมือนกัน ซึ่งสามารถจำแนกตามมิติของระดับการมีส่วนร่วมมี ๓ รูปแบบ๒๙ 
ดังนี้  

๑. การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งรู้สึกด้อยอำนาจกว่า มีทรัพยากรหรือความรู้
ด้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น 

๒. การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน (Partial Participation) เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการ
กำหนดนโยบายของรัฐ โดยไม่รู ้ความต้องการของประชาชน ดังนั ้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นเพียง
ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น 

๓. การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ (Full Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของ
การพัฒนาด้วยความเท่าเทียมกันทุกฝ่าย จัดเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริงของ
ประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เมื่อนำมาใช้ในการเรียนรู้จะสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสรรหรือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า ควรเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อส่วนรวม ทั้งในแง่ของคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมถึงจะต้องเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งที่จะ
เกิดข้ึนติดตามมา ทั้งนี้ควรที่จะมีแนวคิดและเป้าหมายที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมเป็นคุณค่าที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ 
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการ นโยบาย กฎหมายและโครงการต่าง ๆ 
ของรัฐ ควรที่จะได้มีโอกาสได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านั้น รวมทั้งมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจภายใต้กลไกและรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้รัฐสามารถ
นำเอาข้อมูล ข้อคิดเห็น และผลประโยชน์ได้เสียของประชาชนไปเป็นกรอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการ 

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นมาตรการสำคัญรูปแบบหนึ่งในการแบ่งสรรอำนาจ 
(Redistributionof Power) ในการตัดสินใจให้กับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยการ
ให้สิทธิแก่ชุมชนในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นการเพิ่มอำนาจ
ให้แก่ประชาชนซึ่งสามารถนำไปสู่ระบบและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นรูปแบบและกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ประชาชน (Empowerment) ถือเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคนโดยเฉพาะ
ประชาชนกลุ่มที่มีความยากจนและด้อยโอกาส ให้เขาเหล่านั้นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการของภาครัฐมากขึ้น 

 
๒๙ เฉลียว บุรีภักดี และคณะ, ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสภาสถาบันราชภฏั, 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๕. 



๓๒ 

 

๔. การมีส่วนร่วมนำมาซึ่งการตัดสินใจที่รอบคอบและรอบด้านมากขึ้น เนื่องจากรัฐได้
นำเอาทัศนะที่หลากหลายของฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม โครงการหรือ
นโยบายของตน ทำให้ได้ผลการตัดสินใจที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยสนองตอบหลักความเป็นธรรมหรือความเสมอภาค 
(Equity) ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องและได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐได้มีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจของรัฐได้ 

๖. การมีส่วนร่วมจะนำไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากภาครัฐไม่มีกำลังบุคลากรหรืองบประมาณที่จะคอยตรวจตราสอดส่องว่าไม่มีการละเมิด
กฎหมายแต่จะมีเครือข่ายประชาชนคอยเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องในเรื่องดังกล่าวแทน 

ในส่วนของเงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของประชาชนนั้นมี ๓ ประการสำคัญ ได้แก่  
๑. การมีส่วนร่วมตองเป็นไปโดยอิสรภาพ หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมมีอิสระที่จะเขารวมหรือไม

ก็ได การเข้ามามีส่วนรวมจะตองเปนไปอยางสมัครใจ การถูกบังคับใหรวมไมวาจะรูปแบบใดก็ตามไม
ถือวาเป็นการมีสวนรวม 

๒. การมีส่วนร่วมตองเป็นไปโดยความเสมอภาค กล่าวคือ ประชาชนที่เขามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมใดจะตองมีสิทธิเทาเทียมกับผูเขารวมคนอ่ืนๆ 

๓. การมีส่วนร่วมตองเป็นไปตามความสามารถ ทั้งนี้ ในบางกิจกรรมแมจะกําหนดวาผูเขาร
วมมีเสรีภาพและเสมอภาคแตกิจกรรมที่กําหนดไวมีความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเป้าหมาย
การมีสวนรวมยอมเกิดขึ้นไมได๓้๐ 

ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมยังขึ้นอยูกับเงื่อนไขยอยอ่ืนอีกเป็นต้นว่า ประชาชนตองมีเวลา 
ประชาชนตองมีความสนใจประชาชนตองสามารถสื่อสารดวยความเขาใจตอกันทั้งสองฝาย ประชา
ชนตองไมรสูึกวาเปนผลกระทบกระเทือนตอตำแหนงหนาที่หรือสถานภาพทางสังคมด้วย๓๑ 

สำหรับรูปแบบในการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้นสามารถจัดได้
หลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ดำเนินการ โดยอาจเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจากระดับต่ำไปจนถึงระดับสูงสุดนั่นก็คือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งในบาง
โครงการอาจสามารถดำเนินการเพียงรูปแบบเดียวก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แต่สำหรับโครงการที่
มีความซับซ้อนของโครงสร้างปัญหาควรดำเนินการในลักษณะบูรณาการจากหลายๆ รูปแบบเข้าไว้
ด้วยกันเพื่อความสำเร็จของโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ตรงกับปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงมีรูปแบบของการมีส่วนร่วมสามารถสรุปได้เป็น ๕ รูปแบบ๓๒ ได้แก่ 

 
๓๐ ถวิลวดี บุรีกุล, การมีสวนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและการบวนการ, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๔๘), หน้า ๓. 
๓๑ นิรันดร จงวุฒิเวศน, กลวิธี แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน

ในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๒๗), หน้า ๑๘๖. 
๓๒ สุคนธ์ เครือน้ำคำและคณะ, การพัฒนาทีมงาน, (ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๕), 

หน้า ๒๕.-๒๖. 



๓๓ 

 

๑. การรับรู้ข่าวสาร (Public information) หมายถึง การที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะ
ดำเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องแจ้งก่อนที่
จะมีการตัดสินใจดำเนินโครงการ 

๒. การปรึกษาหารือ (Public Consultation)หมายถึง รูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการ
จัดการหารือ ระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อที่จะรับ
ฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม หรือประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การปรึกษาหารือยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยัง
ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้นและ
เพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือเพ่ือประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) หมายถึง การที่ภาคประชาชน และ
ส่วนงานที่เกี ่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม รวมถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจในการทำโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการทำความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลที่จะดำเนินโครงการหรือ
กิจกรรมในพ้ืนที่นั้นหรือไม่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายรูปแบบที่พบเห็นกันบ่อย ได้แก่ 

๓.๑ การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting)การประชุมลักษณะนี้จะต้องจัด
ขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่งตัวแทนเข้า
ร่วมเพ่ืออธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการหรือผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมถึงตอบข้อ
ซักถาม การประชุมในระดับนี้อาจจะจัดในระดับวงกว้างเพื่อรวมหลายๆ ชุมชนในคราวเดียวกันใน
กรณีท่ีมีหลายชุมชนได้รับผลกระทบเหมือนกันหรือคล้ายกัน 

๓.๒ การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (TechnicalHearing) สำหรับโครงการ
ที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการจำเป็นจะต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซักถามและให้ความเห็นต่อโครงการ การประชุม
อาจจะจัดในที่สาธารณะทั่วไปและผลการประชุมจะต้องนำเสนอต่อสาธารณะ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย 

๓.๓ การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีขั้นตอนการดำเนินการที่
ชัดเจนมากข้ึน เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบัง ทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่าย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ การประชุมและคณะกรรมการจัดการประชุมจะต้องมีองค์ประกอบ
ของผู้เข้าร่วมที่เป็นยอมรับ มีหลักเกณฑ์ มีประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจนซึ่งอาจมาจากการร่วมกัน
กำหนดขึ้นและแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบทั่วกัน ทั้งนี้รูปแบบการประชุมไม่ควรจะเป็นทางการมากนักและ
ไม่เก่ียวข้องกับนัยของกฎหมาย ที่จะต้องมีการชี้ขาดเหมือนการตัดสินในทางกฎหมาย การจัดประชุม
จึงอาจจัดให้หลายวันและไม่จำเป็นว่าจะต้องจัดเพียงครั้งเดียวหรือสถานที่เดียวตลอดไป 

๔. การร่วมในการตัดสินใจ (DecisionMaking) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและส่วน
งานที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อประเด็นปัญหา ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการ
มีส่วนร่วมภาคประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติการที่จะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ 
ไม่สามารถดำเนินการให้เกิดขึ้นได้ง่ายนัก ทั้งนี้  อาจดำเนินการให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเลือก
ตัวแทนของตนเข้าไปนั่งในคณะกรรมการใดคณะหนึ่งที่มีอำนาจตัดสินใจ รวมทั้งได้รับเลือกในฐานะที่



๓๔ 

 

เป็นตัวแทนขององค์กรที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนในพื้นที่ และประชาชนจะมีบทบาทชี้นำการ
ตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการพิเศษนั้น  ๆ ว่าจะมีการวางน้ำหนัก
ของประชาชนไว้เพียงใด 

๕. การใช้กลไกทางกฎหมาย (Law) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
มีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในเชิงของการป้องกันแก้ไข เป็นลักษณะของการเรียกร้องและป้องกันสิทธิของ
ตนเองอันเนื่องมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม และเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ ตนเองคิดว่าจะ
ได้รับ โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ ๒๕๕๐ ก็ดี ต่งก็ได้ให้หลักการเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายๆ ด้าน เป็นต้นว่า  

๕.๑ ด้านการรับรู้ข่าวสาร  
๕.๒ ด้านการพิจารณาการปฏิบัติราชการทางการปกครอง  
๕.๓ ด้านการกำหนดนโยบาย  
๕.๔ ด้านการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕.๕ ด้านการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕.๖ ด้านการตรวจสอบและการปฏิบัติงาน  
๕.๗ ด้านการออกกฎหมาย  
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปของปัจเจกและในรูปของ

องค์กรตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆ ประกอบรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามการใช้กลไกทาง
กฎหมายนี้จะทำให้เกิดความยืดเยื้อต่อการดำเนินการโครงการหรือการยุติโครงการ รวมทั้งมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนด้วย 

ขณะเดียวกันสถาบัน IAP2 (International Association for Public Participation)๓๓

ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ได้จัดระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไว้ตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ๓๔ ที่ได้กล่าวถึงหลักการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ ยวข้องทุกภาคส่วนของ
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐใน ๕ ระดับ ดังนี้ 

๑. การมีส่วนในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) ซึ่งเป็นระดับเริ่มต้นประชาชนมีบทบาท
น้อย เป้าหมาย คือ การให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและถูกต้องแก่ประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือก และทางแก้ไข ตัวอย่างเช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
แผ่นพับ เสียงตามสาย ฯลฯ คำสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่จำเป็นและถูกต้อง 

 
๓๓ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน , 

(กรุงเทพมหานคร : กรมชลประทาน, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐-๑๑. 
๓๔ United Nation, “ Popular Participation asa Strategy for Promoting Community Level 

Action and Nation DevelopmentReport of The Meeting for The Adhoc Group of Expert” . 
Department of International Economic and Social Affair,  (New York: United Nation, 1981), pp. 
123-124. 



๓๕ 

 

๒. การมีส่วนในระดับปรึกษาหารือ (Consult) ระดับนี้ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ เป้าหมายคือการได้รับ
ข้อมูลและรับความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับสภาพปัญหา ทางเลือก และแนวทางแก้ไขตัวอย่าง 
เช่น การสำรวจความคิดเห็น การสนทนากลุ่มย่อย การจัดเวทีสาธารณะ ฯลฯ คำสัญญาที่หน่ วยงาน
ให้กับประชาชน คือ การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนทั้งผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการรับฟังความ
คิดเห็น ตระหนักถึงข้อมูล และความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจ 

๓. การมีส่วนในระดับการเข้ามามีบทบาท (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมทำงาน ตลอดกระบวนการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารระหว่าง
รัฐและประชาชนอย่างจริงจัง เป้าหมายคือ การทำงานร่วมกับประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ความ
ต้องการและความคิดเห็นของประชาชนจะได้รับการพิจารณา ตัวอย่างเช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การสำรวจความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือ ฯลฯ คำสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การ
ทำงานกับประชาชนเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อมูลจากประชาชนสะท้อนในทางเลือก 

๔. การมีส่วนในระดับสร้างความร่วมมือ (Collaborate) เป็นการให้บทบาทแก่ประชาชน
ในระดับสูง โดยประชาชนและรัฐทำงานร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจ เป้าหมายคือ การเป็นหุ้นส่วน
กับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่การระบุปัญหาพัฒนาทางเลือกและแนวทางแก้ไข 
ตัวอย่างเช่น การตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายประชาชน การสร้างฉันทามติ กระบวนการตัดสินใจแบบมี
ส่วนร่วม ฯลฯ คำสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การร่ วมงานกับประชาชน เพื ่อให้ได้
ข้อเสนอแนะและแนวคิดใหม่จากประชาชน โดยสัญญาว่าจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการตัดสินใจ
ทางออกของปัญหาให้มากที่สุดเท่าท่ีจะทำได้ 

๕. การมีส่วนในระดับให้อำนาจแก่ประชาชน (Empower) ถือเป็นขั้นที่ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมสูงที่สุด เป้าหมายคือ การให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจลงมือด้วยตนเอง โดยรัฐจะดำเนินการ
ตามการตัดสินใจนั้นรูปแบบการมีส่วนร่วม คือ การลงประชามติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดย
กระบวนการประชาคม มักเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ประโยชน์ของการตัดสินใจ
ขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน คำสัญญาที่หน่วยงาน
ให้กับประชาชน คือ การปฏิบัติตามสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือก 

นอกจากนั้นหากมองโดยหลักการพื้นฐานทางทฤษฎีของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 
๑๐ ประการที่ควรคำนึงถึงหรือตั้งไว้เป็นหลักการที่สำคัญ ๆ ได้แก่  

๑. เชื่อว่ามนุษย์ต่างมีความคิดและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน  
๒. เชื่อว่าทุกคนไม่ได้ชั่วดีมาตั้งแต่เกิดโดยเหตุที่เขายากจนอยู่นั้นมิใช่จากกรรมเก่า  
๓. ต้องคิดว่ามนุษย์มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ เพราะถ้ามีการใช้

เทคโนโลยีโดยที่มนุษย์ไม่มาร่วมคิด ร่วมกันรู้ หรือเข้าใจเพียงพอก็อาจไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรหรือ
ตรงข้ามกลับใช้เพื่อทำลายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองหรือสิ่งแวดล้อมได้  

๔. เชื่อว่าชาวชุมชนต่างๆ มักมีภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับงานวิจัยของกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของตนในระดับหนึ่งบางเรื่องที่ชาวชุมชนยึดถือจึงต้องค่อยๆให้ปรับตัวผสมผสานกับวิทยาการ
ภายนอก  



๓๖ 

 

๕. ต้องคิดว่ามนุษย์มีความสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนให้ดีได้ ถ้าได้รับโอกาส
ที่จะร่วมคิด ร่วมเข้าใจ และร่วมจัดการ (Active partner) เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การที่มนุษย์บาง
กลุ่มปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างสิ้นเชิง ก็เป็นไปตามระดับการเข้าใจในเทคโนโลยีนั้นอย่างถูกต้อหรือไม่ 
และมีกลวิธีปรับความเข้าใจนั้นมาสู่ระดับที่แต่ละฝ่ายยอมรับได้เพียงใด ซึ่งต้องให้ได้รั บโอกาสที่จะ
เข้าใจ และยอมปรับให้เหมาะสมกับตนอย่างเหมาะสม  

๖. การมีส่วนร่วมยิ่งมีเพ่ิมข้ึน เมื่อมีสภาพที่เหมาะสมต่อไปนี้  
๖.๑ ประชาชนในท้องถิ่นได้รู้สึกว่าเขาได้ควบคุมโชคชะตาของตนเองแทนที่จะเป็นบุคคล

อ่ืนที่ “เขาไม่รู้จัก” หรือที่ “เขาไม่ไว้ใจ” ที่บอกว่ามาช่วยเขา แต่บ่อยครั้งไม่ได้ช่วยจริงจัง  
๖.๒ ผู้ที่จะเข้าร่วมต้องมีอิสรภาพ ได้รับความเสมอภาคและได้รับความจริงใจให้เข้ามีส่วน

ร่วม ดังนั้นการมีส่วนร่วมจะเกิดอย่างเต็มที่และจริงจังเมื่อบุคคลนั้นๆ ไม่ถูกบังคับให้จำยอมเข้าร่วม
และท่ีสำคัญคือต้องเข้าร่วมด้วยโดยเท่าเทียมกับผู้มาร่วมด้วยทุกคนอีกท้ังโครงการให้ความจริงใจด้วย  

๖.๓ ผู้ที่จะเข้าร่วมต้องมีความสามารถพอที่จะมีส่วนร่วมได้ กิจกรรมหลายเรื่องประชาชน
ทั่วไปอาจมีส่วนร่วมด้วยได้ แต่ที่เป็นกิจกรรมเฉพาะ เช่น การแพทย์ การก่อสร้างอาคารสูง การทหาร 
ฯลฯ หากประชาชนเข้าร่วมด้วยอาจไม่ได้ผลหรืออาจเกิดความเสียหาย  

๖.๔ มีการสื่อสาร ๒ ทาง เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ หากผู้มี
ส่วนได-้เสีย ได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือสื่อสารได้ไม่ดีพอก็จะไม่เข้าใจได้ดีพอว่าโครงการ
จะทำให้เกิด ผลดี-ผลเสีย อย่างไรเพียงใดอาจนำไปสู่การไม่ยอมรับโครงการได้  

๖.๕ ประชาชนมีส่วนร่วมรับทราบ-ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจะทำให้
ต้องการเข้ามาร่วมกับโครงการมากยิ่งขึ้น การร่วมงานกันตั้งแต่เริ ่มต้น จนสิ้นสุดการตัดสินใจใน
โครงการนั้น ๆ ในระยะยาวจะเกิดผลดียั่งยืนกว่าการที่จะให้ร่วมด้วยเพียงบางส่วนหรือช้าไป  

๖.๖ ประชาชนมีทัศคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่โครงการและต่อโครงการนั้น ๆ และเต็มใจที่จะมี
ส่วนร่วมด้วย  

๖.๗ การมีส่วนร่วมนั้นต้องไม่ทำให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าผลตอบแทนที่เขา
ประเมินว่าจะได้รับ  

๖.๘ เมื่อเข้ามามีส่วนร่วมแล้วจะไม่กระทบกระเทือนสถานภาพในหน้าที่การงานหรือทาง
สังคมให้ลดน้อยลง  

๖.๙ มีกลวิธีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างโครงการและผู้มีส่วนได้เสีย   
๗. เชื่อว่าตนต่างกับชาวบ้านอยู่ไม่น้อยและชาวบ้านเองก็แตกต่างกันอยู่บ้าง  ดังนั้น การ

จะให้มีส่วนร่วมจะเอาใจเราฝ่ายเดียวไม่ได้  
๘. อาจใช้การมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบโดยตรง คือมีส่วนร่วมโดยตัวบุคคล

แต่ละคน หรือประชาชนก่อตั้งองค์กรขึ้นมามีส่วนร่วมหรือ และให้มีตัวแทนมามีส่วนร่วมโดยอ้อม     
ซึ่งย่อมขึ้นกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น ในพื้นที่ที่ประชาชนมีศรัทธาในตัวแทนของเขามาก การมี
ตัวแทนร่วมด้วยก็เพียงพอ แต่กรณีที่ในหมู่บ้านมีประชาชนหลากหลายกลุ่มจึงควรมีตัวแทนของกลุ่ม
จากหลายภาคส่วนมามีส่วนร่วมเพ่ิมเติม  

๙. ไม่มีสิ่งใด ได้มาฟรี ต้องแลกเปลี่ยนกัน มีเสียไปบ้าง เพ่ือจะได้มา  



๓๗ 

 

๑๐. การมีส่วนร่วมต้องนึกถึงใจของผู้อื่นให้มากมิใช่เอาแต่ใจเราฝ่ายเดียว๓๕  

ทฤษฏีการมีส่วนร่วมอาจมีอยู่มากมายหลายทฤษฏีด้วยกันสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ ทฤษฏีความเป็นผู ้นำ (Representative) และทฤษฏีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Democracy) 

๑. ทฤษฏีความเป็นผู้แทน (Representative) ทฤษฏีนี้เน้นความเป็นผู้แทนของผู้นำและ
ถือว่าการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง/ถอดถอนผู้นำเป็นเครื่องหมายของการที่จะให้หลักประกันการ
บริหารงานดี อย่างไรก็ตามทฤษฏีนี้เน้นเฉพาะการวางโครงการสร้างสถาบันเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น เช่นการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งโดยการนับคะแนนลับและประชุม
ปรึกษาหารือประจำปีจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมตามนัยของทฤษฏีนี้มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจขององค์การอย่างแท้จริงและผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการตัดสินใจ ได้แก่ 
บรรดาผู้นำต่างๆ ที่เสนอตัวเข้าสมัครรับการเลือกตั้ง ส่วนผู้ตามนั้นเป็นแค่ไม้ประดับเท่านั้น 

๒. ทฤษฏีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ตามแนวความคิด 
ทฤษฎีนี้การมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์ไม่เฉพาะแต่การเข้าไปพิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนผู้นำเท่านั้น 
แต่รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย ทฤษฏีนี้ยังมองการมีส่วนร่วมเป็นการ
ให้การศึกษาและพัฒนาการกระทำทางการเมืองและสังคมที่มีความรับผิดชอบ นั่นก็คือการไม่ยอมให้มี
ส่วนร่วมนับว่าเป็นภัยคุกคามตามเสรีภาพของผู้ตาม๓๖ ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน โดยเป็นทาง
รัฐศาสตร์ในเรื ่องของการปกครองตนเอง (Self–goverment) คือ ต้องการให้ประชาชนได้เข้าไป
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทุก ๆ 
แขนง ซึ่งการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการตัดสินใจ (Decision Making) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็น
การตัดสินใจเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องควบคู่ไปกับขั้นตอนการปฏิบัติการ  (Implementation) ด้วย 
เช่น ในการจัดองค์กร การกำหนดกิจกรรมพัฒนา เป็นต้น การตัดสินใจยังมีความเกี ่ยวข้องกับ
ประชาชนในเรื่องของผลประโยชน์ (Benefit) และการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมการ
พัฒนาด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติการ แต่ก็เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์และการประเมินผลด้วยเหมือนกัน โดยที่ผลประโยชน์นั้นเป็นผลมาจากการปฏิบัติการ 
และผลประโยชน์ก็จะมาเป็นตัวกำหนดให้มีการประเมินผล ซึ่ งต่างก็ได้รับผลมาจากขั้นตอนการ
ตัดสินใจแล้วทั้งสิ้น๓๗  

ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
กระจายอำนาจและทรัพยากรต่าง ๆ ที ่ไม่เท่าเทียมกันอันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู ่ของ

 
๓๕ นิรันทร์ชัย พัฒนาพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง, พิมพ์ครั้งที่ 

๒, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗), หน้า ๑๔ - ๑๕.  
๓๖ ติน ปรัชญพฤทธิ์, ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วม, เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ใน

องค์กร, พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘), หน้า ๖๒. 
๓๗ อศิน รพีพัฒน,์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์นโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๓๒๐. 



๓๘ 

 

ประชาชนและวิธ ีการที ่ประชาชนเหล่านั ้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที ่มีผลกระทบต่อตน ซึ่ง
องค์ประกอบสำคัญของคำว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 

๑. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหาร 
๒. เน้นการกระจายอำนาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ในระหว่าง

ประชาชนให้เท่าเทียมกัน 
๓. อำนาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ นั้นจะส่งผลกรทบต่อชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชน 
๔. เพิ่มการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
๕. มีความยืดหยุ่นได้ กล่าวคือ มีโครงสร้างการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ มีความ

โปร่งใสและคำนึงถึงความต้องการทรัพยากรของผู้มีส่วนร่วม 
๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ๓๘ 
๒.๓.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
แนวความคิดของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จำแนกเป็น ๔ 

แนวคิด ได้แก่ 
๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct democracy) ซึ่ง

การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ประชาชน หรือพลเมืองของรัฐจะทำหน้าที่เป็น “สภา” โดยทุกคนจะมีส่วน
ร่วมในการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพราะเชื่อว่าประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการ
กำหนดกฎเกณฑ์ในสังคม แต่ภายหลังเมื่อสมาชิกของสังคมเพิ่มจำนวนมากขึ้นและสังคมมีความ
ซับซ้อนขึ้น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรงจึงกลายเป็นเรื่องยากที่จะสามารถทำได้จริง 
เพราะประชาชนทุกคนไม่สามารถเข้ามาใช้อำนาจของตนเองได้ในทุกกิจกรรมของประเทศ ปัจจุบันมี
การใช้ประชาธิปไตยทางตรงในเรื่องของการลงประชามติ (Referendum) การเสนอร่างกฎหมายโดย
ประชาชน (Initiative) การถอดถอนผู้แทนรายบุคคลหรือทั้งสภา 

๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือประชาธิปไตย
โดยอ้อม (Representative democracy) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้คือ การที่ประชาชนได้ทำหนา้ที่
เลือกผู้แทนของตนเข้าไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนในรัฐสภาผ่านระบบที่เรียกว่า “การเลือกตั้ง” 

๓. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory democracy) หรือที่เรียกว่า “ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ซึ่งเป็นการนำการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรงมาผสมผสานกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง
มากยิ่งขึ้นโดยให้ประชาชนมีอำนาจตัดสินใจทางการเมืองและการบริหารในเรื่องสำคัญ ๆ  ที่มีผลกระทบ  
ต่อการดำเนินชีวิตและวิถีชีวิตของประชาชนอำนาจในการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของ 

 

 ๓๘ สถาบันพระปกเกล้า, แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ : ปัญหา อุปสรรค และทางออก, (นนทบุรี : ธรรมดาเพรส จำกัด, ๒๕๔๕), หน้า 
๑๕-๑๖. 



๓๙ 

 

“ผู้แทน” ซึ่งก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี รวมทั้งการเปิดโอกาส
ให้ “สถาบันการเมือง” ต่าง ๆ อาทิ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนสามารถทำหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการ
ใช้อำนาจรัฐได้อย่างเต็มที ่

๔. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบถกแถลง  
(สานเสวนาหาทางออก) (Deliberative democracy) เป ็นประชาธิปไตยแบบถกแถลงที ่เป็น
กระบวนการสำคัญของประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประชาธิปไตยชุมชน เป็นความพยายามที่จะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่องของประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่เป็นรูปแบบสถาบันที่ตายตัว ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความซับซ้อน และมีความแตกต่างหลากหลายได้ ทั้งนี้  
หลักการประชาธิปไตยแบบถกแถลงไม่ได้เป็นสิ ่งที่ขัดแย้งกับระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน  
เพราะระบอบประชาธิปไตยทั้งสองแบบสามารถอยู่คู่กันได้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยแบบถกแถลงจะ
ช่วยแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบการเมืองแบบตัวแทน โดยการมีส่วนร่วมของภาค
พลเมืองที่มีความสำนึกทางการเมือง (Active citizen) และมีจิตสาธารณะรวมหมู่ (Civic life) รูปแบบ
การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ที่เห็นได้ชัดคือการที่ภาคประชาชนหรือภาคพลเมืองเข้าร่วมกันวิเคราะห์  
แลกเปลี่ยนถกแถลงกันเพื่อนำเสนอแนวคิดของตนในการสร้างนโยบายที่เหมาะสมสำหรับตนเอง 
หลักการสำคัญของการมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้คือ กระบวนการที่ให้ประชาชนทุกคน หรือภาคพลเมือง 
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและตอบสนองข้อเรียกร้องเพื่อให้ตัวแทนของตนหรือรัฐบาลนำ ไป
ปฏิบัติต่อไป 

การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนจึงสามารถกระทำได้หลายรูปแบบ รูปแบบที่
หลากหลายเหล่านี้ได้ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองที่กว้างขึ้น การมีส่วนร่วมทางการเมือง
เป็นกลไกหนึ่งที่ทำ ให้ประชาชนได้มีโอกาสสื่อสารกับรัฐมากยิ่งขึ้น เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่
มีเป้าหมายโดยรวม เพื่อที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ ้น และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน  
รวมทั้งมีโอกาสสานผลประโยชน์ร่วมกันทำ ให้การดำเนินนโยบายการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม
เปลี่ยนผ่านไปสู่ “การเป็นประเด็นสาธารณะ” ที่ทุกคน ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและสนใจ ที่
สำคัญการมีส่วนร่วมทางการเมืองทำ ให้เปลี่ยนขั้วความคิดท่ีว่าการตัดสินใจทางการเมืองและกิจกรรม
ทางการเมืองเป็นเรื่องของ “นักการเมือง” ไปสู่การเป็น “เรื่องของทุกคน” 

ไนและเวอร์บา (Nie and Verba)๓๙ ได้จำแนกรูปแบบและกิจกรรมในการมีส่วนร่วม ทาง
การเมืองในลักษณะกว้างและชัดเจน ไว้ ๔ รูปแบบ คือ  

๑. การลงคะแนนเสียง (Voting) ซึ ่งเห็นว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองทำให้
ประชาชนมี อิทธิพลเหนือผู้นำ เพราะทำให้ผู้นำจำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายเพื่อคะแนนเสียงของตน
แตค่ะแนนดังกล่าวนี้ คือ ความเห็นเกี่ยวกับความชื่นชมของพลเมืองที่มีต่อผู้นำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

 

๓๙ Nie, N. H., & Verba, S. “Political Participation”, In Handbook of Political Science, 
Fred I. Greenstein and Nelson Polsby (eds.), Readings, (Mass: Addison Wesley,  1975) : 9-12. 

 



๔๐ 

 

เพราะเป็นเพียงการ เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงจากผู้สมัครคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเท่านั้น     
มิได้แสดงความชื่นชอบเป็นพิเศษ สำหรับขอบเขตของผลผลติของการเลอืกตงั้นนั้ กวา้งขวางมาก 
และมอีทิธพิลเหนอืพลเมอืงทงั้หมด เพราะการร่วมชื่นชอบของพลเมือง และแรงกดดันทำให้คะแนน
เสียงเป็นเสมือนอาวุธที่มีอำนาจควบคุมรัฐบาล 

๒. กิจกรรมการรณรงค์หาเสียง (Campaign Activity) ซึ่งพบว่า การที่พลเมืองได้มีส่วน
ร่วมในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้น ทำให้สามารถเพิ่มอิทธิพลเหนือผลการเลือกตั้งได้โดยกำหนด
คะแนนเสียงให้กับผู ้สมัครคนใดคนหนึ่งไว้ก่อน และมีอิทธิพลต่อผู้นำเช่นเดียวกับกิจกรรมการ
ลงคะแนนเสียง ผลผลิตของการรณรงค์หาเสียงนำไปสู่ความขัดแย้งได้ และกิจกรรมดังกล่าวเป็น
กิจกรรมที่ยาก และต้องการความคิดริเริ่มมากกว่าการลงคะแนนเสียง สำหรับขอบเขตของกิจกรรม
รณรงค์หาเสียงได้แก่ การชักชวนให้ผู ้อื ่นลงคะแนนเสียงการทำงานอย่างกระตือรือร้นเพื่อพรรค
การเมือง ตลอดจนการร่วมประชมุสัมมนาทางการเมือง การบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง การ
เป็นสมาชิกสโมสรทางการเมือง และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  

๓. การติดต่อในฐานะของพลเมือง (Citizen–Initiated) การมีส่วนร่วมทางการเมือง
รูปแบบนี้ หมายถึง การติดต่อเผชิญหน้าของบุคคลที่มีต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งเป็นการ
กระทำตามลำพัง โดยตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาเป้าหมาย และเนื้อหาสาระของการเข้ามีส่วนร่วมเอง การ
เข้ามามีส่วนร่วมทางการ เมืองในรปูแบบนี้สามารถคาดหวังในผลประโยชนได้มาก เนื่องจากบคุคล
สามารถเลือดตัดสินใจเรื่องที่จะติดต่อ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ  

๔. การชุมนุมเคลื ่อนไหวทางการเมือง ในสังคมประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิ และ
เสรีภาพที่จะชุมนุมและเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านการกระทำของ
รัฐบาล การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
สำคัญในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้รัฐบาลรู้ว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับนโยบายและ
การกระทำของรัฐบาล และเพื่อแสดงการเรียกร้องให้รัฐบาลสนองตอบความต้องการของประชาชน
อย่างรวดเร็ว  

ตารางท่ี ๒.๔ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

นักวิชาการ/
แหล่งข้อมูล 

แนวคิดหลัก 

Friedmann,John,  
 

๑. การเขาถึงขอมูลขาวสาร (Access toInformation) 
๒. การมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยไดรับขอมูลและอยางมีความหมาย 
(Informed and Meaningful Public Participation) 
๓. การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมหรือการไดรับการเยียวยาความเสียหาย 
(Access toJusticeor Access toRedress and Remedy) 

เฉลียว บุรีภักดี และ
คณะ,  

การมีส่วนร่วมของประชาชนยังจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการ
กระจายอำนาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่นเพราะประชาชนในท้องถิ่น 

  
  



๔๑ 

 

 
ตารางท่ี ๒.๔ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
นักวิชาการ/
แหล่งข้อมูล 

                                   แนวคิดหลัก 

อศิน รพีพัฒน์  ทฤษฏีการมีส่วนร่วมอาจมีอยู ่มากมายหลายทฤษฏีด้วยกันสามารถแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ ่มใหญ่ๆ คือ ทฤษฏีความเป็นผู ้นำ (Representative) และ
ทฤษฏีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) 

สถาบันพระปกเกล้า ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) เกี่ยวข้อง
เกี ่ยวกับการกระจายอำนาจและทรัพยากรต่าง ๆ ที ่ไม่เท่าเทียมกันอันมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

๒.๒.๓ กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

ในส่วนของความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง (Political participation) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบอบประชาธิปไตยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจต่อ
การเมืองการปกครองของประเทศ ที่สำคัญการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นเป็นการ
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การควบคุมการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการทางการ
เมืองกล่าวคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาระบบการเมืองให้เป็น
ประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญประการหนึ่งของระบอบ
ประชาธิปไตย สังคมใดจะมีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูงหรือต่ำพิจารณาได้จากระดับการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง โดยสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตํ่าแสดงว่าสังคมนั้นมีระดับความเป็น
ประชาธิปไตยตํ่า โดยนัยนี้นักวิชาการทางรัฐศาสตร์บางกลุ่มจึงถือว่า การพัฒนาทางการเมือง คือ การ
ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาทางการเมืองโดยตรง โดยเฉพาะการพัฒนาการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย ในส่วนกระบวนการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การแสดงออกซึ่งกิจกรรมทางการเมือง
ของบุคคลในสังคม กิจกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมการเมือง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับองค์กรทางการเมือง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล 
การแสดงออกซึ่งกิจกรรมทางการเมืองเหล่านี้คือกระบวนการทางการเมืองซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายที่ประชาชนต้องการ ทั้งนี ้ กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ประกอบด้วย 

๑. การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้ง่ายที่สุด การเลือกตั้งถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของ
ประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีอายุครบ ๑๘ ปี เพื่อไปทำหน้าที่เลือกตัวแทนของตนเองเข้าไปใช้อำนาจ
นิติบัญญัติในรัฐสภา โดยการออกกฎหมายและเข้าไปบริหารประเทศ ดังนั้นประชาชนจะต้องมีส่วน



๔๒ 

 

ร่วมในการเลือกตั้ง และทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเลือกตั้งได้ เช่น สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง สอดส่องดูแลการเลือกตั้ง และช่วยแจ้ง
เหตุหรือเบาะแสการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงเมื่อพบเห็น รวมทั้งใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือร่วมตรวจสอบการ
เลือกตั้งโดยเป็นสมาชิก หรืออาสาสมัครขององค์การเอกชนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรอง       
ให้ตรวจสอบการเลือกตั้ง ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ เช่น กรรมการประจำ 
หน่วยเลือกตั ้ง กรรมการนับคะแนนกรรมการการเลือกตั ้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เป็นต้น 

๒. การมีส่วนร่วมกันจัดตั้งและเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พรรคการเมืองมีบทบาทและ
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากว่าพรรคการเมือง  คือ สถาบัน
หลักที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่าง “ภาครัฐ” กับ “ภาคประชาชน” โดยที่พรรคการเมืองจะ
นำเอาปัญหาหรือความต้องการของประชาชนมาแปลงเป็นนโยบายของพรรค เพ่ือนำนโยบายเหล่านั้น
ไปปฏิบัติเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร นอกจากนี้การมีส่วนร่วมใน
การจัดตั้งพรรคการเมืองยังเป็นการสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดำเนิน
กิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๓. การมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
กฎหมายมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินการต่าง ๆ ภายในรัฐ เนื่องจากกฎหมายเป็น
เครื่องมือในการบริหารและการปกครองประเทศ ทั้งยังเป็นการกำหนดขอบเขตการใช้อำนาจของ
ผู้ปกครอง (รัฐบาล) เป็นการจัดระเบียบของสังคม เป็นหลักประกันสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
ของประชาชน และก่อให้เกิดความชอบธรรมขึ้นในสังคม จึงเกิดแนวคิดที่ว่าเมื่ออำนาจสูงสุดเป็นของ
ประชาชน ดังนั้น กฎหมายที่ออกมาบังคับแก่ประชาชนจะต้องมาจากประชาชนซึ่งก็คือการเสนอร่าง
กฎหมายโดยประชาชน เพราะแต่เดิมการเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยทั ่วไปมักกระทำ โดย
คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๔๐ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายได้เป็นครั้งแรก โดยกำหนดให้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนสามารถเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้
รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด ๕ 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงยึด
หลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ได้ลดจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน สำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยให้สิทธิประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 

๔. การมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงออกจาก
ตำแหน่ง การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงออกจากตำแหน่ง กำหนด
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นครั้งแรก โดยให้สิทธิประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเข้าชื่อร้องขอต่อวุฒิสภาซึ่งเป็นสภาสูงเพื่อให้มีมติถอด
ถอนผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ออกจากตำแหน่ง ครอบคลุมผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง ผู้ดำรง



๔๓ 

 

ตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และผู ้ดำรงตำแหน่งหรือข้าราชการระดับสูง  ส่วน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น     
สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งให้สิทธิประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหากรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่มีพฤติการณ์ตามมาตรา ๒๓๔ (๑) ได้ เป็นการให้สิทธิประชาชนในการ
ตรวจสอบ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ ้นตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือกิจการของรัฐ 

๕. การมีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติ การออกเสียงประชามติเป็นกลไกการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยผ่านกระบวนการ ในการแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการ
ลงคะแนนออกเสียงประชามติเพื ่อตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื ่องที ่มี
ความสำคัญ และมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความต้องการที่แท้จริงของตนให้รัฐบาลทราบ
ก่อนที่จะนำ มติหรือการตัดสินใจนั้นออกเป็นกฎหมายหรือนำไปปฏิบัติเพื่อบังคับใช้เป็นการทั่วไป  
การออกเสียงประชามติต่างจากการประชาพิจารณ์ตรงที ่การออกเสียงประชามติจะต้องมีการ
ลงคะแนนออกเสียงเพ่ือหามติของประชาชน ส่วนประชาพิจารณ์เป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบในเรื ่องนั ้น ๆ ก่อนที่หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องของรัฐจะมีคำสั ่งหรือ
ดำเนินการใด ๆ 

๖. การมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ ดังนั้น หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันเป็นสาระในรัฐธรรมนูญจะมีการเปิดช่องทางหรือมี
กลไกในการแจ้งข้อมูลให้แก่ประชาชนทราบ หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุมและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน หรือเกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่น้อยที่สุด 

๗. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการปกครองที่ถือเป็นระดับที่มีความใกล้ชิดและผูกพันกับประชาชน ชุมชน และพื้นที่มากที่สุด 
เพราะนักการเมืองท้องถิ่นหรือตัวแทนที่ประชาชนเลือกให้เข้ามาทำหน้าที่ใน “สภาท้องถิ่น” ล้วนแต่
เป็นสมาชิกของชุมชน และข้าราชการท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่นก็เป็น
บุคคลที่ประชาชนเลือกจากผู้แทนซึ่งเป็นคนในชุมชนหรือเป็นบุคคลที่มีบ้านพักอาศัยในชุมชน ดังนั้น 
การปกครองท้องถิ่นจึงถือว่าเป็นการปกครองที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นของคน
ในชุมชนเพื ่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับชาติ 

ลักษณะการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิถอด
ถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น หากสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร  หรือผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กระทำการใด ๆ ที่มีพฤติการณ์ทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมี
พฤติการณ์ไม่สมควรดำรงตำแหน่ง ประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งในท้องถิ ่นนั ้นมีสิทธิเข้าชื ่อหรือ



๔๔ 

 

ลงคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเพ่ือถอดถอนบุคคลดังกล่าวให้พ้นจากตำ 
แหน่งได้ ทั ้งนี้ ขั ้นตอนหรือวิธีการในการถอดถอนจะขึ ้นอยู ่กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  และ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องจะบัญญัติไว้ รวมทั้งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ดำเนินการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น เช่น ไม่ดำเนินการจัดระเบียบสถานบันเทิงอันอาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของ
เด็กและเยาวชน หรือเมื่อประชาชนเห็นว่าควรจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใด ๆ อันจะเป็นผลดแีก่
ประชาชนในท้องถิ่นก็สามารถที่จะเข้าชื่อยืนคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้มีการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขั้นตอน วิธีการในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นจะขึ้นอยู่กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

๘. การมีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการที่
เรียกว่าประชาพิจารณ์นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ ให้
แสดงความคิดเห็นให้เป็นที่ประจักษ์  เพ่ือปกป้องไว้ซึ่งสิทธิของตนตามกฎหมาย และเพ่ือป้องกันมิให้
มีการใช้อำนาจอย่างผิด ๆ หรือกระทำการอันใดเพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ โดยไม่
คำนึงถึงผลกระทบในทางลบที่จะมีต่อกลุ่มอื่น การเปิดโอกาสให้มีการรับรู้และแสดงความคิดเห็นใน
แง่มุมต่าง ๆ ก่อนจะมีการตัดสินใจในนโยบายที่สำคัญนั้น เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของประชาชนที่จะมี
ส่วนร่วมในการกำหนดวิถีชีวิตของตนเอง 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการที่เรียกว่าประชาพิจารณ์นั้น ได้บัญญัติให้มีขึ้น
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นครั้งแรก โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๙ 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผล จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย สำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือ
ชุมชนท้องถิ่นและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้  ตามกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็มีบัญญัติให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการประชาพิจารณ์เช่นกันโดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๘ ในหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ  
และมาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ในหมวด ๘ คณะรัฐมนตรี 

๒.๒.๔ ประโยชนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
๑. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะ

ช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายและบ่อยครั้งที่
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนำมาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ ที่น่าจะเป็นคำตอบที่มี
ประสิทธิผลที่สุดได้ 

๒. ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะต้อง
ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝ่ายเดียว แต่การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่คำานึงถึงความ
ต้องการแท้จริงของประชาชนนั้น อาจนำมาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟ้องร้องกัน  อันทำให้ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว เกิดความล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด 



๔๕ 

 

๓. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่าง
มั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ลดข้อ
โต้แย้งทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล 

๔. การนำไปปฏิบัติง ่ายขึ ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำให้ประชาชนมี
ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้นและทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็น
มันเกิดผลในทางปฏิบัติและยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย 

๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ เข้ามา
แสดงความต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการ
แบ่งฝ่ายที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้ 

๖. การคงไว้ซึ ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่
โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิด
ความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน 

๗. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชนเพราะเมื่อเจ้าหน้าที ่ที่
เกี่ยวข้องได้มาทำงานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วง
กังวล และมุมมองของสาธารณชนต่อการทำงานขององค์กร ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์
ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้ 

๘. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน คือ ทำให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ  
รวมทั้งเป็นการฝึกอบรมผู้นำ และทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา  
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
คำว ่า “ประชาธ ิปไตย” มาจาก Democracy ในภาษาอังกฤษแปล มาจากคำว่า 

Democratic ในภาษากรีกโบราณ มาจากคำว่า Demos = ประชาชน กับคำว่า Cartos = ปกครอง
หรือหลักเกณฑ์ เมื่อนำมารวมกันจะมีความหมายว่า การปกครองโดยประชาชน หรือหากจะแปลโดย 
รากศัพท์ก็จะมีความหมายว่า การปกครองโดยผู้ถูกปกครอง หรือการปกครองโดยประชาชน การ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน๔๐ 

๒.๓.๑ ความหมายเกี่ยวกับประชาธิปไตย 

ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองตนเองของประชาชนตรงกันข้ามกับ
ระบอบอำนาจนิยม (เช่น ระบอบราชาธิปไตย ระบอบเผด็จการทหาร ระบอบอำมาตยาธิปไตย) ซึ่ง
เป็นระบอบปกครองโดยคนเดียวหรือโดยคนกลุ่มน้อยผู้มีอำนาจมากกว่าประชาชนทั่วไป (พวกอภิสิทธิชน) 

 

๔๐ ปรีดี เกษมทรัพย์, ประชาธิปไตยกับชนชั้นกลาง, (กรุงเทพมหานคร, สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๒), 
หน้า ๒๕. 



๔๖ 

 

ในโลกยุคเศรษฐกิจตลาดเสรีสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพลเมืองผู้เสียภาษี (ท้ังทางตรงและทางอ้อม) 
และเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติร่วมกันเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่จะสร้างความมี
ประสิทธิภาพ (ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ) และความเป็นธรรมได้มากกว่าระบอบอำนาจ
นิยม ในบางสถานการณ์ในระบอบอำนาจนิยมอาจจะมีผู้ปกครองที่เป็นคนดีหรือคนเก่งอยู่บ้าง แต่ก็ไม่
มีหลักประกันว่าเขาหรือลูกหลานหรือพรรคพวกเขาที่ได้ตำแหน่งจากการสืบเชื้อสายหรือการแต่งตั้ง 
จะปกครองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมสำหรับคนส่วนใหญ่เสมอไป เพราะระบบสืบ
เชื้อสายและแต่งตั้งเป็นระบบที่ไม่แน่นอนและไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการให้คนสืบทอดอำนาจ
โดยไม่มีการตรวจสอบ ถ่วงดุล มักนำไปสู่การฉ้อฉลเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ฉะนั้นระบอบประชาธิปไตย
ดีกว่าระบอบอำนาจนิยมในแง่ที่ว่ามีระบบคัดเลือกผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพกว่า และมีระบบการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองมีอำนาจมากจนเกินไปได้ดีกว่า แต่ทั้งนี้ต้องเป็น
ระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช่สักแค่มีการเลือกตั้ง แต่ยังมีการซื้อเสียง 
ขายเสียง การโกง การใช้อำนาจ และระบบอุปถัมภ์คงอยู่ในสังคม 

๒.๓.๒ หลักเกณฑ์สำคัญของประชาธิปไตย 

๑. เชื่อในอำนาจอธิปไตยของปวงชน ถือว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรือ
อำนาจอธิปไตย เป็นของประชาชนทั้งประเทศร่วมกัน อำนาจอธิปไตยนี้ เห็นได้จากการเลือกตั้ง 
ประชาชนจะเลือกคนเข้าไปทำหน้าที่ปกครองแทนตัวเอง องค์การในการปกครองประเทศสูงสุดคือ 
รัฐบาล การเลือกตั้งจะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ จะต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ๔๑ 

๑.๑ เป็นการเลือกที่เป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการบังคับ จูงใจ ให้อามิสสินจ้าง 

๑.๒ เป็นการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ 

๑.๓ เป็นการเลือกตั้งอย่างแท้จริงคือต้องมีผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งมากกว่า ๑ คน และ
ไม่ทำการคดโกงโดยวิธีการต่าง ๆ 

๑.๔ เป็นการเลือกตั้งที่มีการกำหนดระยะเวลาคือกำหนดไว้ว่าจะอยู่ได้ในตำแหน่งก่ี
ปีถึงจะมีการเลือกตั้งกันใหม่อีกครั้ง 

๑.๕ ผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและผู้ที่ลงรับสมัครเลือกตั้ง มีสิทธิเสมอภาคและใช้สิทธิได้
ทั่วถึง 

๒. ข้อสำคัญของการเลือกตั้ง ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เลือกตั้งไม่เป็น ไม่เข้าใจการเมือง
ระบอบประชาธิปไตยและไม่เข้าใจ วัตถุประสงค์สำคัญของการเลือกตั้ง อาจเป็นสาเหตุของการทำลาย
ประชาธิปไตยได้อย่างไม่รู้ตัว 

 
๔๑ วิทยากร เชียงกูล, “รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๗”, รายงานวิจัย, (ปทุมธานี :

มหาวิทยาลยัรังสติ, ๒๕๕๘), หน้า ๑๗. 



๔๗ 

 

๓. การมีส่วนร่วมประชาชนจะต้องสนใจเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะเรื่อง
การเมือง คือ คอยเฝ้า ติดตาม เฝ้าดูบทบาท และพฤติกรรมของรัฐบาลและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามี
นโยบายอะไรออกมา และมีผลกระทบอะไรต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ อย่างไรบ้าง การ
ที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมนั้น สามารถกระทำได้โดยผ่านพรรคการเมือง ผ่านกลุ่มผลประโยชน์
และกลุ่มกดดัน เพื่อที่จะทำให้รับรู ้และเข้าใจข้อเท็จจริงของการบริหารบ้านเมืองและรู ้เท่าทัน
นักการเมือง 

๔. การยึดถือเสียงข้างมากที่เคารพสิทธิเสียงส่วนน้อยมนุษย์เรานั้น ต่างคนต่างจิตใจ จะ
หาความเป็นเอกฉันท์ในทุกเรื่องนั้นย่อมเป็นไปได้ยาก ลำบากมากแต่ควรต้องยอมรับในหลักการการ
คงอยู่/ดำรงอยู่ของฝ่ายค้านคือเคารพในความคิดเห็น ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลไม่ดูถูกหมิ่นประมาท
เสียงส่วนน้อย พรรคฝ่ายค้านโดยดูถูก เหยียดหยาม จากสมาชิกพรรคพลังประชาชนอยู่เสมอที่สำคัญ
ไม่กระทำการอันใดที่จะไปละเลยสิทธิหรือไปละเมิด/ยับยั้งสิทธิของฝ่ายค้าน โดยการใช้เสียงข้างมาก
ลากไป  

ขณะเดียวกันหลักการสำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น มีประเด็นสำคัญ
ที่เป็นหลักการที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติให้เกิดขึ้น ดังนี้ 

๑. เชื่อในหลักเสรีภาพ เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าทำอะไร
ก็ได้หมดทุกอย่าง แต่หมายความว่ากระทำใด ๆ ก็ได้ตามขอบเขตที่กำหนดไว้โดยไม่ทำให้ผู ้อ่ืน
เดอืดร้อนและไปละเมิดสิทธิผู้อ่ืน 

๒. เชื่อในหลักเสมอภาค หมายความว่ามีความเสมอภาคบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน 
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเท่าเทียมกันทุกเรื่องทุกอย่าง 

๓. เชื่อในหลักเหตุผลและภราดรภาพ กล่าวคือ การยึดหลักเหตุผลเป็นสำคัญ เคารพ
ซึ่งกันและกัน รวมถึงสิ่งที่ขาดเสียมิได้คือคำนึงถึงประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลัก การที่จะมีการเมือง
การปกครองแบบประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงนั้นประชาชนจะต้องมีความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ
ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของกับหลักการสำคัญของประชาธิปไตยด้วยหรือที่เรียกว่า มีจิตวิญญาณ
ประชาธิปไตย นอกจากนัน้หลักการสำคัญของประชาธิปไตย๔๒ ยังมีองค์ประกอบสำคัญในมิติอ่ืน ๆ ที่
น่าสนใจ เป็นต้นว่า 

๑. การมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

๒. มีความอดกลั้นในความคิดเห็นที่แตกต่าง 

๓. การตกลงอย่างสันติวิธี 

๔. การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 

 
๔๒ วิทยากร เชียงกูล, “รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๗”, รายงานวิจัย, (ปทุมธานี :

มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๘), หน้า ๑๕. 



๔๘ 

 

๕. ตระหนักถึงเรื ่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมคือการคำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 

จากการศึกษายังพบว่า หลักการประชาธิปไตยยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายหลาย
ประเด็น แต่ที่ถือว่าสำคัญและนักการเมืองต้องยืดถึงเป็นสรณะนั้น จะต้องประกอบไปด้วย๔๓  

๑. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Popular sovereignty) ระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย คือ ระบบที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตย และมอบหมายให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่แทนตน การเลือกตั้งเป็นการแสดงออกถึงสิทธิและอำนาจของ 
ประชาชนจนมีคำกล่าวว่าเสียงของประชาชนคือเสียงของสวรรค์ 

๒. สิทธิเสรีภาพ (Rights and freedom) เป็นหัวใจสำคัญของระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย สิทธิดังกล่าวต้องกำหนดในรัฐธรรมนูญและการบังคับกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ไดแ้ก่ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารและข้าราชการประจำที่อำนาจตามกฎหมาย จะต้องยึดถือตัวบทกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะถ้ามีการกระทำดังกล่าวก็เท่ากับ ละเมิด
เจ้าของอำนาจอธิปไตย 

๓. ความเสมอภาค (Equality) ความเสมอภาคภายใต้ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยถือว่าทุกคนเสมอภาคเท่ากันหมด หนึ่งคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้หนึ่งเสียง (One man 
one vote) ความเสมอภาคดังกล่าวนี้ หมายถึงความเสมอภาคทางการเมืองและความเสมอภาคต่อ
หน้ากฎหมาย (Equality before the law) การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม ถือว่าขัดต่อหลัก 
การประชาธิปไตย 

๔. หลักนิติธรรม (The rule of law) ได้แก่ การใช้กฎหมายในการบริหารประเทศ 
โดยกฎหมายดังกล่าวนั้นต้องผ่านกระบวนการร่างกฎหมายอย่างถูกต้อง และหลักของกฎหมายนั้น
ต้องเป็นกฎหมายที่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและอำนาจอธิปไตยของประชาชน โดยกระบวนการยุตธิรรม  
(Due process of law) จะต้องเป็นไปตามครรลองหลักนิติธรรม (The rule of law) จึงต่างจาก 
(The rule by law) ซึ่งหมายถึงการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศโดย ไม่คำนึงถึง
หลักการประชาธิปไตย และบ่อยครั้งก็กลายเป็นการบริหารงานโดยตัวบุคคล (The rule by men) 
มากกว่าหลักการ 

๕. ค่านิยมและจิตวิญญาณความเป็นประชาธิปไตย (The democratic ethos) ซึ่ง
หมายถึง ค่านิยมท่ีได้รับการอบรมตั้งแต่ครอบครัว สถาบันการศึกษาและทางสังคม ให้มีความเชื่อและ
ศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีพฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตย มองคนอื่นด้วย
สายตาที่เสมอภาค ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณประชาธิปไตย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่าง
ยิ่งต่อความสำเร็จของการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตย 

 
๔๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗. 



๔๙ 

 

๖. ความอดทนอดกลั ้น (Tolerance) ความใจกว้าง (Open-mindedness) และ
ความมีน้ำใจนักกีฬา (Sporting spirit) ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจสำคัญของสังคมประชาธิปไตย เพราะใน
สังคมประชาธิปไตยนั้นจะต้องยอมรับความแตกต่างทั้งในเชื้อชาติศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีจุดยืนและความคิดเหนือทางการเมืองของคนในสังคม การรู้แพ้เชนะ รับฟ้งความคิดเห็นของ
ผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตและผู้มีประสบการณ์ เพื่อนำมาประมวลใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการทำงานที่สำคัญ อะไรที่ตนไม่ชอบและไม่พอใจแต่ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสิทธิของตน
ก็ต้องยอมให้สิ่งนั้นปรากฏอยู่เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลภายใต้ระบบที่มีความเสมอภาค 

๗. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยคือกรรมวิธี (Means) เพื่อเป้าหมายทาง
การเมือง แต่ขณะเดียวกันระบบประชาธิปไตยตกเป็นเป้าหมายอันสูงส่ง (Noble end) ในตัวของมัน
เอง การมองว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นเฉพาะกรรมวิธีหรือ Means จึงไม่ถูกต้อง
ถึงแม้ว่า End คือผลประโยชน์จะตกต่อสังคมก็ตาม เพราะถ้าทำลายกระบวนของความถูกต้องแม้จะ
ส่งผลใน ทางบวกต่อสังคม แต่ถ้ามีผลกระทบในทางลบต่อระบบก็จะเป็นการ ทำลายเป้าหมายอัน
สูงส่งของระบอบประชาธิปไตย อันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง ประชาธิปไตยจึงเป็นทั้งกรรมวิธี
(Means) และเป้าหมาย (End) ในตัวของมันเอง ทั้งสองส่วนนี้ต้องไปด้วยกัน 

๘. ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงทั้งในนิติบัญญัติบริหารและศาลรัฐธรรมนูญ
จะต้องตระหนักว่าตนเป็นผู้ซึ ่งได้รับอาณัติจากประชาชน ดังนั้น ผลประโยชน์สูงสุดจะต้องเป็น
ผลประโยชน์ที่เอ้ืออำนวยต่อผลประโยชน์ของประชาชน ส่วนใหญ่การกระทำอันใดขัดต่อผลประโยชน์
ของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย การนั้นย่อมไม่ถูกต้อง นอกจากนั้นยังต้องมี ความรู้สึกว่า
ส ิ ่งที ่ตนทำอยู ่น ั ้นเป็นการประกอบภารกิจศักดิ ์ส ิทธ ิ ์  (Sacred mission) หรือหน้าที ่อ ันสูงส่ง 
(Noblesseoblige) เพ่ือประชาชน เพ่ือชาติและแผ่นดิน 

๙. ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงทั้งในนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ จำเป็น
อย่างยิ่งต้องยึดถือหลักจริยธรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งมารยาททางการเมือง โดยจะต้องกระทำ
หน้าที่ อย่างซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงผลดีผล เสียที่จะเกิดต่อประชาชน ชาติและบ้านเมือง เสียสละ
ความสุข ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม เพราะงานการเมืองเป็นงานอาสาสมัครที่ได้รับมอบหมายจากประชาชน 

๑๐. ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การกระทำอันใดก็ตามต้อง
คำนึงถึงหลักการใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ คือ ความถูกต้องตามกฎหมาย (Legality) ความชอบธรรมทาง
การเมือง (Legitimacy) ความถูกต้องเหมาะสม (Decency) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ทั้งหลาย
ทั้งปวงดังกล่าวจะทำให้งานที่รับผิดชอบอยู่นั้นประสบความสำเร็จ การมุ่งเน้นไปที่ตัวบทกฎหมายตาม 
ลายลักษณ์อักษรแต่เพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่พอเพียง การกระทำอันใดที่ไม่เหมาะสมแม้จะลูกต้อง
ตามกฎหมายก็จะขาดความชอบธรรมทางการเมือง อันจะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองในที่สุด 

๑๑. การบริหารบ้านเมืองจะต้องอิงหลักธรรมรัฐาภิบาล (Good governance) ซึ่ง
ได้แก่ ความชอบธรรมทางการเมือง (Legitimacy) ความโปร่งใส (Transparency) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Participation) ความรับผิดชอบเป็นได้ให้ไล่เบี ้ยได้  (Accountability) และความมี



๕๐ 

 

ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness) ซึ่งหมายถึงการกระทำนั้นต้องส่งผล
ในทางบวกทั้งในแง่ผลได้ (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 

๑๒. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งสามารถนำ
ประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญ หรือไปสู่ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ทั้งในแง่การเมือง สังคม
เศรษฐกิจ อุดมการณ์ศรัทธาและความเชื่อในระบบ ฯลฯ ต้องเป็นบุคคลที่เป็นที่นิยมไปด้วย คุณสมบัติ
อันได้แก่ การมีอุดมการณ์ทางการเมือง (Political ideology) การมีจริยธรรมทางการเมือง (Political 
ethics) การมีความรู ้ทางการเมือง (Political knowledge) การมีประสาทสัมผัสทางการเมือง 
(Political sense) และการเข้าใจอารมณ์ทางการเมือง (Political mood) ของประชาชนอย่างถูกต้อง 

นอกจากนั้น ยังต้องบริหารประเทศโดยคำนึงถึงหลักนิติธรรมและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่กล่าว
มา ๑๑ ข้อเบื้องต้น เพื่อจะธำรงไว้ซึ่งความชอบธรรมที่จะดำรงตำแหน่งบริหารและการใช้อำนาจรัฐ 
(Moral authority) ผู้ใดก็ตามที่ขาดหลักการข้อที่ ๑๒ ดังกล่าวมานี้ย่อมจะเสียความชอบธรรมทาง
การเมืองในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วิทยากร เชียงกูล 
 

๑. การมีเหตุผลและเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
๒. มีความอดกลั้นในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
๓. การตกลงอย่างสันติวิธี 
๔. การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
๕. ตระหนักถึงเรื ่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมคือการ
คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 

๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมือง 
การตัดสินใจเป็นการพิจารณาโดยใช้ข้อมูลหลักการและเหตุผล วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนใน

การหาทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด จากหลาย ๆ ทางเลือกที่สามารถตอบสนองเป้าหมายของ  
ผู้เลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนขององค์ประกอบในการตัดสินใจนั้นมีหลากหลายประเด็น     
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๔.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

การตัดสินใจ คือ การเลือกหรือทางเลือกของวิถีทางการกระทำทางใดทางหนึ่งจากหลาย 
ๆ ทางเลือกท่ีมีอยู่ ความมุ่งหมายของการตัดสินใจ คือ กำหนดวัตถุประสงค์และการทำให้วัตถุประสงค์
บรรลุผลสำเร็จ ส่วนทางเลือกนั้นหมายถึงโอกาสในการเลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทางถ้าไม่มี
ทางเลือกการตัดสินใจก็เกิดขึ้นไม่ได้ ฉะนั้นการตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการของทางเลือก การตัดสินใจ
จำนวนไม่น้อยที่ให้โอกาสอย่างกว้างขวางในการเลือก แต่การตัดสินใจบางอย่างอาจมีข้อจำกัดมาจาก



๕๑ 

 

หลายด้าน ดังนั้นการตัดสินใจจึงมีหลายแนวทางภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน๔๔ การตัดสินใจเป็น
การเลือกทางเลือกที่มีอยู่หลาย ๆ ทางเลือกโดยอาศัยทางเลือกที่ดีที ่สุดเพียงทางเดียวที่สามารถ
ตอบสนองเป้าหมายหรือความต้องการของผู้เลือกได้๔๕ เป็นการพิจารณา ทางเลือกที่ดีที ่สุดจาก
ทางเลือกที่มีอยู่หลาย ๆ ทางเลือก ผู้นำต้องตัดสินใจด้วยหลักเหตุผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในก าร
ปฏิบัติงาน ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด๔๖ 

ขณะเดียวกันการตัดสินใจยังเป็นการบ่งบอกถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 

การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของจิตสำนึกและเหตุผลหรือดุลยพินิจ โดยอาศัยสัญชาติญาณ 
ที่ไม่สามารถอธิบายได้ท่ีอยู่บนพื้นฐานของดุลยพินิจบางอย่าง 

การตัดสินใจอยู่บนความรอบคอบ โดยอาศัยประสบการณ์ในการประเมินทางเลือก และ 
เลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด 

การตัดสินใจจะต้องมีความมุ่งหมายที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้เกี่ยวกับกระบวนการ 
เลือกแนวทางในการตัดสินใจ๔๗ 

ในการตัดสินใจในแต่ละครั้งนั้นจะมีองค์ประกอบสำคัญที่คนตัดสินใจจะต้องคิดและ
พิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

การเลือก หมายถึง โอกาสที่จะเลือกทางเลือกทั้งหลาย ถ้าไม่มีทางเลือกย่อมถือว่าไม่มี การ
ตัดสินใจ ในการเลือกนี้ผู้เลือกจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการ
ตัดสินใจนั้น ทั้งยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย เป็นต้น 

ทางเลือก หมายถึง แนวทางหรือวิถีทางของการปฏิบัติ ถ้าไม่มีทางเลือกย่อมเป็นที่ เข้าใจ
ว่าไม่มีการเลือกและการตัดสินใจ ดังนั้น จะมีการเลือกหรือมีการตัดสินใจได้ ควรจะต้องใช้ เป็นเครื่อง
พิจารณาทางเลือก 

วัตถุประสงค์ หมายถึง จุดหมายสุดท้าย หรือภาวะที่ต้องการให้เกิดขึ ้น ซึ่งผู ้ตัดสินใจ 
จะต้องใช้เป็นเครื่องพิจารณาทางเลือก 

ผลที่ตามมาของการตัดสินใจ อาจมีมากมายหลายอย่าง ทั้งที่พึงประสงค์และไม่ พึง
ประสงค์ หรือทั้งที่ตั้งใจและมิได้ตั้งใจ ซึ่งต้องอาศัยแนวความคิดอันเป็นองค์ประกอบอื่น เป็นเครื่อง
พิจารณา 

ผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจ ซึ่งหมายถึง คน แบ่งได้เป็น ๒ พวก คือ พวกตัดสินใจด้วยตัวเอง โดย
ถือว่าการตัดสินใจของตนถูกต้องและมีความเชื่อในตัวเองสูง อีกพวกหนึ่งคือการตัดสินใจเป็น กลุ่มซึ่ง
ฟังความคิดเห็นของส่วนรวมก่อนตัดสินใจ 

 
๔๔ อนันต์ เกตุวงศ์, หลักและเทคนิคการวางแผน, (พิมพ์ครั้งที่ ๕), (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๔), หน้า ๓๕. 
๔๕ วิชัย โถสุวรรณจินดา, ความลับขององค์การ : พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

ธรรมนิติ, ๒๕๓๕), หน้า ๑๘๕. 
๔๖ กวี วงศ์พุฒ, ภาวะผู้นำ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๙), หน้า ๖๑. 
๔๗ อนันต์ เกตุวงศ์, หลักและเทคนิคการวางแผน, อ้างแล้ว, หน้า ๕๘. 



๕๒ 

 

สภาพแวดล้อม เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการตัดสินใจ นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงความคิด ความต้องการ กฎหมาย ข้อบังคับ วัฒนธรรม ค่านิยม ตลอดจนลัทธิความเชื่อ ต่าง ๆ 
เป็นต้น๔๘ 

๒.๔.๒ ประเภทของการตัดสินใจ 

สำหรับประเภทของการตัดสินใจนั้นหากพิจารณาตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน มีดังนี้  
๑. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีแน่นอน เป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของผลลัพธ์

ที่คาดหมายไว้แล้ว โดยเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ตัดสินใจมีข้อมูลเพียงพอและทราบถึงผลของการเลือกแต่ละ
ทางเลือกอย่างแน่นอน ในสถานการณ์ ซึ่งผู้ตัดสินใจจะพยายามเลือกทางเลือกท่ีให้ผลประโยชน์สูงสุด 

๒. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน เป็นการตัดสินใจที่ไม่สามารถคาดการณ์ 
ผลลัพธ์หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้เลย หรือกล่าวได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มืดแปดด้าน ทั้งนี้ 
เพราะผู้ตัดสินใจในสถานการณ์นี้จะไม่มีโอกาสทราบผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือก เนื่องจากไม่มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเพียงพอ ไม่มีโอกาสทราบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน และมีตัวแปร
อื่นที่ควบคุมไม่ได้อยู่ด้วย ดังนั้น การตัดสินใจในสถานการณ์เช่นนี้จึงไม่อาจเลือกโดยใช้ทางเลือกที่ให้
ผลตอบแทนสูงสุดได้ ผู้ตัดสินใจต้องใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณช่วยในการตัดสินใจอย่างมาก 

๓. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่เสี่ยง คือ การตัดสินใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ 
ที่แน่นอนน้อยกว่าการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ท่ีแน่นอน แต่ยังพอคาดคะเนความเป็นไปได้อยู่บ้าง 
ทั้งนี้ ผู้ตัดสินใจทราบถึงผลลัพธ์ของทางเลือกต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจแต่โอกาสที่จะเกิดทางเลือก
แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากปัจจัยบางอย่างที่ไม่แน่นอน๔๙ 

ในส่วนของกระบวนการของการตัดสินใจนั้น จากการศึกษาพบว่ามีรายละเอียดที่สำคัญ ๕ 
ประการ คือ 

๑. การตระหนักและการชี้ให้เห็นถึงปัญหา ก่อนอื่นผู้บริหารจะต้องทราบว่าเป้าหมาย ของ
องค์กร คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจและมองเห็นช่องว่างระหว่างเป้าหมายและความเป็น จริงซึ่ง
ก็คือปัญหานั้นเอง โดยที่มาของปัญหานั้น ได้แก่ แหล่งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร นั้นเอง 

๒. การพัฒนาและประเมินทางเลือก เป็นการรวบรวมความคิดและทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือ
ใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ การพัฒนาทางเลือกก็คือการทำให้เกิดทางเลือกหลาย ๆ ทาง 

๓. การเลือกสรรทางเลือกจากหลาย ๆ ทางเลือก เป็นการนำทางเลือกแต่ละทางมา
ประเมินเพื่อเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินใจ 

๔. การปฏิบัติการ การตัดสินใจที่เกิดขึ้นจะมีการสื่อสารให้กับผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าวด้วยวาจา หรือด้วยลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและมี 
ผลย้อนกลับ 

 
๔๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๑. 
๔๙ วิชัย โถสุวรรณจินดา, ความลับขององค์การ : พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๕-

๑๘๖. 



๕๓ 

 

๕. การประเมินผล ในการประเมินผลนั้นมีคำถามอยู่ ๓ ประการ สำหรับผู้ที ่ประเมิน 
ได้แก่ กิจกรรมที่กระทำไปนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือยัง พนักงานรวมทั้งลูกค้ามีส่วนร่วม ใน
การยอมรับการตัดสินใจนั้นในระยะยาวหรือไม่ อย่างไร คำถามสุดท้ายคือ ได้รับอะไรจากการ นำการ
ตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ๕๐ 

จากการศึกษาสรุปได้ว ่า กระบวนการตัดสินใจนั ้นสามารถแบ่งได้เป็น ๔ ขึ ้นตอน  
หลัก ๆ ด้วยกันได้แก่ ๑) การทราบ การระบุ พิจารณาถึงปัญหา ๒) การพิจารณาประเมินทางเลือกให้
ได้หลากหลายที่สุด ๓) การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมทีสุ่ดเพ่ือนำไปปฏิบัติ และ ๔) การประเมินผลว่า
ทางเลือกที่นำไปปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดผลเช่นไร หากผู้บริหารเห็นว่า ผลที่ได้นั้นยังไม่สมบูรณ์อาจมีผลให้
เกิดการกลับมาเริ่มกระบวนการในข้อที่หนึ่งใหม่อีกครั้ง 

๒.๔.๓ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ในเรื่องนี้ Reeder William W. ได้มีความพยายามที่จะอธิบายถึงปัจจัยหรือสาเหตุที่มผีล
ต่อการกระทำทางสังคม และการตัดสินใจบนพื้นฐานของประชาธิปไตยในรูปแบบเฉพาะบริบททาง
สังคมในขณะนั้น เป็นต้นว่าการที่จะต้องมีการตัดสินใจในสถานการณ์การเลือกตั้ง มีปัจจัยสำคัญที่จะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ 

๑. สถานการณ์การกระทำของสังคมจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมซึ่งแต่ละคน
ก็มีเหตุผลแต่ละอย่างตัดสินใจในการกระทำ 

๒. บุคคลหรือองค์การ จะตัดสินใจหรือแสดงการกระทำบนพื้นฐานของกลุ่มเหตุผล
ซ่ึงตัดสนิใจเองได้วา่มันสอดคล้องกับงานวิจัยของ หรือตรงปัญหาและสถานการณ์นั้นๆ 

๓. เหตุผลบางประการอาจสนับสนุนการตัดสินใจ และเหตุผลบางประการอาจ
ต่อต้านการตัดสินใจ 

๔. เหตุผลนั้นการตัดสินใจให้น้ำหนักแตกต่างกัน การเลือกเหตุผลหรือปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

๕. เหตุผลในการตัดสินใจนั้นมิใช่มาจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง 

๖. การตัดสินใจของกลุ่มเหตุผลที่เกี่ยวข้องกบสถานการณ์นั้นๆ จะมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในทุกโอกาส 

๗. กลุ่มของปัจจัยหรือเหตุผลที่มีอิทธิพลต่อการกระทำทางสังคมนั้นย่อมจะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

๘. สำหรับกรณีเฉพาะอย่างภายใต้การกระทำทางสังคมจะมีบ่อยครั้งที่ทางเลือกสอง
หรือสาม เพ่ือที่จะต้องสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ 

 
๕๐ พิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ, การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ภาพรวมจรรยาบรรณ วิชาชีพใน

ประเทศไทย, (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๓๖), หน้า๓๙. 



๕๔ 

 

๙. ผู้กระทำและผู้ตัดสินใจอาจเลือกทางใดทางหนึ่ง 

๑๐. เหตุที่จะตัดสินใจสามารถที่จะมองเห็นได้จากทางเลือกท่ีถูกต้องแล้ว๕๑ 
เหตุผลและปัจจัยทั้ง ๑๐ ประการ ย่อมทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกและความต้องการ

เป็นเจ้าของร่วมกันมีความเป็นอิสระ มีอำนาจในการตัดสินใจในการมีกิจกรรมร่วมกันสามารถแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาได้ด้วยตนเอง รวมพลังสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชนการมีส่วนร่วม 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการการตัดสินใจนั้น การตัดสินใจเป็นกลไกที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาไม่
หยุดนิ่งอยู่กับที่มีปัจจัยมากมายที่ก่อตัวให้เกิดการตัดสินใจ วิธีการตัดสินใจผลสุดท้ายหรือทางเลือกที่มี
คุณภาพ สามารถจำแนกออกเป็นปัจจัยสำคัญ๕๒ ได้ดังนี ้

๑. ตัวผู้ตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วย 

๑.๑ การรับรู้ที่เกิดจากประสบการณ์วิธีการตัดสินใจ 

๑.๒ การรับรู้อคติ คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น อารมณ์เปลี่ยนแปลง การใช้ตัวเอง
เป็นศูนย์กลาง มีความม่ันใจในตนเอง หรือมีความเชื่อม่ันในตนเอง เป็นต้น 

๑.๓ ค่านิยม และปรัชญา 

๒. สถานการณ์ในการตัดสินใจ ซึ่งได้แก่ 

๒.๑ ความเร่งด่วนของผลลัพธ์การตัดสินใจ หรือแรงกดดันทางด้านเวลาในการ
ตัดสินใจ 

๒.๒ ขนาดความสำคัญของการตัดสินใจ 

๒.๓ การตัดสินใจแบบมีโครงสร้างแน่นอน ไม่แน่นอน เสี่ยง 

๒.๓ ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดจากการตัดสินใจ 

๓. สิ่งแวดล้อม พิจารณาจาก 

๓.๑ ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมการ
แข่งขัน 

๓.๒ ปัจจัยภายใน เช่น วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภาพพจน์ของหน่วยงาน อำนาจ 
หน้าที่ โครงสร้างของงาน วิชาการท่ีใช้ การยอมรับนโยบาย 

 

 ๕๑ Reeder William W, Some Aspects of the Informal Social Participation of Form 
Families in New York State Cornell University, (unpublished : Dissertation,  1974), pp. 39-50. 

๕๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๐. 



๕๕ 

 

ปัจจัยทั้งสามนี้ได้ให้ความสำคัญกับตัวผู้แก้ปัญหา หรือผู้ตัดสินใจอยู่ใกล้ชิดกับตัวปัญหา
มากที่สุดนอกจากประเด็นที่กล่าวข้างต้นแล้ว วิชัย โถสุวรรณจินดา ยังได้อธิบาย ถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ๘ ประการ คือ๕๓ 

๑. การรับรู้การตัดสินใจ การรับรู้ (Perception) จะมีอิทธิพลในการกำหนดพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของบุคคลให้แตกต่างกันไป โดยเฉพาะจะมีอิทธิพลในสถานการณ์การตัดสินใจที่ไม่ แน่นอน 
ข้อมูลในการตัดสินใจไม่เพียงพอ และยังมีบทบาทสำคัญเมื่อจะต้องตัดสินใจเลือกทางที่ไม่มีข้อแตกต่าง
มากนัก การรับรู้เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่งรับสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ผ่านอวัยวะ รับความรู้สึก 
เช่น ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง และไปสู่สมองซึ่งประกอบด้วยความจำ ประสบการณ์ใน อดีต ทัศนคติ 
และความรู้สึก บุคคลแต่ละคนจะรับรู้สิ่งต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ปัจจัยที่กำหนดความสามารถในการ
รับรู้ ได้แก่ความ คุ้นเคยกับตัวกระต้นซึ่งก็คือ ประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งบุคลิกภาพ พื้นเพ 
วัฒนธรรม และลักษณะ ทางกายภาพของแต่ละบุคคล ดังนั้น บุคคลจะ เลือกรับรู้ ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน
ของแต่ละบุคคล เช่น นักจิตวิทยาศึกษาวิชาการบริหารในแง่การศึกษา พฤติกรรมของแต่ละคน เป็นต้น 
ลักษณะของการรับรู้จะมีผลต่อการตัดสินใจ ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันทำให้แต่ละคนมีการตะหนักใน
ปัญหา การระบุ และวิเคราะห์ปัญหา การแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งการตีความ การประเมิน
ทางเลือกและการ ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีแตกต่างกันออกไป 

การรับรู้นั ้นอาจมีการบิดเบือนได้ ซึ ่งจะมีผลให้การตัดสินใจขาดประสิทธิภาพได้การ
บิดเบือน การรับรู้มี ๔ ชนิด คือ 

๑) การบิดเบือนแบบ Stereotype เป็นการบิดเบือนที่มาจากประสบการณ์บางอย่าง
แล้ว เหมาว่าคงเป็นอย่างนั้นไปหมด  

๒) การบิดเบือนแบบ Halo effect เป็นการประเมินลักษณะบุคคลจากประสบการณ์
ที่เคยประทับใจ  

๓) การบิดเบือน Perceptual defense เป็นการบิดเบือนที่บุคคลพยายามรักษา
รูปแบบแนว คิดของตนไว้แม้ว่าข้อเท็จจริงจะแสดงความจริงที่แตกต่างออกไป ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแนวคิด 
ส่งผลให้การ รับรู้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  

๒. ค่านิยมกับการตัดสินใจ ค่านิยมของผู้ตัดสินใจแต่ละคนจะมีบทบาทสำคัญต่อ 
พฤติกรรม การตัดสินใจ ค่านิยมจะหมายถึงสิ่งที่คนแต่ละคนคิดว่าควรจะเป็น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ก็
ตาม และมักจะเป็นสิ่งที่บุคคลในกลุ่มมีความเห็นเหมือน ๆ กัน ค่านิยมเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ทาง
สังคม ทำให้ประสบการณ์ของแต่ละคนผิดแตกต่างกันไป ค่านิยมมีผลต่อการตัดสินใจ ดังนี้๕๔ 

 
๕๓ วิชัย โถสุวรรณจินดา, ความลับขององค์การ : พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่, อ้างแล้ว, หน้า ๑๘๕-

๑๘๖. 
 

๕๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๕-๑๘๖. 
 



๕๖ 

 

๑) ค่านิยมมีคุณสมบัติในการช่วยเลือก และการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือก
ต่าง ๆโดยค่า นิยมจะเกิดขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของคนที่จะเลือกจากทางเลือกต่าง ๆ 

๒) ค่านิยมมีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทำให้การตัดสินใจเลือก 
ทางเลือกต่าง ๆ ของแต่ละคนแตกต่างออกไปด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าค่านิยมของแต่ละคนจะ แตกต่าง
กัน ในสังคมหนึ่ง ๆ มักมีค่านิยมท่ีคล้ายคลึงกัน 

๓) ค่านิยมเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานได้ โดยผ่านกระบวนการ
สะสมทางสังคม เป็นจริยธรรมที่จะมีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

๔) ค่านิยมเปลี่ยนแปลงได้ ถึงแม้ว่าบุคคลจะมีค่านิยมที่มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง และ
สะท้อนเป็นบุคลิกภาพของแต่ละคนก็ตามแต่ค่านิยมก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประสบการณ์ 

๕) ค่านิยมจะกำหนดเงื่อนไข บทบาท หน้าที่ ความคาดหวังต่อตำแหน่งสถานภาพ
ของแต่ละคน 

๖) ค่านิยมจะกำหนดมาตรฐานตัวเอง บุคคลมักจะใช้ค่านิยมของคนเป็นมาตรฐาน
วัดสิ่งต่างๆ 

 ดังนั้น ค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ ทั้งในการตระหนักถึงปัญหา การ
วิเคราะห์ปัญหา การแสวงหาทางเลือก และการตัดสินทางเลือก ซึ่งมักเป็นไปในแนวทางที่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกับค่านิยมของตน นอกจากนี้ในการนำทางเลือกไปปฏิบัติก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ของค่านิยมของตน และในการนำทางเลือกไปปฏิบัติก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของค่านิยมที่บริบท
สิ่งแวดล้อมเก่ียวข้องด้วย 

๓. บุคลิกภาพกับการตัดสินใจ บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะของรูปแบบแต่ละคนที่ 
เป็นการผสมผสานของร่างกาย อารมณ์ สังคม ลักษณะนิสัย การจูงใจที่แสดงออกคือคนอื่นและ 
สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว บุคลิกภาพจะมีองค์ประกอบสำคัญ ๓ ประการ คือ แรงจูงใจซึ่งเป็นส่วน ชัก
จูงจิตใจให้อยากทำอย่างใดอย่างหนึ่ง การรู้ถึงสิ่งที่อยู่รอบตัว และแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม ของ
แต่ละบุคคล อนึ่ง บุคลิกภาพจะมีลักษณะคงทน การเปลี่ยนแปลงจะค่อยเป็นค่อยไป โดยเป็นผลจาก
ความรับรู้และสภาพแวดล้อม บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เช่น บางคนมีบุคลิกภาพกล้าได้กล้า
เสีย บางคนชอบรีรอในการตัดสินใจ บางคนอาจมีบุคลิกภาพที่ชอบคิดสร้างสรรค์ชอบทดลอง เป็นต้น 
บุคลิกภาพเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจทั้งสิ้น เช่น ผู้มีบุคลิกภาพกล้าเสี่ยงมักชอบการตัดสินใจใน
สถานการณ์ไม่แน่นอนและตัดสินใจได้เร็ว ขณะที่ผู้มีบุคลิกภาพไม่กล้าเสี่ยงมักชอบการตัดสินใจใน
สถานการณ์ ไม่แน่นอน มักชอบรีรอเพ่ือให้ได้ข้อมูลทางเลือกมากท่ีสุดจึงตัดสินใจ 

 ขณะเดียวกันสิ ่งที ่เป็นเหตุและปัจจัยที ่จะนำไปสู ่การตัดสินใจทางใดทางหนึ ่งนั้น 
โดยเฉพาะการตัดสินใจในทางการเมือง ปัจจัยที่สำคัญจะประกอบไปด้วยเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้๕๕ 

 
๕๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๕-๑๘๖. 



๕๗ 

 

๑. ผลประโยชน์ ซึ่งอาจกระทบต่อการพิจารณาความดีความชอบ การเพิ่มรายได้บุคคลใน
หน่วยงาน การมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ตัดสินใจ  

๒. บทบาทไม่ชัดเจน ในการจัดองค์การหากไม่มีโครงสร้างที่ดี จะทำให้บทบาทไม่ชัดเจน 
ในการมอบหมายงานนั้น ควรมอบท้ังอำนาจและหน้าที่ จึงจะช่วยให้การตัดสินใจประสบผล สำเร็จ 

๓. เป้าหมายในการทำงาน หลายคนอาจจะทำงานด้วยความสุข ทำงานด้วยหวัง
ผลตอบแทน ทำงานเพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตน การตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับพื้นฐาน ของ
แต่ละคนด้วย 

๔. อำนาจบารมีเดิม เนื่องจากปัจจุบันระบบงานมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสับเปลี่ยน 
หรือโยกย้าย ผู้มารับงานใหม่อาจนำบุคคลที่ตนเชื่อถือมาด้วย บางครั้งอาจขัดกับพนักงานคนเดิมที่  
เคยอยู่ในตำแหน่งดังกล่าว 

๕. การเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงาน ทำให้การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้องมี การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการ เปลี่ยนบุคลากร เปลี่ยนอำนาจในการตัดสินใจ 

นอกจากนั้น ปัจจัยด้านบุคคลถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการตัดสินใจ ดังนั้น 
ในการทำความเข้าใจกระบวนการตัดสินใจ จึงต้องพิจารณาผลกระทบของปัจจัยส่วนบุคคลในการ
ตัดสินใจ ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลในการตัดสินใจมีอยู่หลายประการ ดังนี้ 

การรับรู้บุคคลตัดสินใจกระทำการบนพ้ืนฐานของแนวทางที่พวกเขามองสถานการณ์ รับรู้
คือ ความคิดเห็นของคนที่มีต่อโลก เมื ่อถูกระบายด้วยค่านิยม การรับรู ้ของบุคคลสามารถของ 
กระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลได้ 

การรับรู้ภาพพจน์คือ กระบวนการอย่างหนึ่งที่คุณลักษณะของบุคคลจำนวนหนึ่งลูก 
คาดคะเนว่าเป็นคุณลักษณะของคนทั้งกลุ่ม การรับรู้ภาพพจน์สามารถนำ ไปสู่ความเสียหายและ     
การตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ 

การรับรู้ในทางบวก การรับรู้ในทางบวกเกิดขืนเมื่อผู้ตัดสินใจยอมให้คุณลักษณะอย่างหนึ่ง 
บดบังคุณลักษณะอ่ืน ๆ ทกอย่างในการตัดสินใจ 

ความมีเหตุผลตามความรู้สึก คำว่าความรู้สึกแสดงให้เห็นเป็นนัยถึงอารมณ์ และความลำ 
เอียง ในขณะที่คำว่าความมีเหตุผล แสดงให้เห็นเป็นนัยถึงความถูกต้องเหตุผลและความคงเส้นคงวา 
แนวความคิดของความมีเหตุผลตามความรู้สึก เน้นว่าบุคคลอาจใช้เหตุผลในการตัดสินใจอย่างเดียว 
กันทั้ง ๒ คน และยังคงได้ข้อสรุปที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าบุคคลหนึ่งอาจจะให้น้ำหนัก
กับปัจจัยอย่างหนึ่งมากกว่าปัจจัยอย่างอ่ืน 

ความพอใจ ความพอใจอธิบายถึงการตัดสินใจที ่ไม่ใช่ที ่สุด แต่เป็นการตัดสินใจที ่ดี           
ที่เพียงพอ การตัดสินใจที่พอใจสามารถทำให้เกิดความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายได้และความคืบหน้า 
เหล่านี้สามารถทำได้ ในขณะที่เราค้นหาการตดัสินใจที่ดีกว่าอยู่ต่อไปเรื่อย ๆ 

ความมีเหตุผลในขอบเขต ความมีเหตุผลในขอบเขตเป็นเหตุผลอย่างหนึ ่งที่ผู ้บริหาร 
ตัดสินใจแบบพอใจ ความมีเหตุผลในขอบเขตคือ วงจำกัดของความคิดที ่บังคับให้บุคคลจำกัด 
ความเห็นของปัญหาและสถานการณ์ของพวกเขา ความคิดจะถูกจำกัดเพราะว่าสมองของมนุษย์ไม่ 
สามารถคัดเลือกและประมวลข้อมูลเป็นจำนวนมากได้ ดังนั้นผู้ตัดสินใจจะใช้ข้อมูลอย่างจำกัด เท่านั้น 



๕๘ 

 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า ในการตัดสินใจของมนุษย์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่าง ๆ คือ การตระหนักถึงปัญหา การประเมินทางเลือกหลาย ๆ ทาง การเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 
การลงมือปฏิบัติคือการตัดสินใจ และการประเมินผลหลังจากท่ีได้ตัดสินใจไปแล้ว  

๒.๔.๔ กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 

กระบวนการตัดสินใจนี้ จะนำมาประยุกต์ใช้ในการอธิบายการตัดสินใจในการเลือกตั้ง   
โดยสรุปเป็นขั้นตอนได้ ๔ ขั้นตอน๕๖ ดังนี้ 

๑. การได้ร ับข่าวสารเกี ่ยวกับการเลือกตั ้งและข่าวสารเกี ่ยวกับการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขั้นนี้เป็นขั้นตอนของการได้รับข่าวสารของการสมัครรับเลือกตั้งข่าวสาร
เกี่ยวกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และนโยบายต่าง ๆ ของพรรคการเมืองและของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ซึ่งในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น ประชาชนจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดย
ผ่านสื่อ หรือช่องทางใดบ้าง และข่าวสารต่าง ๆ ในการรณรงค์หาเสียง เลือกตั้งประชาชนเลือกรับ
ข่าวสารในลักษณะใดจนกระทั่งนำข่าวสารนั้นไปเป็นเกณฑ์คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เหลือ
เท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องการจะลงคะแนนเสียงให้จากสื่อหรือช่องทางหลาย ๆ 
ทางนั้น ประชาชนเลือกท่ีจะเชื่อข่าวสารจากแหล่งใดมากท่ีสุด และลักษณะของข่าวสารที่ผ่านไปสู่ผู้
ลงคะแนนเสียงนั้น เป็นลักษณะข่าวสารที่หลากหลาย เพ่ือที่จะจูงใจให้ลงคะแนนเสียง 

๒. การสร้างหลักเกณฑ์และการให้น้ำหนักของหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกตั้งเมื่อ ผู้
ลงคะแนนเสียงยอมรับว่าจะต้องมีการตัดสินใจ และได้รับข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือนโยบายพรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดอยู่ หรือผู้ลงคะแนนผูกพันกับพรรคการเมือง 
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก็จะสร้างหลักเกณฑ์ในการที่จะคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อคัดเลือก 
ผู้สมัครที่ตนถูกใจมากที่สุด ให้เหลือเท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึ่งได้ หรือเท่าที่ตนเอง
ต้องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือให้ความสำคัญกับคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคล ขั้นตอนนี้รวบรวม
ความคิดและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหานั้น ๆ การพัฒนาทางเลือกก็คือการทำให้เกิด
ทางเลือกหลาย ๆ ทาง แล้วนำมาประเมินเพื่อเลือกทางที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ของการเลือกตั้ง 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผู้ตัดสินใจ กล่าวคือ ในขั้นตอนนี้จะเริ่มมีการรณรงค์หาเสียง ข่าวสาร ต่าง ๆ ทั้งในด้าน
ส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือนโยบายของพรรคการเมือง ก็เริ่มเข้าสู่ ประชาชนผู้ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ประชาชนก็จะเริ่มประเมินข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับมาสอดคล้องกับงานวิจัยของกับหลักเกณฑ์
หรือจุดมุ่งหมายของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือไม่ ผู้ลงคะแนนบางคนอาจจะให้ความสำคัญกับ
นโยบาย บางคนให้ความสำคัญกับคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือบางคนอาจจะ
พิจารณาว่าผู้สมัครคนใดที่สามารถให้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์เฉพาะหน้ามากกว่าผู้อื่น 

๓. การประเมินและจัดลำดับเมื ่อได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และให้น้ำหนักของ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงแล้ว หลังจากนั้นจะเป็นการประเมินผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนว่า
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนจะได้รับการประเมินเท่าไหร่ ตามการ

 

       ๕๖ เสาวนีย์ ศิริพจนานนท์. การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษา
กรณีเขตเลือกตั้งท่ี  ๑ จังหวัดสุโขทัย, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (๒๕๔๔). หน้า ๑๘-๒๐. 



๕๙ 

 

ประเมินของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ละคน ก่อนที่จะตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุด 
๔. การตัดสินใจสุดท้ายที่จะลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งขั้นตอนนี้ตามปกติ

แล้วผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคะแนนรวมจาก
การประเมินมากที่ส ุดแต่ในขั ้นตอนนี้อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาสอดแทรกกล่าวคือผู้
ลงคะแนนเสียงบางคนอาจจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามอิทธิพลของสิ่งของเงินทองที่ได้รับจาก
หัวคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเงินและสิ่งของนี้อาจจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งด้วย 

ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกและกระบวนการ
ทางการเมืองที่สำคัญในการที่จะกำหนดว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรม การ
เลือกตั้งยังเป็นการให้เสรีภาพและสิทธิทางการเมืองแก่ประชาชน กล่าวคือการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในทางการเมืองโดยผ่านทางตัวแทนนั่นเอง 

กล่าวโดยสรุป ในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าการเลือกตั้งเป็นกลไก และ 
กระบวนการทางการเมืองที่สำคัญในการที่จะกำหนดว่า ใครคือผู้ที่เหมาะสมที่จะปกครองโดยชอบ
ธรรม ดังนั้น เพื่อให้สังคมการเมืองไทยเป็นสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็น
ปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งที่จะทำให้สังคมการเมืองไทย มีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยของ 
ประชาชนโดยประชาชนในที่สุดระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่
มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพก็จะสัมฤทธิ์ผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองไทยให้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกับระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นเครื่องชี้วัดของความเป็นประชาธิปไตย ในสังคมไทย 
การเลือกตั้งยังเป็นการให้เสรีภาพทางการเมืองกับประชาชน กล่าวว่าการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน 
ร่วมในทางการเมืองไทย ผ่านทางตัวแทนนั่นเอง 

ตารางท่ี ๒.๖ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมือง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล ความหมายของการพัฒนา 
อนันต์ เกตุวงศ์ 
 

การตัดสินใจ คือ การเลือกหรือทางเลือกของวิถีทางการกระทำทางใด
ทางหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกที่มีอยู่ 

วิชัย โถสุวรรณจินดา การตัดสินใจจะต้องมีความมุ่งหมายที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
เกี่ยวกับกระบวนการ เลือกแนวทางในการตัดสินใจ 

 กวี วงศ์พุฒ  
 

ผู้นำต้องตัดสินใจด้วยหลักเหตุผลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

พิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ การตระหนักและการชี้ให้เห็นถึงปัญหา ก่อนอื่นผู้บริหารจะต้องทราบ
ว่าเป้าหมาย ขององค์กร คือ ปัจจัยที ่ทำให้เกิดการตัดสินใจและ
มองเห็นช่องว่างระหว่างเป้าหมายและความเป็นจริง 

เสาวนีย์ ศิริพจนานนท์ กระบวนการตัดสินใจจะนำมาประยุกต์ใช้ในการอธิบายการตัดสินใจ
ในการเลือกตัง้  



๖๐ 

 

๒.๕ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้ง (Election) คือ วิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิของตนในการเลือกตัวแทน

ของตัวเองไม่ ว่าจะเป็นบุคคลคนเดียว หรือเป็นคณะบุคคล หรือเป็นพรรคการเมือง โดยมุ่งหมายจะ
ให้เป็นตัวแทนในภารกิจอย่างใดออย่างหนึ่งในนามของตนเอง เมื่อพิจารณาในมิติทางการเมืองถือเป็น
ที่ยอมรับว่าการเมืองการปกครองที่ให้ความสำคัญกับเลือกตั้งคือการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นวิธีการที่ทำให้ประชาชนได้ใช้มติเสียงข้างมากถ่ายโอน
ความชอบธรรมไปยังผู้แทนของตนเพ่ือใช้อำนาจ หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงกัน
อย่างมากในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ถกเถียงกันว่า “ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง การ
เลือกตั้งคือประชาธิปไตย” ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันการเลือกตั้งได้รับการเรียกร้องอย่างน้อยก็ในเชิง
รูปแบบว่าเป็นวิธีการที่ชอบธรรมที่สุดในการเข้าสู่อำนาจรัฐ แต่ข้อเรียกร้องนี้กลับมิได้มีการถกเถียงใน
เชิงเนื้อหาถึงลักษณะที่แท้จริงของความเป็นประชาธิปไตยในการดำเนินการเลือกตั้ง ตลอดจนผลที่
ได้รับจากการเลือกตั้ง จึงเป็นที่น่าสนใจในการที่จะกล่าวถึงการเลือกตั้งในฐานะที่เป็นดัชนีชี้วัดความ 
เป็นประชาธิปไตย โดยจะทำความเข้าใจเบื ้องต้นถึงความสำคัญของการเลือกตั ้งในระบอบ
ประชาธิปไตยก่อน จากนั้นจะได้กล่าวถึงการเลือกตั้งกับความเป็นประชาธิปไตยเพ่ือพิจารณาสรุปการ
เป็นดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยของการเลือกตั้งต่อไป 

๒.๕.๑ การเลือกตั้งกับความเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ปวงชนเป็นอธิปัตย์๕๗ ซึ่งหากพิจารณาการที่
มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม บุคคลในสังคมย่อมแบ่งออกได้เป็น ๒  ประเภท คือ ผู้ใช้อำนาจรัฐหรือ
ผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองหรือประชาชนทั่วไป ดังนั้นประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบการปกครองที่
เป็นการปกครองตนเองของผู้อยู่ภายใต้การปกครองหรือประชาชนนั่นเอง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้
อยู่ใต้ปกครองหรือประชาชนที่กล่าวนี้มีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งหมายถึงประชาชนทุกคน ดังนั้น
ประชาธิปไตยย่อมหมายความว่าประชาชนผู้อยู่ใต้ปกครองทุกคนล้วนเป็นชนผู้มีอำนาจปกครอง แต่
ในความเป็นจริงแล้วจะให้ทุกคนปกครองประเทศไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาธิปไตยจึงกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ได้ว่าเป็นการปกครองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครองโดยการ
กำหนดให้มีผู ้ใช้อำนาจรัฐหรือผู้ปกครองมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของประชาชน ๕๘ 
ด้วยลักษณะดังกล่าวของระบอบประชาธิปไตยการปกครองโดยผู้อยู่ภายใต้ปกครองหรือประชาชนจะ

 
๕๗ อรุณ ภาณุพงศ์. “นิติธรรมประชาธิปไตย”, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-

มิถุนายน), ๒๕๓๙, หน้า ๓๖๓. 
๕๘ สมยศ เชื ้อไทย และวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ . “แนวความคิดพื ้นฐานเกี ่ยวกับรัฐธรรมนูญและ

ประชาธิปไตย”, วารสารนิติศาสตร์, ปี ที่  ๑๔ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๒๙), หน้า ๔๕. 



๖๑ 

 

เป็นจริงได้ก็โดยการให้ประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครองมีส่วนร่วมในการสร้างเจตนารมณ์ ซึ่ง
สามารถดำเนินการได้ ๒ วิธี๕๙ คือ  

๑. การสร้างเจตนารมณ์ด้วยวิธีให้ประชาชนแสดงมติโดยตรง เป็นวิธีการที่เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า “ประชามติ” กล่าวคือ เป็นการให้ประชาชนออกเสียง โดยตรงในการปกครองบ้านเมอืง 
ทั้งการบัญญัติกฎหมาย การแต่งตั้งและการควบคุมรัฐบาล และการแต่งตั้งตุลาการ อย่างไรก็ตาม 
สำหรับบ้านเมืองที่มีประชากรน้อย ๆ เช่น นครรัฐเอเธนส์ (Athènes) ในยุคกรีกโบราณ ประชาชน
สามารถประชุมกันได้ทั่วถึงเพ่ือออกเสียง แต่สำหรับบ้านเมืองที่มีประชากรจำนวนมากเป็นหลายแสน
คนหรือหลายล้านคน ย่อมเป็นการยากที่จะจัดให้ประชาชนประชุมได้อย่างทั่วถึงเพื่อออกเสียงแสดง
มติโดยตรงในกิจการปกครองบ้านเมืองทุก ๆ อย่างได้ ดังนั้นเมื่อการแสดงประชามติโดยการให้
ประชาชนออกเสียงโดยตรงในการปกครองบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก จึงมีวิธีสร้างเจตนารมณ์ของ
ประชาชนผ่านผู้แทนที่ประชาชนเป็นผู้เลือก ในขณะที่การแสดงประชามตินั้นยังคงได้รับการสงวนไว้
เพ่ือให้ประชาชนมีมติโดยตรงเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือนโยบายที่สำคัญ ๆ เช่น การแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

๒. การสร้างเจตนารมณ์ด้วยวิธีให้ประชาชนแสดงมติผ่านผู้แทนซึ่งประชาชนเป็นผู้เลือก
เป็นวิธีการที่เรียกโดยทั่วไปว่า “การเลือกตั้ง” กล่าวคือ เป็นวิธีการที่ให้ประชาชนในเขตหนึ่ง ๆ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนมาปกครองบ้านเมืองแทนตน ทั้งการแสดงมติในสภาผู้แทนราษฎรหรือ
รัฐสภาเพื่อบัญญัติกฎหมาย ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งถอดถอนรัฐบาล ควบคุมรัฐบาลในการ
ปฏิบัติรัฐกิจ ตลอดจนบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลและมีองค์การแต่งตั้งถอดถอนตุลาการ 
โดยวิธีแสดงมติผ่านผู้แทนนั้นอาจมีได้ ๒ แบบ คือ 

๑) เป็นการเลือกผู้แทนโดยตรง  
๒) เป็นการเลือกผู้แทนโดยทางอ้อม 
การเลือกผู้แทนโดยตรงเป็นกรณีที่ประชาชนผู้เลือกตั้งได้เลือกผู้แทนไปทำหน้าที่แทนตน

โดยปราศจากคนกลางนั่นเอง ส่วนการเลือกผู้แทนโดยอ้อมนั้นเป็นกรณีที่ประชาชนผู้เลือกตั้งได้เลือก
ผู้แทนไปทำหน้าที่แทนตนโดยผ่านคนกลาง กล่าวคือ เป็นการที่ประชาชนผู้เลือกตั้งได้เลือกตัวแทนให้
ออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรแทนตนชั้นหนึ่งก่อน แล้วตัวแทนจึงเลือกผู้แทนราษฎรอีกชั้นหนึ่ง๖๐  

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจะบรรลุเป้าหมายของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยก็คือการให้ผู้อยู่ภายใต้ปกครองหรือประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเจตนารมณ์ในการ
ปกครองบ้านเมือง แต่โดยเหตุที่การปกครองบ้านเมืองที่มีประชากรจำนวนมาก ๆ จะดำเนินการให้
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองบ้านเมืองด้วยตนเองย่อมเป็นการยากลำบาก ด้วยเหตุนี้
วิธีที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายก็คือการให้ประชาชนเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่แทนตน โดยถือว่า

 
๕๙ ปร ีด ี  พนมยงค์ , ประชาธ ิปไตยและร ัฐธรรมน ูญเบ ื ้องต ้นก ับการร่ างร ัฐธรรมน ูญ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์นิติเวชช์, ๒๕ ๑๗), หน้า  ๑ ๑- ๑๒. 
๖๐ Phillippe Ardant, Institutions politiques & Droit Constitutionnel, 8,edition, (Paris : 

L.G.D.J., 1996), p. 201. 



๖๒ 

 

การเลือกตั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นประชาธิปไตย เพราะการเลือกตั้งเป็นการชี้ให้เห็นถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนนั่นเอง๖๑  

๒.๕.๒ การเลือกตั้งกับเงื่อนไขสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

การเลือกตั้งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะ
การเลือกตั้งเป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย      
แต่บ้านเมืองใดจะมีการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่ หรือจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมมิได้ขึ้นอยู่
แต่เพียงว่าบ้านเมืองนั้นมีการเลือกตั้งหรือไม่เท่านั้น ทั้งนี้  เนื่องจากการเลือกตั้งจะต้องมีหลักเกณฑ์
พ้ืนฐานของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยด้วย ในขณะเดียวกันการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย
ก็ต้องประกอบด้วยหลักการที่สำคัญของความเป็นประชาธิปไตยอีกด้วย 

๑. หลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
การพิจารณาว่าการเลือกตั้งในบ้านเมืองใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ต้องพิจารณาหลักการ

พื้นฐานของการเลือกตั้งที่สอดคล้องกับงานวิจัยของกับแนวคิดพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย๖๒ 
ดังนี้ 

๑) หลักการเลือกตั้งโดยตรง การเลือกตั้งผู้แทนอาจเป็นการเลือกตั้งโดยตรงหรือโดย
ทางอ้อม แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรตามหลักประชาธิปไตยเรียกร้องให้ต้องเป็นการ
เลือกตั้งโดยตรง กล่าวคือ ระหว่างประชาชนผู ้ออกเสียงเลือกตั้งกับประชาชนผู ้รั บการเลือกตั้ง 
ตลอดจนระหว่างการลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกับผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งจะต้องไม่มีบุคคล
ใดหรือการตัดสินใจใด ๆ มาแทรกกลางหรือที่เรียกว่าปราศจากคนกลางนั่นเอง เนื่องจากการเลือกตั้ง
โดยตรงนี้ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนและเมื่อได้แสดงออกไปแลว้ก็
ไม่มีผู้ใดอีกที่จะมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งได้อีก๖๓ 

๒) หลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป เป็นหลักการที่เห็นว่าโดยหลักแล้วประชาชนทุกคน
สามารถเข้าร่วมการเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ เนื่องจากแต่เดิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งอาจมี
การจำกัดหรือตัดบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม เช่น การสงวน
การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งด้วยฐานะทางการเงิน หรือการชำระภาษี หรือการศึกษา เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม หลักการเลือกตั้งโดยทั่วไปนี้มิได้หมายความว่าจะไม่สามารถจำกัดขอบเขตเกี่ยวกับสิทธิในการ
เลือกตั้งได้เลย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือสิทธิเลือกตั้งไม่เคยเป็นการเลือกตั้งโดยทั่วไปอย่างแท้จริงเลย 
เพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็เห็นได้ด้วยประสบการณ์ว่ามิใช่ว่าคนไทยทุกคนจะมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ 

 
๖๑ ดำริห์ บูรณะนนท์, กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายพรรค

การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๔๙. 
๖๒ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั ้ง : บทเรียนจากเยอรมัน , 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา, ๒๕๔๒), หน้า ๒๑-๒๙. 
๖๓ วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน , (กรุงเทพมหานคร : โครงการ

ตำราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕), หน้า  ๑๙๐ - ๑๙๒. 



๖๓ 

 

เนื่องจากการกำหนดอายุขั้นต่ำของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การจำกัดขอบเขต
ของสิทธิเลือกตั้งย่อมทำได้ตราบเท่าที่ยอมรับกันว่ามีเหตุผลเพียงพอไม่ขัดต่อหลักการเลือกตั้ง
โดยทั่วไป๖๔ 

๓) หลักการเลือกตั้งโดยเสรี เป็นหลักที่ประชาชนผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งก็ดี 
ประชาชนผู้มีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งก็ดี สามารถแสดงออกซึ่งสิทธิของตนโดยปราศจากการใช้
กำลังบังคับหรือความกดดันทางจิตใจ ตลอดจนการใช้อิทธิพลใด ๆ ต่อการตัดสินใจในการออกเสียง
เลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้น การใช้อิทธิพลใด ๆ ครอบงำการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจนเห็นได้ ชัดว่าขัดต่อหลักการเลือกตั้งโดยเสรีแล้วย่อมเป็นสิ่งต้องห้าม
ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของภาครัฐหรือบรรดาเอกชนต่าง ๆ ก็ตาม 

๔) หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค เป็นหลักที่เรียกร้องให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งมีความเท่าเทียมหรือเสมอภาคกันในการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคน
อื่นไม่ได้ ในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเท่ากัน
และคะแนนเสียงทุกเสียงต้องมีน้ำหนักเท่ากัน เช่น เมื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วไม่ว่าจะยากจน ร่ำรวย 
หรือมีกำเนิดอย่างไรก็มีสิทธิเท่าเทียมกัน ในส่วนของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคือการเสมอภาคกันใน
การแข่งขันการเลือกตั้ง เช่น ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดก็ต้องเป็น
ผู้ที่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ รวมถึงการที่รัฐจะต้องให้หลักประกันความเสมอภาคเท่าที่จะทำได้
ในการแข่งขันเลือกตั้งด้วย เช่น การแบ่งเขตเลือกตั้งหรือการกำหนดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันเพ่ือให้ได้รับเลือก เป็นต้น 

๕) หลักการเลือกตั้งโดยลับ เป็นหลักการที่เรียกร้องให้การจัดการเลือกตั้งจะต้อง
ดำเนินการในลักษณะที่จัดคูหาเลือกตั้งโดยไม่มีผู้ใดนอกจากผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้นที่ทราบ 
ทั ้งนี ้เพื ่อเป็นการให้หลักประกันในเรื ่องการเลือกตั ้งโดยเสรี เพราะการกำหนดให้ประชาชนผู้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้นที่รู้ว่าตนได้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด ทำให้ประชาชนผู้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ต้องกังวลผลใด ๆ ที่จะตามมาจากการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของตน 
ไม่ต้องเกรงกลัวต่ออิทธิพลใด ๆ เนื่องจากไม่มีใครทราบว่าตนลงคะแนนให้กับผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใด 

จากหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งที่กล่าวมาข้างต้นเราจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งใน
บ้านเมืองที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยอาจไม่มีความเป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงเลยก็ได้หาก
การเลือกตั้งในบ้านเมืองนั้นขาดเสียซึ่งหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 

 
๖๔ ธนิกาญน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ปัญหาระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ , (คณะนิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๑-๒๑. 



๖๔ 

 

นอกจากนี้ แม้การเลือกตั้งจะเป็นเงื ่อนไขที่สำคัญของความเป็นประชาธิปไตย แต่การปกครอง
บ้านเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยท่ีแท้จริงยังมีส่วนประกอบสำคัญที่จะขาดเสียมิได้เช่นกัน 

๒. หลักการพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย 
หลักกการพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตยจะกล่าวถึงความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง

นั้นยังมีส่วนประกอบสำคัญที่จะขาดเสียมิได้ ทั้งนี้เพราะสิ่งที่ต้องระวังและเป็นอันตรายต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ เจตนารมณ์ของผู้นำซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชน
เบี ่ยงเบนจนแตกต่างไปจากเจตนารมณ์ของประชาชนซึ ่งจะนำไปสู ่ระบอบการปกครองแบบ
คณาธิปไตยในรูปแบบประชาธิปไตย๖๕ ด้วยเหตุนี้ในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงจะต้องมีหลักการ
ควบคุมการใช้อำนาจซึ่งทำได้หลายทาง๖๖ ดังนี้  

๑) หลักการแบ่งแยกอำนาจ ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองให้บทเรียนว่า 
“อำนาจมีแนวโน้มที่จะทำให้คนเสียอำนาจเด็ดขาดทำให้คนเสียอย่างเด็ดขาดไปเลย” (Power tends 
to corrupt, absolute power corrupts absolutely) ดังนั ้นแม้บุคคลหรือคณะบุคคลที่บริหาร
บ้านเมืองจะได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตามวิถีทางประชาธิปไตยก็ตาม การใช้อำนาจอย่าง
พอเหมาะพอควรจะเป็นไปได้ก็แต่โดยการจัดการของรัฐในลักษณะที่ให้ “อำนาจหนึ่งหยุดยั้งอีก
อำนาจหนึ่ง”๖๗ การแบ่งแยกอำนาจให้ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ สามารถควบคุม 
ตรวจสอบ และยับยั้งซึ่งกันและกันได้ ก็จะทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน 

๒) หลักสิทธิของมนุษยชน ในบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหลายต่างยอมรับ
ความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนตามความประสงค์ของบุคคลนั้น 
ๆ ด้วยเหตุนี้บ้านเมืองจึงต้องให้ความเคารพต่อแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะ
สิทธิในชีว ิต ร่างกาย ทรัพย์สิน อนามัย สิทธิและเสรีภาพเหล่านี ้ เป ็นสิ ่งที ่จะพรากไปไม่ได้ 
(Unalienable right) หลักการนี้ถือเป็นข้อผูกมัดไม่ให้ผู้มีอำนาจทำตามอำเภอใจหรือใช้อำนาจเกิน
ขอบเขต 

๓) หลัก The Rule of Law ถือเป็นหลักการปกครองโดยกฎหมายหรือที่ในระบบ
กฎหมายไทยเรียกกันโดยทั่วไปว่า “หลักนิติธรรม” ซึ่งแม้จะยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ในส่วนที่
เกี่ยวกับความหมายและขอบเขตที่แน่ชัดของหลัก The Rule of Law แต่ก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า
หลัก The Rule of Law นี้คือสาระอันเป็นแก่นของรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยที่ถือว่าบ้านเมืองจะต้อง
ปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่โดยคน เพราะสังคมจะอยู่ได้โดยสงบสุขสมาชิกของสังคมก็ต้องอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์บางประการ อาจจะกฎเกณฑ์ตามจารีต กฎเกณฑ์ทางศีลธรรม กฎเกณฑ์ทางศาสนา ที่

 
๖๕ สมยศ เชื้อไทย และวรพจน์ วิศรุตพิชญ์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๔. 
๖๖ ปรีดี เกษมทรัพย์, ประชาธิปไตยกับชนชั้นกลาง, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน , 

๒๕๓๕), หน้า  ๑๗- ๑๘. 
๖๗ สมยศ เชื้อไทย และวรพจน์ วิศรุตพิชญ์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๙. 



๖๕ 

 

สำคัญคือกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย๖๘ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู ้ปกครองบ้านเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยก็ต้องใช้อำนาจหน้าที ่ตามหลัก The Rule of Law เพื ่อเป็นการประกันสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนจากการใช้อำนาจตามอำเภอใจ (Arbitrary power) ของผู้ปกครอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ปกครองจะมีอำนาจสั่งการให้ประชาชนกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการอย่างใดอย่าง
หนึ่งได้ต่อเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจอย่างชัดแจ้ง และจะต้องใช้อำนาจนั้นภายในกรอบที่
กฎหมายกำหนดไว้ 

๔) หลักการเคารพสิทธิของเสียงส่วนน้อย กล่าวโดยทั่วไป ระบอบประชาธิปไตยคือ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมในการปกครองประเทศ แต่ความเป็นอันหนึ่ง อัน
เดียวกันในการปกครองประเทศระหว่างผู้อยู่ใต้ปกครองก็ดีหรือระหว่างผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองก็
ดีไม่อาจเป็นจริงได้ เพราะผู้มีสิทธิในทางการเมืองย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้
ใกล้เคียงกับอุดมคติที่มีอยู่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นการปกครองโดยเสียงข้างมาก 
(Majority Rule) เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การให้
เสียงข้างมากเป็นฝ่ายตัดสินใจบนพื้นฐานของการเคารพเสียงส่วนน้อยจึงเป็นการดำเนินการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนทั้งหมดให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยไม่มีการเอาเปรียบกันจน
นำไปสู่การสร้างความขัดแย้งในสังคมมากเกินไป๖๙  

กล่าวโดยสรุปคือเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยต้องประกอบเข้าด้วยกันเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เป็นการยอมรับความเป็นอันหนึ ่งอันเดียวกันบนความขัดแย้งภายใต้ความอดทน 
(Tolerance) ต่อความเห็นของฝ่ายตรงกันข้าม ซึ่งเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งของความเป็น
ประชาธิปไตย  

ตารางท่ี ๒.๗ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปรีดี เกษมทรัพย์ 
 

๑) หลักการแบ่งแยกอำนาจ  

๒) หลักสิทธิของมนุษยชน  

๓) หลัก The Rule of Law “หลักนิติธรรม” 
ธนิกาญน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
 

การเลือกตั้งในบ้านเมืองใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ต้อง
พิจารณาหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกับแนวคิดพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย 

ดำริห์ บูรณะนนท์ 
 

ผู้นำต้องตัดสินใจด้วยหลักเหตุผลเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
๖๘ อรุณ ภาณุพงศ์, อ้างแล้ว, หน้า ๓๖๔. 
๖๙ Henry Roussillon, Le Conseil Constitutionnel, 2éd., (Paris : Dalloz,  1994), p.1. 



๖๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล                        แนวคิดหลัก 
ปรีดี พนมยงค์ 
 

ระบอบประชาธิปไตยการปกครองโดยผู ้อยู ่ภายใต้
ปกครองหร ือประชาชนจะเป็นจร ิงได ้ก ็โดยการให้
ประชาชนผู้อยู่ภายใต้การปกครองมีส่วนร่วมในการสรา้ง
เจตนารมณ์ 

๒.๖ แนวคิดสิทธิและหน้าที่ทางการเมือง 
๒.๖.๑ ความหมายของสิทธิ 

ความคิดเรื่อง "สิทธิ" มีประวัติกวามเป็นมาที่ยาวนาน มีความเข้าใจร่วมกันในเรื่องสิทธิว่า
คือการใช้อำนาจของบุคคลที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากกว่าเป็นความเข้าใจส่วนตัวว่าอะไร
เป็นจริงอะไรถูกต้อง ดังที ่ Dagger เสนอเเนะโดยการนำความหมายทางวัตถุมาเปรียบเทียบ 
ความหมายที่สำคัญของ "สิทธิ" ในทางจริยธรรม เป็นมาตรฐานหรือวิธีการสำหรับการปฏิบัติ เป็นอะไร
บางอย่างที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ที่มีความยุติธรรมถูกต้องคือเมื่อไรที่ความคิดเรื่องความถูกต้องชอบ
ธรรมได้ถูกพิจารณาในแง่จริยธรรมแล้ว พัฒนาการขั้นต่อไปคือมองจริยธรรมที่เป็นการให้สิทธิบาง
ลักษณะแก่บุคคล เพ่ือให้การยอมรับการได้มาซึ่งสิทธิ โดยการมีสิทธิที่ถูกต้องชอบธรรม จากความเชื่อ
ที่ว่าข้าพเจ้าอาจจะกระทำบางสิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือตามความเชื่อว่าข้าพเจ้าอาจปฏิบัติ
บางอย่างเพราะว่าข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะทำ ด้วยเหตุนี้ ความคิดเกี่ยวกับสิทธิจึงสัมพันธ์ กับความคิดใน
เรื่องความชอบธรรม"๗๐ 

ส่วนโธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) ให้ความหมายของสิทธิเสรีภาพว่าเป็นการ
ปราศจากการคัดค้าน ทั้งนี้ เพราะการคัดค้านย่อมทำให้เกิดความไม่พึงพอใจทำให้ความหวังของ
บุคคลไม่สำเร็จลงได้ การคัดค้านเป็นเหตุทำให้สิ่งที่มนุษย์พึงพอใจพลัดพรากจากมนุษย์ไป แต่โดย
แท้จริงแล้วการขัดขวางเละการคัดค้านมิใช่สิ ่งไม่ดีเสมอไป ถ้าหากการขัดขวางนั้นเป็นเรื ่องของ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีวางไว้เพ่ือป้องกันการละเมิดในสังคม๗๑ 

ในแนวทางการเมืองความหมายของสิทธิเสรีภาพมีกล่าวไว้เป็นแนวบวกและแนวลบ 
ความหมายในแนวบวกคือบุคคลสามารถปกครองตัวเองได้ รัฐบาลเป็นของประชาชน ไม่มีการจำกัด
ขอบเขตแก่ประชาชน รัฐบาลกระทำตามเจตนารมณ์ของประชาชน ส่วนความหมายในแนวลบนั้น 
ประชาชนมีเสรีภาพได้ภายใต้อำนาจแห่งรัฐ รัฐไม่อาจมาย่ำยีประชาชนและไม่บังคับประชาชนให้
เป็นไปตามใจชอบ แต่จำเป็นต้องวางแนวทางไว้ปฏิบัติร่วมกัน 

 
๗๐ Dagger, Richard, Rights, in Political Innovation and Conceptual Change, (ed. et al 

Terence Ball, (Cam bridge : Cam bridge University Press,1 9 8 9 ), http://www. urb an dharma. 
org/udharma/humanri ghts.html 

๗๑ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (เรียบเรียง), ปรัชญาเอ๊กซิสเตนเชียลลิสม์, พิมพัดรั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : บริษัท โอ 
เอ็น จี จำกัด, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓ . 



๖๗ 

 

๒.๖.๒ ความหมายของสิทธิ และท่ีมาในพระไตรปฎก 

นิยามความหมายของสิทธิโดยทั่วๆ ไป คําวา สิทธิ มาจากภาษาบาลีซึ่งโดยทั่วไปนั้นสิทธิ 
หมายถึงอํานาจอันชอบธรรมที ่จะอ างหรือเรียกรองเอาได๗๒ หรือแมแตการแสดงออกถึงการ
ครอบครองทรัพยที่ตนเปนเจาของ (สก) ๗๓ หรอืมีสิทธิ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ตนสามารถใชใหเปนประโยชน
ไดตามความตองการ  

คําวา “สิทธิ (Right)”๗๔ ในพจนานุกรมใหความหมายวา ความสําเร็จ อํานาจที่จะกระทํา
การใดๆ ไดอยางอิสระ โดยไดรับการรับรองจากกฏหมาย เชน สิทธิบัตร (patent) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๐ วรรคแรกบัญญัติวา “บุคคลยอมเสมอกัน
ในกฎหมายและไดรับความคุ้มมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน วรรคสองบัญญัติ วา “ ชายและหญิง
มีสิทธิเทาเทียมกัน”  

คําวา “สิทธิ” (Right) หมายถึง สิ่งที่บุคคลควรจะไดอยางถูกตองและชอบธรรม และ 
ถาไมไดรับ บุคคลสามารถเรียกรองได สิทธิคือการได เปนภาวะฝายบวกท่ีรัฐรับรอง หรือไมรับรองใหก็
ไดแตรัฐตองคุมครองสิทธิของประชาชน สิทธิที่รัฐรับรองคือ สิทธิที่บัญญัติไวในกฎหมาย รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติเรื่องสิทธิและเสรีภาพ ของชนชาวไทยไวในมาตรา ๒๖ ถึง มาตรา 
๖๖ มี ๔๑ มาตรา  

สิทธิที่กฎหมายหรือรัฐไมรับรองไวเดิมทีคือ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ถือเปนสทิธิ
ธรรมชาติที่ทุกคนมีในฐานะเกิดเปนมนุษย ปจจุบันรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองสิทธินี้ไวตามมาตรา 
๑๙๙–๒๐๐ สวนสิทธิสตรี เปนสิทธิที่รัฐรับรองและใหความคมุครอง  

ในการบัญญัติกฎหมาย ทานจะนําเรื่องสิทธิและเสรีภาพไวดวยกัน เพราะทั้งสองอยาง 
ตองไปดวยกัน เมื่อมีสิทธิยอมมีเสรีภาพ เมื่อมีเสรีภาพอันกฎหมายรับรองไว ก็ยอมเปนสิทธิ๗๕ 

คำว่า "สิทธิ" (right) ในทางตะวันตกนั้นเป็นสิ ่งที่มีการถกเถียงกันในเชิงปรัชญอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งเป็นผลของความคิดจากนักปรัชญารุ่นก่อน ๆ โดยเฉพาะแนวความคิดเรื ่องอุดมรัฐ 
(utopia) และการเมืองการปกครอง ในทรรศนะของจอห์น ล็อค ถือว่าเรื่องสิทธินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญของ
มนุษย์ทุกผู้คนที่เกิดมาในโลกนี้ โดยมีเรื่องสิทธิในแง่ของความเป็นเจ้าของและการครอบครองสิทธิใน
แนวความคิดว่าทรัพย์สินที่อยู่ตามธรรมชาติและสิทธิที่ถือว่าสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิในชีวิต
ของปัจเจกชน ประเด็นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความหมายอีกทั้งความสำคัญของสิทธิในชีวิต และ
สิทธิในการที่จะได้รับความคุ้มครองจากรัฐ รัฐมีเพียงหน้าที่ในการรับใช้ประชาชน สิทธิทางการเมือง 

 
๗๒ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), การสรางสรรคประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๒๘. 
๗๓ สมเด็จพระสังฆราชเจาพระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงชินวรณสิริวัฒน, พระคัมภีรอภิธานนัปปทีปกา, 

พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย , ๒๕๓๐), หนา ๒๐๗. 
๗๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนา อินเตอร

พริ้นท, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๙๒. 
๗๕ สนิท ศรีสําแดง, พุทธปรัชญาเถรวาท : กระบวนทัศนใหม , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๑๒๑–๑๒๒. 



๖๘ 

 

(Political right) ทั้งหมดเป็นของประชาชน ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและถอดถอน
รัฐบาลได้ หากรัฐบาลไม่มีความเป็นธรรมและไร้ศักยภาพ เพราะรัฐบาลมีหน้าที่ในการตอบสนองความ
มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศต้องการของประชาชนในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้จัดตั้งหรือเป็น
เจ้าของรัฐบาลและเป็นผู้รับประโยชน์จากการบริหารงานของรัฐบาล๗๖ พร้อมทั้งการเข้าไปครอบครอง
สิทธิ์ของปัจเจกชน๗๗ โดยรัฐบาลไม่สามารถจะยึดทรัพย์สินจากสมาชิกคนใดคนหนึ่งโดยไม่ได้รับการ
ยินยอมสิทธิในทรัพย์สิน (Property) ของประชาชนจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเคารพโดยเคร่งครัด๗๘ 

๒.๖.๓ บ่อเกิดของสิทธิ 

จอห์น ล็อค ได้เสนอทรรศนะเกี่ยวกับสิทธิไว้หลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เป็นสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐาน ปัจจัยที่เป็นสภาวะธรรมชาติ หรือแม้แต่ปัจจัยที่เกิดจากระบบสังคมการเมืองการปกครอง
ในสมัยนั้นนับว่าปัจจัยค้นต่างๆ ดังที่ล่าวมาล้วนเป็นปัจจัยผลักดัน (Sanction) สำคัญที่ก่อให้เกิดสิทธิ
ตามแนวคิดสิทธิทางการเมืองของล็อคทั้งสิ้น จากการศึกษาวิจัยในทรรศนะของล็อค ผู้วิจัยได้ข้อสรุป
ทรรศนะอันเป็นบ่อเกิดของสิทธิตามทรรศนะของล็อคท่ีแบ่งย่อยเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ คือ 

๑. ทรรศนะที่เกิดจากปัจจัยทางศาสนาเป็นพ้ืนฐาน 

จอหน ล็อค มีความเชื่อในคริสตศาสนาที่วา เมื่อพระเจาทรงสรางโลกและมนุษย 
พระองคเองไดมอบสิ่งตางๆ ในธรรมชาติใหเปนสมบัติรวมสําหรับใหมนุษยทุกคนไดกินไดใชเสมอ  
หนากัน ความเชื่อดังกลาวนี้ จอห์น ล็อค ไดนํามาขยายความตอโดยกลาวเสียใหมวา ทุกคนมีสิ่งหนึ่ง
ติดตัวมาตั้งแตเกิดเหมือนกัน สิ่งนี้คือสิทธิโดยธรรมชาติ (Natural rights) สิทธิที่จะอางความเปนเจา
ของในสิ่งที่พระเจาทรงประทานมาใหกินใหใชรวมกันนั่นเอง คนทุกคนมีสิทธิ ๖ ลักษณะความเสมอ
ภาคก็เชนกัน ในจุดไหนที่อํานาจทั้งปวงกับอํานาจศาลใชแทนกันได ไมมีใครมีมากกวาผูอ่ืน ทุกคนเกิด
มามีสิทธิทางธรรมชาติเชนเดียวกัน และประโยชนที่จะเกิดจากสติปญญาก็เทาเทียมกัน ควรที่จะเสมอ
ภาคระหวางกัน๗๙ 

๒. ทรรศนะที่เกิดจากสภาวะธรรมชาติ 

ในทรรศนะของจอห์น ล็อค ในสภาวะธรรมชาติมนุษยทุกคนเกิดมาบริสุทธิ์ไมรูอะไร
เลยที่สามารถรูอะไรและเขาใจโลกภายนอกรอบตัวไดก็โดยการเรียนรูจากการสังเกตและประสบกา
รณ และคุณสมบัติประจําตัวมนุษยทุกคนก็คือ ความมีเหตุผลอันเปนสิ่งที่พระเจาประทานมาใหแก

 
๗๖  John Locke, Two Treatises of Govermment, (New York : Hafner Publishing 

Company,  1969), p. 168. 
๗๗ John Locke, Treatise of Civil Government and A Letter Concerning Toleration, 

(New York : Appleton Century Company, Inc., 1937), p.58. 
๗๘ สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์, การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

เสมาธรรม, ๒๕๔๕), หน้า ๑๖๕. 
๗๙ J.W. GOUGH, The Second Treatise of Civil Government and A Letter Concerning 

Toleration By John Locke, (London: Basil Blackwell Oxford,  1948), p.4. 



๖๙ 

 

มนุษยทุกคน เหตุผลของมนุษยเต็มไปดวยเมตตาธรรม ใฝสันติ การกระทําใด ๆ ของมนุษยอยูภายใต
กฎธรรมชาติและมนุษยจะสามารถเขาใจกฎธรรมชาติไดดวยเหตุผล และประสบการณ๘๐ การที่มนุษย
ไมทํารายกันและกันนั้น เพราะมนุษยตระหนักดวยเหตุผลวา หากตนกระทําเชนนั้นก็ยอมจะไดรับการ
โตตอบในทํานองเดียวกันมนุษยในสภาวะธรรมชาติ ตามทรรศนะของจอห์น ล็อคมี ๒ ลักษณะ คือ 

ก. ภาวะแห่งเสรีภาพ (Liberty) ส่งที่ตนปรารถนาภายใตขอบเขตจํากัดแหงกฎ
ธรรมชาติ๘๑ ซึ่งเปนที่นาตั้งขอสังเกต ในทรรศนะของชาวตะวันตกที่มีทรรศนะเกี่ยวกับเสรีภาพอยาง 
นาสนใจเชน พี.เฮช พาทริดจ (P.H. Partridge) อธิบายความหมายของเสรีภาพในเชิงประวัติปรัชญา
และความคิดทางสังคมวาเสรีภาพนั้นใชในความหมายทางจริยธรรมทางสังคม โดยหมายถึงสภาพที่
เกิดจากความสัมพันธระหวางคนตอคน หรือหมายถึงเงื่อนไขของชีวิตในสังคม ทั้งนี้ เพราะเสรีภาพ 
หมายถึงสภาพการดําเนินชีวิตที่ปราศจากอํานาจหรือแรงบังคับจากผู อื่น คน ๆ หนึ่งจะพูดไดวามี
เสรีภาพก็ตอเมื่อเขาสามารถเลือกจุดหมายของเขาเองได ตัวเขาเองสามารถเปนสาเหตุของเงื่อนไข
ชีวิตตัวเอง เขาสามารถเลือกสิ่งที่เขาพอใจ และไมเลือกสิ่งที่่เขาไมอยากทํา แตเมื่อเขาเลือกที่จะทําก็
สามารถเลือกไดไมถูกบังคับโดยเจตจํานงของบุคคลอ่ืน ของรัฐหรือของอํานาจชี้ขาดอันใด เปนการใช
เสรีภาพที่จะเลือกหรือไมเลือกไมมีอํานาจใดมาบังคับ 

ข. ภาวะแหงความเทาเทียมกันของทุกชีวิตที่อาศัยอยู (equality) จอห์น ล็อคให
ทรรศนะวา คนที่เกิดมาแลวยอมมีเสรีภาพที่สมบูรณ มีความสุขอยางไมจํากัดตอสิทธิทั้งหลายทั้งปวง 
ตามกฎเกณฑแหงธรรมชาติ เสมอภาคเทาเทียมกับผูอ่ืนซึ่งเปนสมาชิกคนหนึ่งของโลก เขามีอํานาจไม
เพียงแตดูแลทรัพยสิน เขายังมีสิทธิในชีวิตของตน มีเสรีภาพแหงตน แนวคิดของจอห์น ล็อคเกี่ยวกับ
มนุษยในสภาวะธรรมชาติ (State of nature) จอห์น ล็อค เห็นวามนุษยในสภาวะธรรมชาติไมมีความ
แตกตางมากนักกับมนุษยในสังคมที่มีการจัดระเบียบแลว ทั้งนี้ เพราะจอห์น ล็อค ไมเชื่อวาโดย
ธรรมชาติมนุษยจะดํารงอยูไดโดยปราศจากกฎระเบียบ กฎและระเบียบที่ครอบคลุมมนุษยในสภาวะ
ธรรมชาติก็คือกฎแหงธรรมชาติ (Law of nature) นั่นเอง๘๒ 

๓. ทรรศนะที่เกิดจากปัจจัยทางการเมืองการปกครอง 

จอห์น ล็อค ไดใหความหมายอํานาจทางการเมืองวาเปนสิทธิในการจัดทํากฎหมาย 
พรอมดวยบทลงโทษถึงชีวิตและโทษที่เบาบางลงไปทั้งหมด สําหรับวางระเบียบควบคุม และสงวน
รักษาทรัพยสินและสิทธิในการใชพลังของประชาชนเพื่อบริหารใหเปนไปตามกฎธรรมชาตินั้นๆ เพ่ือ  
ปองกันจักรภพใหพนจากการประทุษรายจากภายนอกและทั้งหมดนี้เพ่ือประโยชนสวนรวมเทานั้น๘๓ 

ก. ทรรศนะที่วาดวยสัญญาประชาคม (Social contract)  

 
๘๐ Ibid. , pp. 122-128. 
๘๑ Ibid. , pp. 133-146. 
๘๒ John Locke, Two Treatises of Government, pp. 133-135. 
๘๓ Ibid., p. 159. 



๗๐ 

 

สัญญาประชาคมมีความหมายวา ประชาชนยินยอมเสียเสรีภาพสวนหนึ่งของตน 
เพื่อแลกกับความอยู่รอดและความสงบสุข ประชาชนทุกคนพรอมใจกันยินยอมเสียเสรีภาพ โดยมอบ
อํานาจชี้ขาดแกบุคคลผูหนึ่ง เพ่ือใหเขาสามารถจัดการปกครองใหเกิดความสงบเรียบรอยได เมื่อมอบ
อํานาจนี้ใหแกผูใดแลวก็ตองยินยอมใหมีอํานาจเด็ดขาดไปตามวาระที่กำหนด มิฉะนั้นแลวเขาก็จะไม
สามารถใชอํานาจไดอยางเด็ดขาดจริง ๆ เพราะตองเกรงกลัววาเมื่อพนระยะที่มีอํานาจแลวจะถูกแก
แคน การปฏิวัติจึงเปนการกระทําท่ีขัดตอจุดมุงหมายของสัญญาประชาคม เมื่อพลเมืองมอบอํานาจให
ประมุขของชาติตามสัญญาประชาคมแลว แตละคนก็จะมีฐานะเปนเฟองหนึ่งของเครื่องจักรอันไดแก
ชาติของตนนี่คือรัฐในอุดมคติ ซึ่งจอห์น ล็อค ตองการใหเปนจริงขึ้นในประเทศอังกฤษโดยมีกษัตริย 
เปนประมุขในทางการเมือง ตามทรรศนะของจอห์น ล็อค จึงใหความหมายสัญญาประชาคม (Social 
contract) วาหมายถึงการมีองคกรรับผิดชอบใชอํานาจบังคับใหคนประพฤติชอบและมีศีลธรรมอันดี 
ซ่ึงเปนสิ่งที่มีอยู่แลวในสภาวะธรรมชาติแตขาดผูที่จะคอยบังคับใหเปนไปตามนั้น๘๔ 

ข. สังคมการเมืองมีการใชกฎหมายเปนเครื่องมือพิทักษสันติสุขใหปวงชน  

จอห์น ล็อคใหทรรศนะวา กฎหมายที่ดีไมใชสิ่งที่จํากัดสิทธิเสรีภาพ แตเปนสิ่งปก 
ปองสิทธิเสรีภาพ ที่ใดปราศจากกฎหมายที่นั่นไมมีอิสระเสรี เพราะสิทธิเสรีภาพคือความดี มีอิสรภาพ
จากการถูกยับยั้งหรือทําอันตรายโดยผูอื่น กฎหมายไมไดอยูภายใตการบังคับตามอําเภอใจของบุคคล
หนึ่งบุคคลใด๘๕ 

๔. ทรรศนะที่เกิดจากปัจจัยทางการบริหารรัฐ 

ในทรรศนะของจอห์น ล็อค การกําเนิดรัฐนั้นมีความหมายวารัฐเกิดขึ้นเพราะให
มนุษยอยูภายใตกฎหมาย ถาไมมีกฎหมายก็ไมมีสิทธิเสรีภาพ การมีสิทธิเสรีภาพนั้นก็คือ การพนจาก
การบีบบังคับหรือการทํารายโดยคนอื่น กฎหมายจึงเปนหลักประกันแหงสิทธิเสรีภาพ รัฐ (State)  
เขามาเปนคูกรณีในพันธสัญญากับประชาชนก็เพื่อที่จะมาควบคุมและคุมครองสิทธิเสรีภาพดังกลาว
ตามกฎหมาย และถารัฐไมเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็เทากับรัฐละเมิดพันธสัญญาดังกลาว
และประชาชนสามารถยกเลิกเพิกถอนรัฐได  ประเด็นนี ้ผู วิจัยมีความเห็นวาจอห์น ล็อค ไดให
ความสําคัญและพยายามที่จะแสดงวาสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษยนั้นตองถูกจํากัดโดย
กฎหมายเพื่อความสงบและความมั่นคงในชีวิตของทุกคน ถาไมมีการทําสัญญาประชาคมกันแลว 
มนุษยก็จะใชสิทธิเสรีภาพอยางไมมีขอบเขตจนอาจกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นในประชาคมนั้นได้๘๖ 

๒.๖.๔ ประเภทและลักษณะของสิทธิ  

ตามแนวความคิดของจอห์น ล็อค ได้จําแนกสิทธิออกเปนสองสวนหลักๆ ไดดังนี้คือ  

๑. สิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) 

 
๘๔ Ibid., pp. 159-167. 
๘๕ John Locke, Two Treatises of Government, pp. 121-127. 
๘๖ Ibid., pp. 184-185. 



๗๑ 

 

สิทธิตามธรรมชาติเปนสิทธิที่กําเนิดมาพรอมกับมนุษย สิทธิตามธรรมชาติ (Natural 
Rights) ตามทรรศนะของจอห์น ล็อค หมายถึง สิทธิอันชอบธรรมที่มนุษยทุกคนจะพึงมีคือสิทธิใน
ตัวเอง สิทธิในทรัพยสินและสิทธิเสรีภาพของตนเอง สิ่งที่จอห์น ล็อคนํามาเปนหลักฐานสนับสนุน
ทฤษฎีนี้คือสภาวะตามธรรมชาติ (State of Nature) ของมนุษย และกฎธรรมชาติ (Natural Laws) 
ซึ่งเปนสภาพกอนมีรัฐ จอห์น ล็อค ใหทรรศนะวา มนุษยทุกผูทุกนามยอมมีสิทธิตามธรรมชาติ ที่จะ
ดํารงชีวิตอยูในสภาพแหงเสรีภาพอันสมบูรณ ที่จะแสดงออกซึ่งบทบาทแหงตนและจัดการกับทรัพย
สินของตนตามที่ตนคิดวาเหมาะสมภายในขอบเขตแหงกฎของธรรมชาติและไมมีมนุษยคนใดที่จะมี
อภิสิทธิ์เกินกวามนุษยดวยกัน กฎของธรรมชาติหรือเหตุผลสอนมวลมนุษยทั้งปวงวาเพราะความที่
มนุษยชาติทั้งปวงเปนผู้เสมอภาค และเปนอิสระเสรี ดังนั้น จึงไมมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะมีสิทธิพิเศษ 
เบียดเบียนอีกคนหนึ่งได ไมวาในเรื ่องชีวิต อิสระเสรีและทรัพยสิน จุดประสงคอันยิ ่งใหญของ
มนุษยชาติก็คือการรวมตัวกันเขาเปนจักรภพ๘๗ 

จอห์น ล็อค มองสภาวะตามธรรมชาติวามีลักษณะไมเลวราย ดังจะเห็นไดจากทรรศนะท่ี  
วา๘๘ มนุษยทุกคนเปนอยู่ตามธรรมชาติและวาโดยลักษณะแหงความเปนอิสระที่สมบูรณเพื่อการ
กระทําของพวกเขาจะจัดการทรัพยสมบัติของพวกเขา และทุกคนตามที่พวกเขาคิดถึงไว อยาง
เหมาะสม ซึ่งอยู่ในกรอบของกฎธรรมชาติ ไมมีการสอบถาม หรือขึ้นอยูกับเจตนาของแตละคน 
ลักษณะความเสมอภาคก็เชนกัน ในจุดไหนที่อํานาจทั้งปวงกับอํานาจศาลใชแทนกันไดไมมีใครมี  
มากกวากัน ไมมีอะไรมากไปกวาหลักฐานที่สรรพสิ่งของมนุษยชาติสายพันธุ เดียวกันและตําแหนง 
เดียวกัน ทุกคนเกิดมามีสิทธิ์ทางธรรมชาติเชนเดียวกัน และประโยชนที่จะเกิดจากสติปญญาก็ 
เทาเทียมกัน ควรที่จะเสมอภาคระหวางกันโดยไมมีวาใครอยใูตบัญชาของผูใด  

จอห์น ล็อค มีทรรศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยวามนุษยไมมีความรูอะไรติดตัวมาแต
เกิด จิตมนุษยวางเปลา ความรูทั้งปวงไดมาจากการสังเกตและการวิเคราะหสิ่งที่ไดจากการสังเกตุ 
และการวิเคราะหในลักษณะนี้ ล็อคเรียกรวมๆ วาประสบการณ มนุษยฉลาดขึ้นไดดวยการศึกษา
ธรรมชาติและเหตุผลโดยอาศัยวิธีการทางตรรกวิทยา ดวยวิธีการดังกลาวมนุษยจะเขาใจธรรมชาติ
เพ่ิมข้ึน และสามารถนําความรูนั้นมาปฏิบัติได๘๙  

๒. สิทธิทางการเมือง (Political Rights) 
ความสนใจและความเชื่อมั่นของล็อคเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของมนุษย ทําให้จอห์น ล็อค

ศึกษาและคนควาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยอยางจริงจัง จะเห็นไดจากผลงานชิ้นสําคัญของจอห์น 
ล็อค เรื่องความเขาใจเกี่ยวกับมนุษย (An Essay Concerning Human Understanding) ซึ่งจอห์น 

 
๘๗ John Locke, Treatise of Civil Government and A Letter Concerning Toleration, 

pp. 5-10. 
๘๘ ปรีชา ช้างขวัญยืน, ปรัชญาแห่งอุดมการณ์ทางการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒๙. 
๘๙ John Locke, Two Treatises of Government, pp.  121-126. 



๗๒ 

 

ล็อค ไดอธิบายถึงหลักความจริงของมนุษยที่มีมาตั้งแตเกิด๙๐ ลักษณะและที่มาของมโนภาพของ
มนุษย รูปแบบ (models) ความสัมพันธและมโนภาพสากล ความเปนสาเหตุลักษณะตัวตนของมนุษย 
ความรูและความนาจะเปนเกี่ยวกบัชีวิตและสังคมมนุษย ผลงานชิ้นนี้อาจกลาวไดวาเปนพื้นฐานสําคัญ
ในการพัฒนาความคิดทางการเมืองของล็อคไปสูทฤษฎีสัญญาประชาคม สวนแนวความคิดทางการ
เมือง (Political Philosophy) ทฤษฎีวาดวยรัฐ จอห์น ล็อค ไมเห็นดวยกับความคิดที่วาการปกครอง
ที่ดีที่สุดคือการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย กษัตริยทรงไวซึ่งเทวสิทธิ์ในพระราชอํานาจแต
เพียงผูเดียว มนุษยชาติไมมีสิทธิในอิสรภาพและสมภาพตามธรรมชาติ๙๑ 

๒.๖.๕ แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

แนวคิดเก่ียวกับสิทธิตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพุทธปรัชญาเถรวาท แมตาม
หลักการในพุทธปรัชญาเถรวาทจะมิไดกลาวถึง คําวา “สิทธิ” ไวในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของความคิด
ทางการเมืองการปกครองโดยตรงก็ตาม แตก็มิไดหมายความวาพุทธปรัชญาเถรวาทจะมิได ให
ความสําคัญแกสิทธิ ในทางกลับกันหลักการทางพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นจะเนนถึงคําวา“สิทธิ”ไป
ในทางที่เปนสิ่งที่สูงสง ฉะนั้น ในเบื้องตนผูวิจัยจะนิยามความหมายของคําวา“สิทธิ” เพ่ือเชื่อมโยงกับ 
หลักการทางพุทธปรัชญาเถรวาท ดังนี้ 

๑. แนวคิดเก่ียวกับสิทธิตามหลักพุทธธรรม 
นิยามความหมายของสิทธิที่มาในพระไตรปฎก ในที่นี้ผูวิจัยเห็นวา คําวา “สิทธิ” นั้นมา

จากคําวา “ส” หรือ “สก” รวมกับคําวา “อิทธิ” ส หรือ สก นั้น แปลวา ตนเอง หรือ ในตนเอง สวน
คําวา อิทธิ แปลวา ฤทธิ หรือ การ สําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวย
ดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง ความเขาถึงซึ่งธรรมเหลานั้น๙๒ โดยเฉพาะหลักการทางพุทธ
ปรัชญาเถรวาท กลาวถึงหลักธรรมที่เปนบาทฐานแหงความสําเร็จวาไดแก อิทธิบาท ๔ คือคุณเครื่อง
ใหเกิดความสําเร็จ ดังที่พระพุทธเจาไดตรัสไวในที่ตางๆ เปนจํานวนมากและทรงสรรเสริญวามีคุณค
ามาก ซึ่งกอนที่พระพุทธองคจะตรัสรูก็ทรงบําเพ็ญเพียรดวยอิทธิบาท อันมีความหมายโดย กวางคือ  

๑. ฉันทะ (will ; aspiration) ความพอใจ คือ ความตองการที่จะกระทํา ใฝใจ รักจะ
ทําสิ่งนั้นอยเูสมอและปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป  

๒. วิริยะ (energy ; effort ; exertion) ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้น 
ดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระไมทอถอย  

๓. จิตตะ (thoughtfulness; active thought) ความคิด คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทํา 
และทําในสิ่งนั้นดวยความคิด เอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป  

 
๙๐ สมบัติ ธํารงธัญญวงศ์, การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา, หน้า ๑๖๓. 
๙๑John Locke, An Essay Concerning the Understading, Knowledge, Opinion, and 

Assent, (Cambridge: ed. Benjamin Rand,  1931), p. 15. 
๙๒ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๕๓๐/๓๐๒. 



๗๓ 

 

๔. ว ิม ังสา ( investigation; examination; reasoning; resting) ความไตรตรอง 
หรือทดลอง คือ หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่
ทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง๙๓  

สวนในอภิธรรมภาชนีย ใหความหมายของคําวา“อิทธิ” ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จ 
ดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความ
กระทําใหแจง ความเขาถึง ซึ่งธรรมเหลานั้น และ คําวา “อิทธิบาท” ไดแก ผัสสะ ปคคาหะ อวิกเขปะ 
ของบุคคลผูบรรลุธรรมเหลานั้น อิทธิบาท ๔ คือ ฉันทิทธิบาท วิริยิทธิบาท จิตติทธิบาท วีมังสิทธิบาท 
เปนตน 

๒. บอเกิดของสิทธิ 
บอเกิดของสิทธิ ประกอบด้วยการอางการเปนเจาของโดยมีพันธสัญญารวมกันในทรัพย

สิน สิทธิในฐานะเปนวิถีทางไปสูจุดหมายอื่นในตน ในฐานะรักษาและควบคุม สิทธิในฐานะ เปน 
ปจเจกนิยม และแนวคิดสิทธิกับเมตตา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การอางการเปนเจาของโดยมีพันธสัญญารวมกันในทรัพยสิน 
ในสภาพกอนสังคม ทรัพยสินไมไดเปนของผูใด ทุกคนจึงเปนเจาของรวมใน ทรัพยสินตาม

ธรรมชาติ ผูนําทรัพยนั้นมาตามความจําเปนจึงเปนเจาของ (สิทธิ) ในการจะบริโภคและใชสอย เมื่อมี
การกักตุนทรัพยสินรวมเทากับไดมีการละเมิดการเปนเจาของรวม จึงไดแบงแยกใหแตละปจเจกชน 
เปนเจาของทรัพยสินและการใชสอย แตละคนมีพันธสัญญารวมกันตามกฎมโนธรรมสังคม ที่จะไม
ละเมิดการเปนเจาของของกันและกัน หลักมโนธรรมสังคมจึงมีความหมายเทากับกฎทางศีลธรรมที่
มนุษยสรางมาเพื่อคุมครองสิ่งที่ตนเปนเจาของ ดวยทรรศนะดังกลาว จึงเปนการแสดงใหเห็นถึงการ
เกิดข้ึนของ “สิทธิ” หรือ การอางวาเปนเจาของ จะเห็นไดวา หลักการที่สําคัญที่เกิดขึ้นควบคูกับสังคม
และรัฐ คือเรื่องสิทธิ ประวัติศาสตรของสังคมและรัฐ จึงไมมีอะไรมากไปกวาการพยายามหาวิธีการ
ปกปองสิ่งที่มนุษยอางวาตนเองมีสิทธิ๙๔ 

๑.๑ ความหวงแหนในสิ ่งที ่ตนแสวงหาไดมาทําใหมีการอางการเปนเจาของซึ่ง 
เปนพื้นฐานในการเห็นชอบรวมกันใหมีการถือเปนเจาของ เหตุผลดังกลาวนี้เปนเหตุผลเบื้องตนใน  
ชวงเริ่มแรกของการอางการเปนเจาของในทรัพยสิน หรือการมี “ สิทธิ” พุทธปรัชญาเถรวาทเรยีกวา 
เปนของของตนหรือตนเปนเจาของ (สก) และเปนของที่พึ่งพิงตนเกิด หรือเกิดโดยอาศัยตน (สนฺตก) 
พุทธปรัชญาเถรวาทใชความหมายทั้งสองนี้ยอมรับการมีสิทธิ๙๕ 

 
๙๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท ์ พิมพ์ครั ้งที่ ๕, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๑๘๖. 
๙๔ พระมหาอุทัย ญาณธโร, พุทธวิถีแหงสังคม : ปรัชญาสังคมและการเมืองของพุทธปรัชญาเถร

วาท (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓), หนา ๒๒๘. 
๙๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒๘. 



๗๔ 

 

๑.๒ สิ่งที่ตนเปนเจาของหรือมีสิทธิ คือสิ่งที่ตนสามารถใชใหเปนประโยชนได้ตาม
ความตองการ มนุษยยอมหวงแหนในสิ่งที่ตนมีสิทธิ และไมยอมใหผูใดมาทําการลวงละเมิด เพราะ
การลวงละเมิดทําใหผูเปนเจาของสูญเสียโอกาสที่จะใชสอย หรือไดรับผลประโยชนจากสิ่งนั้น มนุษยผู
หวงแหนในสิ่งที่ตนเปนเจาของจึงพยายามปองกันการลวงละเมิด หลักมโนธรรมสังคมคือกฎการไม
ละเมิดสิทธิจากการควบคุมของมโนสํานึก การพยายามปองกันสิ่งที่ตนเองมีสิทธิดวยพละกําลังนําไปสู
สถานะทางสงคราม มนุษยจึงเห็นรวมที่จะใหมีรัฐเปนผู้ปกปองการละเมิดสิทธิแทนตน รัฐจึงเปนผูใช
อํานาจของสังคมคุมครองสิทธิของมนุษย สิทธิของมนุษยจึงเปนสิ่งที่ตองไดรับการคมุครองจากรัฐ 

๑.๓ การที่ผูนั้นมีความชอบธรรมที่จะใชสิ่งนั้นตามที่ตนคิดวาเหมาะสม โดยตองได
รับการเคารพจากผูอื่นที่จะไมลวงละเมิดโดยที่ผูนั้นเองจะไมลวงละเมิดสิทธิของผูอื่นเชนกัน คุณคา
ของสิทธิจึงเปนการแสดงขอบเขตที่ปจเจกชนพึงใหความเคารพและไมลวงละเมิดตอกันและกัน และ
รวมไปถึงสังคมหรือรัฐที่พึงเคารพสิทธิของปจเจกชน 

พุทธปรัชญาเถรวาทถือวามโนทัศนเรื่องการเปนเจาของเปนเพียงสมมติบัญญัติที่รับรู
กันของมนุษย มนุษยอยูในโลกแหงสมมติบัญญัติจําตองกระทําตามบทบาทแหงบัญญัติ การเขาใจถึง
ธรรมชาติที ่แทจริงในฐานะเปนปรมัตถสัจ คือแนววิถีที ่จะชวยบรรเทาความหลง ยึดมั ่นถือมั่น          
อยางขาดสติ ซึ่งแนวความคิดนี้นับวาเปนจุดเดนในทางพุทธปรัชญาเถรวาท ที่ชี้นําใหปฏิบัติตอตนเอง
และมวลมนุษยชาติอันเปนหลักการการเปนเจาของโดยไมมีความยึดมั่น 

๒. สิทธิในฐานะเปนวิถีทางไปสูจุดหมายอื่นในตน 
สิทธิเปนวิถีทาง (means) ไปสูจุดหมายอื่น (end) ในตัวเอง จุดหมายของสิทธิซึ่งบุคคล  

อางก็มักไดแกประโยชนของตนเอง ดังนั้น การที่คนเรากําหนดความคิดเรื่องสิทธิขึ้นก็เพราะคํานึงถึง
หรือหวงใยตัวเองเปนที่ตั ้ง ตองการที่จะใหตนและสิ่งที่ตนยึดถือวาเปนของตน ดํารงอยูได อยาง
ปลอดภัย๙๖ เชน สิทธิในชีวิตก็เพื่อปองกันการถูกผูอื ่นทําราย สิทธิในทรัพยก็เพื่อใหตนเกิดความ
มั่นใจวาจะไดบริโภคทรัพยนั้นโดยไมถูกผูอื่นแยงชิงไป สวนเมตตานั้นเกิดจากหลักการละตัวเองมิใช  
หวงตัวเอง การละตัวเองไดทําใหคิดหวงใยผูอ่ืน คํานึงถึงผลประโยชนของผูอ่ืน จึงใหสิทธิแกผูอ่ืนโดยที่
ผูนั้นไมตองเรียกรอง ขอทานไดรับการบริจาค ก็ดวยความเมตตาหาใชมีสิทธิที่จะไดรับการบริจาคไม 
หากคนเรามีความเมตตาแลวก็จะให้อะไรแกผูอื่นมากกวาสิทธิที่เขามีและเรียกรอง ถาคนมีเมตตา  
แลวสิทธิก็เกือบไมตองพูดถึง แตถาคนเราใชสิทธิอยางเดียว คนก็จะไมตองทําอะไรหลายอยางที่มา
จากความเมตตา เชน การชวยเหลือผูอื่น การเอารัดเอาเปรียบอยางถูกกฎหมาย ก็เปนสิ่งที่ทําได 
เพราะคนเราอาจอางสิทธิในการทําสิ่งที่ตนไดเปรียบหรือไมก็ทําในสิ่งที่ตนเห็นวาเปนภาระโดยไมได 
ผลประโยชนตอบแทน ในที่สุดสังคมจะเปนแบบตัวใครตัวมัน คนฉลาดเอาเปรียบคนโง คนแข็งแรง 
เอาเปรียบคนออนแอ คนรวยเอาเปรียบคนจน ซึ่งทําใหเกิดความขัดแยงทางสังคมข้ึนในที่สุด 

 
๙๖ ปรีชา ช้างขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๒๒. 



๗๕ 

 

เราอาจคิดวาการสรางคนใหดีมีเมตตาทั้งหมดนั้นทําไดยากยิ่ง และหากคนพวกนี้ละเมิด   
ผูอื่น หลักเมตตาก็ไมอาจชวยได จึงตองยอมรับเรื่องสิทธิเพื่อแก้ปัญหาอันจะเกิดจากคนพวกนี้ขอคิด
ดังกลาวถูกตอง แตไมควรจะใชสิทธิเปนเครื่องมืออยางเดียว เพราะคนไมดีที่วานั้นมีนอย และอาจ 
นอยลงไดอีก ถาเราอบรมกลอมเกลาจิตใจคนอยูเสมอ แตถาอางแต่สิทธิแลวทิ้งการอบรม คนก็จะเห็น
แกตัวและเฝาปกปองสิทธิของตนยิ่งกวาจะคิดชวยเหลือใคร แมการสรางคนดีจะยากกวาการกําหนด
สิทธิแลวรักษาดวยกฎหมาย แตถาคนดีแลวภาระในการใชกฎหมายก็ลดลง ยิ่งทําใหคนดีไดมาก
เพียงไร การละเมิดกฎหมายก็นอยลงมากเพียงนั้น และถาระบบการศึกษาปจจุบันดีจริงเราก็ตองสราง
คนที่ดีมีเมตตาไดเชนเดียวกับการสอนเรื่องสิทธิซึ่งก็เปนนามธรรมไมนอยกวากัน และการศึกษาควร
จะสรางคนดีใหแกสังคมไดมากขึ้นเรื่อย ๆ๙๗ 

๓. ในฐานะรักษาและควบคุม 
สิทธินั้นรักษาและควบคุมไดดวยอํานาจรัฐคือกฎหมาย การควบคุมดวยอํานาจ รัฐนั้นทํา

ไดรวดเร็วและสามารถลงโทษไดในระยะเวลาสั้น มีตัวบทกฎหมายที่เปดเผยและชัดเจน จึงดูเหมือนจะ
มีประสิทธิภาพกวาการสั่งสอนใหคนดีมีเมตตาเพื่อจะไดไมละเมิดสิทธิของผูอื่น แตถามองกันโดยสวน
รวมและระยะยาวแลว การทําใหคนมีเมตตามีประโยชน์มากกวา เพราะคนพวกนี้จะไมละเมิดสิทธิ 
ภาระทางกฎหมายก็ไมเกิดแกรัฐ และเปนการควบคุมที่ถาวรเพราะบุคคลควบคุมตนเอง๙๘ เชน  
ถาเราหามคนเมาสุราอาละวาดคนคนเดียว อาจทําผิดขอนี้หลายครั้ง ถาใชกฎหมายควบคุมก็ตอง
ลงโทษกันไปเรื่อย ๆ แตถาสอนไมใหคนดื่มสุรา ความผิดจากเมาสุราอาละวาดจะไมเกิดขึ้นเพราะคน
พวกนี้ สวนการใชหลักเมตตา และความเต็มใจชวยเหลือผูอื่นเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นสวน
หลักการใชหลักสิทธิ และใชอํานาจกฎหมายบังคับเปนมาตรการเมื่อปญหาเกิดขึ้นแลว เราจึงควร  
เนนที่การปองกันปญหามากกวาการปลอยใหปญหาเกิดข้ึนแลวตามแกไข 

๔. สิทธิในฐานะเปนปจเจกนิยม 
สิทธิเปนแนวความคิดที่จะแยกคนออกเปนหนวยๆ แลวสรางขอบเขตใหทุกคนอยูแยกกัน 

เมื่อไมมาเกี่ยวของกันในเรื่องที่กําหนดไวก็ไมมีปญหาวิวาทกันดวยเหตุนั้น สิทธิ เปนหลักการของ 
ปจเจกนิยม (Individuality) ตองการใหปจเจกชนมีอํานาจมากๆ รัฐหรือปจเจกชนอื่นเขามายุงเกี่ยว
ไดนอย ยิ ่งใหสิทธิแกปจเจกชนมากเพียงไร รัฐก็มีอํานาจนอยลงมากเพียงนั ้น บางครั ้งถึงกับ 
เปนการปลอยใหคนเบียดเบียนกันก็มี เชน ถารัฐปลอยใหผูผลิตมีสิทธิมากเพียงไร ผูบริโภคก็จะถูกเอา
รัดเอาเปรียบมากเพียงนั้น ถาเราใหสิทธิธนาคารออกเงินกูซื้อที่ดินแกนายทุน คนจนก็ตองเดือดรอน
เรื่องท่ีอยูเพราะไมสามารถซื้อได๙๙ 

 

 

 
๙๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๒–๑๒๓. 
๙๘ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๓. 
๙๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๕. 



๗๖ 

 

๕. แนวคิดสิทธิกับเมตตา 
สิทธิเปนแนวคิดเชิงลบ สวนเมตตาเปนแนวคิดเชิงบวก เชน ถาอางวาสัตวมี สิทธิจะไมถูก

ทําลายชีวิตและรัฐออกกฎหมายหามเบียดเบียนสัตวก็เปนสิ่งที่เขาไมทําโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นเขา
ยังชวยเหลือเกื้อกูลแกสัตว๑๐๐ ไมเพียงเวนจากการเบียดเบียนสัตว คนในสังคมก็ เชนเดียวกัน ถาคิด
เฉพาะเรื่องสิทธิ คนรวยอาจไมละเมิดคนจน แตเขาอาจปลอยให้คนจนทุกขยากโดยไมชวยเหลือ ตรง
กันขามถาคนรวยมีเมตตา แมไมพูดถึงสิทธิที่คนจนจะไดรับความชวยเหลือ คนรวยที่มีเมตตาก็จะชวย
คนจนใหอยูในสภาพที่ดีขึ้น ดังที่เราบริจาคชวยการกุศลทั้ง ๆ ที่โดยสิทธิเราจะไมบริจาคก็ได เพราะ 
เปนหนาที่โดยตรงของรัฐที่จะตองจัดการเรื่องเหลานั้น ในทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นเลือกหลัก
ความเมตตารักใคร ปรารถนาดีตอกันเปนหลักในการอยูรวมกันในสังคมเมื่อใชหลักเมตตาไมไดผล 
แลวจึงจะคํานึงถึงหลักของสิทธิซึ ่งพุทธปรัชญาเถรวาทถือเปนเรื่องรอง และใหความสําคัญนอย 
กวาความเมตตา การพูดกันดวยสิทธิในการที่จะครอบครองโดยขาดหลักแหงมโนธรรมเปนปจจัย หลัก
สนับสนุน จะไมทําใหคนมีใจผูกพันกันและไมทําใหคนดีขึ้นแตเมตตาสรางใหคนดีและคบหากันไดดวย
น้ำใสใจจริง เปนเครื่องทําลายรั้วกั้นมนุษยที่สิทธิสรางข้ึน 

ในทรรศนะทางพุทธปรัชญาเถรวาทยอมรับในกระแสแหงความตองการทางสังคมโลก
ทั่วไปวาโลกวิสัยโดยทั่วไปนั้นมีการแสวงหาที่ไรขอบเขตจํากัดซึ่งเปนสาเหตุที่ไมอาจปฏิเสธการเปน  
เจาของได แตไมควรใหปราศจากคุณคาภายใน ที ่เรียกวา มโนธรรม ดังนั ้น การมีสิทธิในสิ่งใด  
จึงหมายถึงการที่ผูนั้นมีความชอบธรรมที่จะไดสิ่งนั้นตามที่ตนคิดวาเหมาะสมโดยตองไดรับการเคารพ
จากผูอ่ืนจะไมลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืนคุณคาของสิทธิจึงจะถือไดวาเปนการแสดงขอบเขตที่ปจเจกชน
พึงใหความเคารพ และไมลวงละเมิดตอกันและกัน 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิดสิทธิและหน้าที่ทางการเมือง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี  
 

คําวา สิทธิ มาจากภาษาบาลีซึ่งโดยทั่วไปนั้นสิทธิ 
หมายถึงอํานาจอันชอบธรรมที่จะอางหรือเรียก  
รองเอาได้ 

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต)  
 

คําวา สิทธิ มาจากภาษาบาลีซึ่งโดยทั่วไปนั้นสิทธิ 
หมายถึงอํานาจอันชอบธรรมที่จะอางหรือเรียก   
รองเอาได้ 

สมเด็จพระสังฆราชเจาพระเจาวรวงศเธอ 
กรมหลวงชินวรณสิริวัฒน 
 

การแสดงออกถึงการครอบครองทรัพย ที ่ตน     
เปนเจาของ 

  
  

 
๑๐๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๔. 



๗๗ 

 

ตารางที่ ๒.๘ แนวคิดสิทธิและหน้าทีทางการเมือง (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน 
 

ความสําเร็จ อํานาจที่จะ กระทําการใดๆ ไดอยาง
อิสระ โดยไดรับการรับรองจากกฏหมาย เชน 
สิทธิบัตร (patent) 

สนิท ศรีสําแดง 
 

สิ่งที่บุคคลควรจะไดอยางถูกตองและชอบธรรม 
และถาไมไดรับ บุคคลสามารถเรียกรองได สิทธิ
คือการไดเปน ภาวะฝายบวกที่รัฐรับรอง หรือไม
รับรองใหก็ได้ 

สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ 
 

รัฐบาลไม่สามารถจะยึดทรัพย์สินจากสมาชิกคน
ใดคนหนึ ่งโดยไม ่ได ้ร ับการย ินยอมส ิทธ ิใน
ทรัพย์สิน (Property) ของประชาชนจึงเป็นสิ่งที่
รัฐบาลจะต้องเคารพโดยเคร่งครัด 

ปรีชา ชางขวัญยืน 
 

สิทธ ิเป นว ิถ ีทาง (means) ไปสู จ ุดหมายอ่ืน 
(end) ในตัวเอง จุดหมายของสิทธิซึ่งบุคคล  อาง
ก็มักไดแกประโยชนของตนเอง ดังนั ้น การที่
คนเรากําหนดความคิดเรื ่องสิทธิข ึ ้นก็เพราะ
คํานึงถึงหรือหวงใยตัวเองเปนที่ตั ้ง ตองการที่
จะใหตนและสิ่งที่ตนยึดถือวาเปนของตน ดํารง
อยูได อยางปลอดภัย 

๒.๗ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีลักษณะบางประการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคน 

หรือสังคมมนุษย์ และมีส่วนในการสนับสนุนหลักการของประชาธิปไตย เป็นต้นว่า หลักอปริหานิย
ธรรม หลักสัปปุริสธรรม หลักกัลยาณมิตตธรรม สังคหวัตถุธรรม หลักสาราณียธรรม หรือแม้กระทั่ง
หลักสัตยาเคราะห์ของมหาตมะ คานธี ก็ยังคงมองหรือให้ความสำคัยกับการมีส่วนร่วมหรือการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๗.๑ หลักอปริหานิยธรรม  

หลักอปริหานิยธรรม๑๐๑ ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่าย
เดียว สำหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง ประกอบด้วย ๗ ประการ ได้แก ่

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
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๗๘ 

 

๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำกิจที่พึงทำ  
ข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า พร้อมเพรียงกันประชุมปรึกษาหารือมีความเห็นชอบร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหา
และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติ ด้วยการพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำ
ทั้งหลาย  

๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (ต าม
หลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม 

๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยคำของท่าน
ว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง  

๕. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ 
๖. เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่าง ๆ) ของ

วัชชี (ประจำชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยทำแก่เจดีย์
เหล่านั้นเสื่อมทรามไป  

๗. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้งหลาย (ในที่นี้
กินความกว้าง หมายถึงบรรพชิตผู้ดำรงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่าขอพระอรหันต์
ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก  

หลักอปริหานิยธรรม ว่าเป็นหลักธรรมกับความสำเร็จและความมั่นคงของหมู่คณะ โดย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน ต้นเหตุแห่งความกระทบกระทั่ง
กันจนก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการพูดจา การสื่อสาร 
การประสานงานที่ไม่เหมาะสม ความไม่เข้าใจความต้องการพื้นฐานนั้นไม่ใช่เป็นต้นเหตุแต่เป็นผล ซึ่ง
ต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นบานปลายรุนแรงองค์กรที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้นั้น 
สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือสมาชิกในองค์กรต้องทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข หรือครอบครัวจะอยู่กัน
อย่างมีความสุขได้ สมาชิกในครอบครัวต้องให้ความสำคัญกัน ดังนั้ น จึงต้องหมั ่นมีการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ทั้งภายในครอบครัวและภายในองค์กร พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงให้หลักในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสามารถทำงานเป็นทีมได้ด้วยหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
ประการนี้ ซึ่งเป็นธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่รู้จักเสื่อม เป็นเหตุที่ตั้งแห่งความสามัคคี ความเป็น
ปึกแผ่นแห่งครัวเรือน หมู่คณะ และประเทศชาติ 

หลักอปริหานิยธรรมสำหรับฝ่าย ศาสนจักร หรือฝ่ายภิกษุสงฆ์ที่ตรัสสั่งสอนเหล่าภิกษุสงฆ์
ใน ๔ ข้อแรกนั้นเหมือนกับที่ตรัสแก่เจ้าลิจฉวี มีแตกต่างกัน ๓ ข้อสุดท้าย ซึ่งอปริหานิยธรรมสำหรับ
พระภิกษุนั้นมี ๖ นัย ดังนี้ 

นัยที่ ๑ อปริหานิยธรรม ๗ สำหรับพระภิกษุ ได้แก่ ๑) หมั่นประชุมกันเนือง ๆ ๒) ประชุม
หรือเลิกประชุม และทำกิจของส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงกัน ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติ ไม่ถอนสิ่ง
ที่ได้บัญญัติไว้แล้วยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมที่บัญญัติไว้ ๔) เคารพนับถือเชื่อฟังและให้เกียรติแก่ผู้
เป็นประธาน ผู้บริหารหมู่คณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมที่บัญญัติไว้ ๕) ไม่ลุอำนาจแก่ความอยากที่
เกิดข้ึน คือไม่ลุแก่ตัณหาอันจะก่อให้เกิดภพใหม่ ๖) ยินดีในความสงบ สันโดษ หมายถึงการยินดีในการ



๗๙ 

 

อยู่ป่า และ ๗) ตั้งใจอยู่เสมอว่า พระภิกษุสามเณรผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่
ผาสุก 

นัยที่ ๒ อปริหานิยธรรม ๗ สำหรับพระภิกษุ ได้แก่ ๑) ไม่เป็นผู้ชอบการงาน ไม่ยินดีแล้ว
ในการงาน ๒) ไม่เป็นผู้ชอบการคุย ไม่ยินดีแล้วในการคุย ๓) ไม่เป็นผู้ชอบการนอนหลับ ไม่ยินดีแล้ว
ในการนอนหลับ ๔) ไม่เป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ไม่ยินดีแล้วในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ  
๕) ไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามก ไม่ลุอำนาจแก่ความปรารถนาลามก ๖) เป็นผู้ไม่มีมิตรชั่ว สหายชั่ว 
หรือคบคนชั่ว และ๗) ไม่ถึงความนอนใจในระหว่าง เพราะการบรรลุคุณวิเศษเพียงขั้นต่ำ 

นัยที่ ๓ อปริหานิยธรรม ๗ สำหรับพระภิกษุ ได้แก่ ๑) เป็นผู้มีศรัทธา ๒) เป็นผู้มีใจ
ประกอบด้วยหิริ ๓) เป็นผู้มีโอตัปปะ ๔) เป็นพหูสูต ๕) เป็นผู้ปรารถนาความเพียร ๖) เป็นผู้มีสติตั้ง
มั่น และ๗) เป็นผู้มีปัญญา 

นัยที่ ๔ อปริหานิยธรรม ๗ สำหรับพระภิกษุ ได้แก่ ๑) เจริญสติสัมโพชฌงค์ ๒) เจริญ  
วิริยสัมโพชฌงค์ ๓) เจริญวิริยสัมโพชฌงค์ ๔) เจริญปิติสัมโพชฌงค์ ๕) เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  
๖) เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ และ๗) เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 

นัยที่ ๕ อปริหานิยธรรม ๗ สำหรับพระภิกษุ ไดแ้ก่ ๑) เจริญอนิจจสัญญา ๒) เจริญอนัตต
สัญญา ๓) เจริญอสุภสัญญา ๔) เจริญอาทีนวสัญญา ๕) เจริญปหานสัญญา ๖) เจริญวิราคสัญญา  
๗) เจริญนิโรธสัญญา 

นัยที่ ๖ อปริหานิยธรรม ๖ สำหรับพระภิกษุ ได้แก่ ๑) เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วย
เมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ๒) เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อน
พรหมจรรย์ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ๓) เข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งใน
ที่ลับและที่แจ้ง ๔) แบ่งปันลาภอันเป็นธรรมที่ได้มาโดยธรรม แก่เพื่อนพรหมจรรย์ ๕) มีศีลเสมอกัน
กับเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้งและที่ลับ ๖) มีทิฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้งและที่ลับ 

กล่าวได้ว่า หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมที่นำมาสู่ความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรือง
ของหน่วยงานองค์กรที่ได้ประพฤติปฏิบัติตาม คือ การหมั่นประชุมกันเป็นประจำบ่อยๆ เป็นการระดม
มันสมองรวมความสามารถที่ทุกคนมีนำมาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะให้มี
ความเจริญในด้านต่างๆ ความพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียง
กันปฏิบัติกิจของหมู่คณะ รับผิดชอบร่วมกัน ดำเนินไปอย่างพร้อมเพรียง และเม่ือถึงตอนทำงานก็ต้อง
ทำงานของส่วนรวมให้ดี การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมจะต้องถือ
ระเบียบข้อบังคับเพื่อปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน และเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครองการบริหารเกิด
ผลดี มีประสิทธิภาพ การให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ เชื่อฟังคำสอนของท่าน ความเป็นผู้ใหญ่กับ
ความเป็นผู ้น้อยเป็นสิ ่งที ่เกี ่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเพราะการปกครองการบริหาร
จำเป็นต้องมีผู้นำและผู้ตาม หน้าที่ปกครอง หน้าที่สั่งการ เป็นต้น เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หรือผู้นำจำต้อง
ปฏิบัติ โดยไม่ลุแก่อำนาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว ถ้าใครปฏิบัติได้ดังนี้ย่อมทำให้สังคมมีระเบียบ
วินัยดีขึ้น สามารถที่จะดำรงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าของสังคมไว้ได้ยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียด้าน
เศรษฐกิจ การปกครอง รักสันติภาพขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ตลอดจนการดูแลอารักขาพระภิกษุ สงฆ์
หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขา บำรุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรง



๘๐ 

 

ธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชนเต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่าน
อยู่โดยผาสุกตลอดไป 

๒.๗.๒ หลักสัปปุริสธรรม  

หลักสัปุริสธรรม๑๐๒ เป็นอีกหลักธรรมหนึ่งที่มนุษย์ปฏิบัติตามแล้วสามารถทำให้บรรลุ
นิพพานได้หรืออาจกล่าวได้ว่าหลักธรรมที่เป็นหลักธรรมที่สามารถพัฒนามนุษย์ให้อย่างยิ่ง ในสัปปุริส
สูตร อุปริปัญญาสก์ มัชฌิมนิกาย ปรากฏพุทธโอวาทเรื่องธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบ 
หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่ดี มีคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ชาติ มีธรรมะหรือคุณสมบัติที่
เรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ๑๐๓ 

๑. ธัมมัญญุตา รู้หลักการ เมื่อดำรงตำแหน่ง มีฐานะ หรือจะทำอะไรก็ตาม ต้องรู้หลักการ 
รู้งาน รู้หน้าที่ รู้กฎเกณฑ์กติกาที่เกี่ยวข้อง เช่น อย่างผู้ปกครองประเทศชาติก็ต้องรู้หลักรัฐศาสตร์ และ
รู้กฎกติกาของรัฐ คือกฎหมาย ตั้งแต่รัฐธรรมนูญลงมา แล้วก็ยืนอยู่ในหลักการตั้งตนอยู่ในหลักการให้ได้
ชุมชน สังคม องค์กรหรือกิจการอะไรก็ตาม ก็ต้องมีหลักการ มีกฎ มีกติกา ที่ผู้นำจะต้องรู้ชัด แล้วก็ตั้งมั่น
อยู่ในหลักการนั้น 

๒. อัตถัญญุตา รู ้จุดหมาย ผู ้นำถ้าไม่รู ้จุดหมายก็ไม่รู ้ว ่าจะนำคนและกิจการไปไหน 
นอกจากรู้จุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแล้วจะต้องมีความแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมายด้วย 
ข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมาก เมื่อใจมุ่งจุดหมายแม้มีอะไรมากระทบกระทั่งก็จะไม่หวั่นไหวอะไรไม่
เกี่ยวข้อง ไม่เข้าเป้า ไม่เข้าแนวทางก็ไม่มั่ววุ่นวายใครจะพูดว่าด่าเหน็บแนม เมื่อไม่ตรงเรื่องก็ไม่มัวถือ
สา ไม่เก็บเป็นอารมณ์ ไม่ยุ่งกับเรื่องจุกจิกไม่เป็นเรื่อง เอาแต่เรื่องที่เข้าแนวทางสู่จุดหมายใจมุ่งสู่
เป้าหมายอย่างชัดเจน และมุ่งมั่นแน่วแน่ 

๓ . อัตตัญญุตา ร ู ้ตน คือ ต้องรู ้ว ่าตนเองคือใครมีภาวะเป็นอะไร  อยู ่ในสถานะใด  
มีคุณสมบัติ มีความพร้อม มีความถนัด สติปัญญา ความสามารถอย่างไร มีกำลังแค่ไหน มีข้อยิ่งข้อ
หย่อน จุดออ่นจุดแข็งอย่างไร ซึ่งจะต้องสำรวจตนเอง และเตือนตนเองอยู่เสมอ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ใน
การพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ให้มีคุณสมบัติความสามารถยิ่ง  ๆ ขึ้นไป ไม่ใช่ว่าเป็นผู้นำแล้วจะเป็นคน
สมบูรณ์ไม่ต้องพัฒนาตนเอง ยิ่งเป็นผู้นำก็ยิ่งต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้นำได้ดียิ่งข้ึนไป 

 ๔. มัตตัญญุตา รู้ประมาณ คือ รู้จักความพอดี หมายความว่าต้องรู้จักขอบเขตขีดขั้น
ความพอเหมาะที่จะจัดทำในเรื่องต่างๆ ท่านยกตัวอย่าง เช่น ผู้ปกครองบ้านเมืองรู้จักประมาณในการ
ลงทัณฑ์อาญา และการเก็บภาษี เป็นต้น ไม่ใช่เอาแต่จะให้ได้อย่างใจ และต้องรู้จักว่าในการกระทำ
นั้นๆหรือในเรื่องราวนั้น ๆ มีองค์ประกอบหรือมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง ทำแค่ไหนองค์ประกอบของ
มันจะพอดี ได้สัดส่วนพอเหมาะการทำการต่าง ๆ ทุกอย่างต้องพอดี ถ้าไม่พอดีก็พลาดความดีจึงจะทำ
ให้เกิดความสำเร็จที่แท้จริง ฉะนั้น จะต้องรู้องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี ่ยวข้อง และจัดให้ลงตัว
พอเหมาะพอดี 

 
๑๐๒ ขุ.ชา.จตฺตาลีส. (ไทย) ๒๗/๗๘-๗๙/๖๐๘,  
๑๐๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ผู้นำ, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มติชน, ๒๕๔๔), 

หน้า ๒๐. 



๘๑ 

 

๕. กาลัญญุตา รู้กาล คือ รู้จักเวลา เช่น รู้ลำดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณความเหมาะของ
เวลาว่า เรื่องนี้จะลงมือตอนไหน เวลาไหนจะทำอะไรอย่างไรจึงจะเหมาะ ดังจะเห็นว่าแม้แต่การพูดจา
ก็ต้องรู้จักกาลเวลา ตลอดจนรู้จักวางแผนงานในการใช้เวลา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เช่น วางแผนว่าสังคมมี
แนวโน้มจะเป็นอย่างนี้ในเวลาข้างหน้าเท่านั้น และเหตุการณ์ทำนองนี้จะเกิดขึ้น เราจะวางแผนรับมือ
กับสถานการณ์นั้นอย่างไร 

๖. ปริสัญญุตา รู้ชุมชน คือ รู้สังคมตั้งแต่ในขอบเขตที่กว้างขวาง คือ รู้สังคมโลกรู้สังคมของ
ประเทศชาติว่าอยู่ในสถานการณ์อย่างไร มีปัญหาอะไร มีความต้องการอย่างไร  โดยเฉพาะถ้าจะ
ช่วยเหลือเขาก็ต้องรู้ปัญหารู้ความต้องการของเขา แม้แต่ชุมชนย่อย ๆ ถ้าเราจะช่วยเหลือเขา เราต้อง
รู้ความต้องการของเขา เพ่ือสนองความต้องการได้ถูกต้อง หรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

๗. ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล คือ รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคนที่มาร่วมงานร่วมการ
ร่วมไปด้วยกัน และคนที่เราไปให้บริการตามความแตกต่างเฉพาะตัว เพื่อปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้องเหมาะสม 
และได้ผล ตลอดจนสามารถทำบริการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ รู้ว่าจะใช้วิธีสัมพันธ์
พูดจาแนะนำติชมหรือจะให้เขายอมรับได้อย่างไร โดยเฉพาะในการใช้คน ซึ่งต้องรู้ว่าคนไหนเป็น
อย่างไรมีความถนัดอัธยาศัยความสามารถอย่างไรเพ่ือใช้คนให้เหมาะกับงาน นอกจากนั้นก็รู้ประโยชน์
ที่เขาพึงได้ เพราะว่าในการทำงานนั้นไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็นเพียงเครื่องมือทำงานได้ แต่จะต้องให้
คนที่ทำงานทุกคนได้ประโยชน์ ได้พัฒนาตัวเอง ผู้นำควรรู้ว่าเขาควรจะได้ประโยชน์อะไรเพื่อความ
เจริญงอกงามแห่งชีวิตที่แท้จริงของเขาด้วย   

 กล่าวได้ว่า หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ไม่ได้เป็นเรื่องเก่าตกยุคล้าสมัยตามกาลเวลา 
แต่กลับยืนหยัดคงทนต่อการพิสูจน์ ดังเช่น สัปปุริสธรรม ๗ ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย
อย่างเช่นปัจจุบันได้อย่างสอดคล้องกับงานวิจัยของ การบริหารยุคใหม่จึงควรต้องมีความสมดุลในสอง
ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยนำหลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทาง
ในการบริหารผสมผสานกับแนวคิดตะวันตก อันจะเป็นส่วนส่งเสริมการใช้ความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ก็เป็นเครื่องควบคุมยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ให้บุคคล
ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิด หรือใช้แบบสุดโต่งเกินความพอดี ซึ่งจะส่งผลเสียต่อตนเองและ
องค์กรตลอดจนสังคมโดยรวมในอนาคตได้ ฉะนั้นการนำเอาหลักคำสอนมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับตัวได้
ในทุกสถานการณ์ มองทุกสิ่งว่าเป็นไปได้อยู่เสมอ มีความมุ่งมั่นในชีวิต พร้อมที่จะทำประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
และสังคมตลอดไป 

๒.๗.๓ หลักกัลยาณมิตตธรรม  
กัลยาณมิตตตา๑๐๔ หรือความมีกัลยาณมิตร มีผู้แนะนำสั่งสอน ที่ปรึกษา เพื่อนที่คบหา

และบุคคลผู้แวดล้อมที่ดี ความรู้จักเลือกเสวนาบุคคล หรือเข้าร่วมหมู่กับท่านผู้ ทรงคุณทรงปัญญามี
ความสามารถ ซึ่งจะช่วยแวดล้อม สนับสนุน ชักจูง ชี้ช่องทาง เป็นแบบอย่าง ตลอดจนเป็นเครื่อง
อุดหนุนเกื้อกูลแก่กัน ให้ดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดี ในการศึกษาอบรม การครองชีวิต การประกอบ
กิจการ และธรรมปฏิบัติ สิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีดี มิตรแท้ ๔ หรือ สุหทมิตร ได้แก่ 

 
๑๐๔ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๙๒/๒๐๑. 



๘๒ 

 

๑. มิตรอุปการะ (อุปการกะ) มีลักษณะ ๔ คือ เพื่อนประมาทช่วยรักษาเพื่อน เพื่อน
ประมาทช่วยรักษาทรัพย์สินของเพื่อน เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้ และมีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์ให้
เกินกว่าที่ออกปาก     

๒. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข (สมานสุขทุกข์) มีลักษณะ ๔ คือ บอกความลับแก่เพื่อน ปิด
ความลับของเพ่ือน มีภัยอันตรายไม่ละท้ิง และแม้ชีวิตก็สละให้เพ่ือนได้ 

๓. มิตรแนะประโยชน์ (อัตถักขายี) มีลักษณะ ๔ คือ เพื่อนจะทำชั่วเสียหายคอยห้ามปราม
ไว้ คอยแนะนำให้เพื่อนตั้งอยู่ในความดี บอกกล่าวให้เพื่อนได้ฟังได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ ได้ฟัง และบอก
ทางสุขทางสวรรค์ให้แก่เพ่ือน 

๔. มิตรมีน้ำใจ (อนุกัมปกะ มิตรมีความรักใคร่ หรือมิตรผู้รักใคร่เอ็นดู) มีลักษณะ ๔ คือ
เพื่อนมีทุกข์ พลอยไม่สบายใจ (ทุกข์ ทุกข์ด้วย) เพื่อนมีสุขพลอยแช่มชื่นยินดี (สุข สุขด้วย) เห็นเขาติ
เตียนเพื่อนช่วยยับยั้งแก้ให้ และเห็นเขาสรรเสริญเพื่อนช่วยพูดเสริมสนับสนุน 

๒.๗.๔ หลักสังคหวัตถุธรรม  
สังคหวัตถุธรรม๑๐๕ คือ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้ในความ

สามัคคี หลักการสงเคราะห์ เป็นหลักธรรมเพื่อส่งเสริมชีวิตที่ดีร่วมกัน ได้แก่  
๑. ทาน การให้ คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วย สิ่งของ ตลอดถึง

ให้ความรู้และแนะนำสั่งสอน 
๒. ปิยวาจา วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ กล่าวคำสุภาพไพเราะ

อ่อนหวาน สมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร ่น ับถือ ตลอดถึงคำแสดงประโยชน์ 
ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม 

๓. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม 

๔. สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชน
ทั้งหลาย และเสมอกันในทุกข์ สุข โดยร่วมกันรับรู้ ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ 
บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมชาติในแต่ละกรณี 

๒.๗.๕ หลักสาราณียธรรม  

ในเรื่องนี้ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อรรถกถาอธิบายความ “สาราณียธรรม” ๑๐๖ 
ว่า เป็นธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ร่วมกิจการหรือร่วมชุมชน ตลอดจนพี่น้องร่วม
ครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักการอยู่ร่วมกัน (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) เป็นฐานให้รักและเข้าใจกัน
มี ๖ ประการคือ  

 
๑๐๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๐/๑๖๗. 
๑๐๖ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑. 



๘๓ 

 

 ๑. เมตตากายกรรม ทำต่อกันด้วยเมตตา คือแสดงไมตรีและหวังดีต่อเพื่อนร่วมงาน 
ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับ
ถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

 ๒. เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน
หรือแนะนำตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือ ทั้งต่อหน้าและ   
ลับหลัง 

 ๓. เมตตามโนกรรม ติดต่อกันด้วยเมตตา คือตั ้งจิตปรารถนาดีคิดทำสิ ่งที ่เป็น
ประโยชน์ต่อกัน มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน  

 ๔. สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันกินกันใช้ คือแบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยธรรม แม้เป็น
ของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

 ๕. สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษา
ระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

 ๖. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มี
ความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการสำคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดีงาม หรือจุดหมาย
สูงสุดอันเดียวกัน๑๐๗  

๒.๘ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย  
๒.๘.๑ จังหวัดกำแพงเพชร 

จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรือง
มาตั้งแต่สมัยทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์  
เทพนคร และเมืองคณฑี นอกจากนี้  เมืองกำแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชได้ครองเมือง มีบรรดาศักดิ์เป็น " พระยาวชิรปราการ" ต่อมาในปี พ . ศ. ๒๔๕๙ ได้เปลี่ยน
เมืองกำแพงเพชรเป็นจังหวัดกำแพงเพชร 

ตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมือง
ลูกหลวง เดิมเรียกชื ่อว่า " เมืองชากังราว" และมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่ เป็นจำนวนมาก เช่น 
ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯ การที่กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็น
เมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานที่แสดงให้เห็น ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น 
กำแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐาน ให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมือง ๒ 
เมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสร้างข้ึนก่อน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของ
แม่น้ำปิง พระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ที่ ๔ แห่งราชวงศ์สุโขทัย เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ. ศ. 
๑๘๙๐ ต่อมาสมัยพระเจ้าลิไท กษัตริย์องค์ที่ ๕ แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ ้นทางฝั่ง
ตะวันตกของลำน้ำปิงคือ “ เมืองนครชุม ” 

 
๑๐๗ พระธรรมปิฏก ( ป.อ. ปยุตฺโต ), พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท,์ (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๒๓–๒๔. 



๘๔ 

 

สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกเรื่อง กำแพงเมืองไว้ว่า เป็นกำแพงเมืองที่
เก่าแก่ มั่นคง ยังมีความสมบูรณ์มาก และเชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย 

ปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง 
เพราะมีโบราณสถานเก่าแก่ซึ ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน " อุทยานประวัติศาสตร์
กำแพงเพชร" ที ่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๔๑๐๘ 

จังหวัดกำแพงเพชรประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งใน
ปริมาณและร้อยละที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธุ  พ.ศ. ๒๕๔๘ ประชาชน
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๕ ขณะที่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๕ ส่วนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ ประชาชนก็ยังคงให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 
๗๒.๖๒ และล่าสุดในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง๑๐๙ 

๒.๘.๒ จังหวัดพิจิตร 

จังหวัด พิจิตรอยู ่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีเนื ้อที ่ประมาณ 
๔,๕๓๑๐๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๘๓๑,๘๘๓ ไร่ มีความกว้างประมาณ ๗๒ กิโลเมตร 
ความยาวประมาณ ๗๗ กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ประมาณ ๓๔๖ กิโลเมตร และ
รถไฟระยะทางประมาณ ๓๕๑ กิโลเมตร 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอบางระกำ และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูณ์ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  
    และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

การปกครอง 
       จังหวัด พิจิตรแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอตะพาน

หิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล อำเภอสามง่าม อำเภอวังทรายพูน 
อำเภอทับคล้อ อำเภอสากเหล็ก อำเภอดงเจริญ และอำเภอบึงนาง 

 

 
๑๐๘ http://www.kamphaengphet.go.th/kp/index.php/data-kpp/item/1379-2020-jun-09-

04-59-51 
๑๐๙ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร, ๒๕๖๒. 



๘๕ 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

โดยทั่วไปของจังหวัดพิจิตรเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยม และแม่น้ำน่านไหลผ่าน ทั้ง ๒ สาย
ไหลผ่านจังหวัดเกือบเป็นลักษณะเส้นขนานจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ โดยมีแม่น้ำพิจิตร(แม่น้ำเดิม) อยู่
ระหว่างกลาง ความยาวของแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะทาง ๙๗ กิโลเมตร และความยาวของ
แม่น้ำยมท่ีไหลผ่านจังหวัดมีระยะประมาณ ๑๒๘ กิโลเมตร 

แหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดพิจิครมีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน ๓ สายได้แก่ 
๑. แม่น้ำน่าน มีต้นน้ำจากดอยภูแวในทิวเขาหลวงพระบาง ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอปัว จังหวัด

น่าน แม่น้ำน่านไหลผ่านที่ตั้งตัวจังหวัดพิจิตร อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก และลงสู่แม่น้ำ
เจ้าพระยาที ่จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวทั้งสิ ้น  ๙๗ กิโลเมตร มีพื้นที่ในลุ่มน้ำน่านประมาณ 
๒,๐๖๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๖๒๖,๒๕๐ ไร่ 

๒. แม่ย้ำยม  มีต้นกำเนิดในขุนยวมทิวเขาผีปันน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอปง จังหวัดเชียงราย 
แม่น้ำยมไหลผ่านเข้าจังหวัดพิจิตรที่อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอโพทะเล โดย
ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่บ้านเกยชัย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวทั้งสิ้น ๑๒๔ 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ในลุ่มน้ำน่านประมาณ ๒,๐๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๒๗๘,๗๕๐ ไร่ 

๓. แม่น้ำพิจิตร คือทางเดินเก่าของแม่น้ำน่าน ต้นกำเนิดของแม่น้ำพิจิตรนั้นไหลแยกจาก
แม่น้ำน่านที่บ้านวังกระดี่ทอง ในท้องที่อำเภอเมืองพิจิตร มีทิศทางการไหลของน้ำอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ 
สภาพลำน้ำคดเค้ียว บางแห่งร่องน้ำตื้นเขินและแห้งในฤดูแล้ง เนื่องจากมีฝ่ายกั้นน้ำไว้เป็นช่วง ๆ เพ่ือ
สูบขึ้นมาใช้ทำสวนผลไม้ต่าง ๆ โดยเฉพาะส้มโอในเขตโพธิ์ประทับช้าง 

การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นภาคการผลิตหลัก 
รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรม การค้าส่ง การค้าปลีก และการบริการ ผลผลิตสำคัญได้แก่ ข้าวโพด   
ถั่วเขียว และการประมง๑๑๐ 

จังหวัดพิจิตร สถิติในการเลือกตั้งจำนวน ๔ ครั้งที่ผ่านมา พบว่า ในวันที่ ๖ กุมภาพันธุ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๓ ขณะที่ในการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในปริมาณที่เพ่ิม
สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๕ ส่วนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประชาชนก็ยังคงให้
ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในปริมาณที่สูงขึ้นอีกเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๙ และในการ
เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาชนยังให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง๑๑๑ 

๒.๘.๓ จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ หรือปากน้ำโพ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ 

ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดนครสวรรค์ตามเส้นทางหลวงสายพหลโยธิน (สายที่ ๑) 
๒๓๗ กิโลเมตร หรือระยะทางตามทางรถไฟ ๒๕๐ กิโลเมตร พื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ๓๐ เมตร  

 
๑๑๐ http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/about/place  
๑๑๑ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร, ๒๕๖๒. 



๘๖ 

 

พื้นที ่ของจังหวัด ๙ ,๕๙๗.๖๗๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕ ,๙๙๘,๕๔๘ ไร่ มากเป็นอันดับ ๙ ของ
ภาคเหนือ ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ มีป่าไม้อยู่ทางทิศตะวัน ตกและทิศตะวันออกแบ่งการ
ปกครองออกเป็น ๑๔ อำเภอคือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว อำเภอตาคลี อำเภอ ชุมแสง 
อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี อำเภอไพศาล อำเภอหนองบัว อำเภอตากฟ้า 
อำเภอโกรกพระ อำเภอเก้าเลี้ยวอำเภอแม่วงก์ และอำเภอแม่เปิ่น  

ที่ตั้งและอาณาเขต  ติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอปางศิลาทองอำเภอขาณุวรลักษบุรีอำเภอบึงสามัคคี จังหวัด

กำแพงเพชร อำเภอบึงนาราง อำเภอโพทะเล อำเภอบางมูลนาก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอชนแดน อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัด

เพชรบูรณ์ อำเภอโคกเจริญ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี อำเภอ

สรรพยา อำเภอมโนรมย์ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอ

ลานสัก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก๑๑๒ 
จังหวัดนครสวรรค์ซึ ่งถือเป็นจังหวัดที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีเขต

เลือกตั ้งรวมถึงจำนวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือ ส.ส. ในปริมาณที่มากที ่สุดในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ พบว่า สถิติในการเลือกตั้งจำนวน ๔ ครั้งที่ผ่านมา ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ 
กุมภาพันธุ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๐ ขณะที่
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งใน
ปริมาณที่เพิ่มสูงขึ ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๐ ส่วนในการเลือกตั้งเมื ่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ประชาชนก็ยังคงให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๗ 
และในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง๑๑๓ 

๒.๘.๔ จังหวัดอุทัยธานี 
เมืองอุทัยธานี มีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรยืนยันไว้ว่า เป็นที่อยู่

อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ ๓ ,๐๐๐ ปี มาแล้ว โดยพบหลักฐานยืนยันในหลาย
พื้นที่ เช่น โครงกระดูก เครื่องมือหินกะเทาะจากหินกรวด และภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขา
ปลาร้า 

ตำนานเก่าเล่าว่า ในสมัยสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองนั้น “ ท้าวมหาพรหม” ได้เข้ามาสร้างเมือง
ที่บ้านอุทัยเก่า คือ อำเภอหนองฉางในปัจจุบันนี้ แล้วพาคนไทยเข้ามาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านคนมอญ 
และคนกะเหรี ่ยง จึงเรียกว่า“เมืองอู ่ไทย” เรียกชื ่อตามกลุ่มหรือที ่อยู ่ของคนไทย ซึ ่งพากันตั้ง
บ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่น มีพืชพรรณ และอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าแห่งอ่ืน ต่อมากระแสน้ำเปลี่ยน

 
๑๑๒ http://www.nakhonsawan.go.th/joomla/index.php?option=com_content&view 

=article&id=1533:2561&catid=8&Itemid=102 
๑๑๓ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์, ๒๕๖๒. 



๘๗ 

 

ทางเดินและเกิดกันดารน้ำ เมืองอู่ไทยจึงถูกทิ้งร้าง จนในที่สุด  “พะตะเบิด”  ได้เข้ามาปรับปรุง
เมือง    อู่ไทยโดยขุดที่เก็บกักน้ำไว้ใกล้เมือง และพะตะเบิดได้เป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเป็นคนแรกใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองอู่ไทย ต่อมาได้เรียกกันเป็น "เมืองอุไทย" คาดว่าเพี้ยนไปตามสำเนียงชาว
พื้นเมืองเดิม ได้มีฐานะเป็นหัวเมืองด่านชั้นนอก มีพระพลสงครามเป็นนายด่านแม่กลอง และพระ
อินทรเดช เป็นนายด่านหนองหลวง (ปัจจุบัน แม่กลอง คือ อำเภออุ้มผาง และหนองหลวง คือ ตำบล
หนองหลวง อำเภอ   อุ้มผาง จังหวัดตาก) คอยดูแลพม่าท่ีจะยกทัพมาตามเส้นทางชายแดนด่านแม่ละ
เมา ต่อมาในสมัยพระเอกาทศรถ (พ.ศ.๒๑๔๘ - ๒๑๖๓)  ได้โปรดให้บัญญัติอำนาจการใช้ตราประจำ
ตำแหน่ง มีบัญชาการตามหัวเมืองนั้น   ได้ระบุในกฎหมายเก่าลักษณะพระธรรมนูญว่า “เมืองอุไทย
ธานี เป็นหัวเมืองข้ึนแก่มหาดไทย” เมืองอุไทยธานี เป็นเมืองที่อยู่บนที่ดอนและลึกเข้าไป ไม่มีแม่น้ำ
สายใหญ่ และไม่สามารถติดต่อทางเรือได้ ดังนั้นชาวเมืองอุไทยธานี จึงต้องขนข้าวบรรทุกเกวียนมาลง
ที่แม่น้ำ จึงทำให้พ่อค้าพากันไปตั้งยุ้งฉางรับซื้อข้าวที่ริมแม่น้ำจนเป็นหมู่บ้านใหญ่ เรียกว่าหมู่บ้าน   
“สะแกกรัง” เนื่องจากเป็นพ้ืนที่มีป่าสะแกข้ึนเต็มริมน้ำ และมีต้นสะแกใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน 

บ้านสะแกกรัง ชาวจีนเรียกเพ้ียนเป็น “ซิเกี๋ยกั้ง”เป็นตลาดซื้อข้าวที่มีพ่อค้าคนจีนนิยมไป
ตั้งบ้านเรือนและยุ้งฉาง ต่อมาในระยะหลังได้มีเจ้านายและขุนนางมาตั้งบ้านเรือนอยู่ เพราะความ
สะดวกในการกะเกณฑ์สิ่งของส่งเมืองหลวง ซึ่งเป็นจำพวก มูลค้างคาว ไม้ซุง กระวาน และช้างป่า อีก
ทั้งยังมีช่องทางในการค้าข้าวอีกด้วย 

พ.ศ. ๒๓๗๖ ข้าราชการชาวกรุงเทพฯผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น พระยาอุไทยธานี เจ้า
เมืองอุไทยธานีในสมัยนั้น ได้เห็นว่าบ้านสะแกกรังเป็นตลาดใหญ่ มีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่กันอย่าง
หนาแน่น อีกท้ังเป็นสถานที่ที่ชาวอุไทยธานีติดต่อค้าขายข้าว และไม้ซุง กับพ่อค้าท่ีนั่นมานานแล้ว จึง
คิดตั้งบ้านเรือนเพื่อค้าขาย ประจวบกับเวลานั้น เจ้าเมืองไชยนาทเป็นเพื่อนกัน จึงขอตั้งบ้านเรือนที่ริม
แม่น้ำสะแกกรัง เนื่องจากผู้คนมาติดต่อราชการและมาค้าขายกันมาก ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าเมืองไม่กล้า
ขึ้นไปเมืองอุไทยธานีเก่า อ้างว่ากลัวไข้ป่า จึงเป็นเหตุให้พากันอพยพมาอยู่กันมากข้ึน  

พ.ศ. ๒๓๙๑ ได้มีการแบ่งเขตดินแดนเมืองอุไทยธานี และเมืองไชยนาทโดยตัดเขตบ้าน 
สะแกกรังทางฝั ่งคลองฟากใต้ ตั ้งแต่ท้ายบ้านสะแกกรังไปจดเมืองอุไทยธานีเก่า โอนที่นั ่นจาก
เมือง     ไชยนาท เป็นของเมืองอุไทยธานี ดังนั้น เมืองอุไทยธานี จึงตั้งอยู่ที่ปลายสุดเขตแดนเมือง
มโนรมย์ ข้างใต้บ้านลงมาสักคุ้งน้ำหนึ่งก็เป็นแดนเมืองไชยนาท  

พ.ศ. ๒๔๔๑ เมืองอุไทยธานีขึ ้นกับมณฑลนครสวรรค์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที ่ ๖  ได้
เปลี่ยนเป็นขึ้นกับมณฑลอยุธยา  สุดท้ายมีการประกาศเลิกมณฑลปี พ.ศ. ๒๔๗๖ และกำหนดให้
จังหวัดเป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาค 



๘๘ 

 

การปกครองแบ่งออกเป็น ๘ อำเภอ ๗๐ ตำบล ๖๓๒ หมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานีมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวม ๖๔ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง, เทศบาลเมือง ๑ 
แห่ง คือ เทศบาลเมืองอุทัยธานี เทศบาลตำบล ๑๓ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๔๙ แห่ง๑๑๔ 

จังหวัดอุทัยธานีถือเป็นจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ 
ส.ส. น้อยที่สุดของกลุ่ม แต่กลับเป็นจังหวัดที่มีสถิติประชาชนให้ความสนใจหลั่งไหลออกไปใช้สิทธใิช้
เสียงเลือกตั้งในเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุด โดยพบว่าสถิติในการเลือกตั้งจำนวน ๔ ครั้งที่ผ่านมา ในการ
เลือกตั้งเมือ่วันที่ ๖ กุมภาพันธุ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในปริมาณ
ที่สูงมากคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๖ ขณะที่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประชาชนยังให้
ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในปริมาณที่มากแต่มีเปอร์เซ็นต์ที ่เริ ่มลดลง เมื่อเทียบกับ การ
เลือกตั้งในครั้งก่อนหน้านั้นเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๐ ส่วนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ ประชาชนก็ยังคงให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในปริมาณที่สูงอยู่ แต่มีสถิติที่ลดลงและ
ยังอยู่เกาะกลุ่มใกล้เคียงกับอีก ๓ จังหวัดในภูมิภาคนี้ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๘ และในการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง๑๑๕ 

จากการเลือกตั้งใน ๔ ครั้งที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า จังหวัดกำแพงเพชรประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในปริมาณและร้อยละที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยในการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ ๖ กุมภาพันธุ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๕ ขณะที่ใน
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๕ 
ส่วนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประชาชนก็ยังคงให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๒ และล่าสุดในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๒ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ขณะเดียวกันที่จังหวัดพิจิตร สถิติในการเลือกตั้งจำนวน ๔ ครั้งที่ผ่านมา พบว่า ในวันที่ ๖ 
กุมภาพันธุ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๓ ขณะที่
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งใน
ปริมาณที่เพิ่มสูงขึ ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๕ ส่วนในการเลือกตั้งเมื ่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ประชาชนก็ยังคงให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในปริมาณที่สูงขึ้นอีกเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๒๙ และในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาชนยังให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งทางด้านจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมีเขต
เลือกตั ้งรวมถึงจำนวนสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือ ส.ส. ในปริมาณที่มากที ่สุดในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ พบว่า สถิติในการเลือกตั้งจำนวน ๔ ครั้งที่ผ่านมา ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ 

 
๑๑๔ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูล

การปกครอง." [ออนไลน์]. แหล่งที ่มา : http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm 
[ม.ป.ป.]. สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

๑๑๕ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี, ๒๕๖๒. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5


๘๙ 

 

กุมภาพันธุ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๐ ขณะที่
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งใน
ปริมาณที่เพิ่มสูงขึ ้น คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๐ ส่วนในการเลือกตั้งเมื ่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ประชาชนก็ยังคงให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่สูงขึ้นอย่างต่ อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๗ 
และในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

สุดท้ายที่จังหวัดอุทัยธานีถือเป็นจังหวัดที่มีเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือ ส.ส. น้อยที่สุดของกลุ่ม แต่กลับเป็นจังหวัดที่มีสถิติ ประชาชนให้ความสนใจหลั่งไหล
ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งในเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุด โดยพบว่าสถิติในการเลือกตั้งจำนวน ๔ ครั้งที่
ผ่านมา ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธุ  พ.ศ. ๒๕๔๘ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งในปริมาณที่สูงมากคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๖ ขณะที่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๐ ประชาชนยังให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในปริมาณที่มากแต่มีเปอร์เซ็นต์ที่เริ่มลดลง 
เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งในครั้งก่อนหน้านั้นเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๐ ส่วนในการเลือกตั้งเมื่อ
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประชาชนก็ยังคงให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในปริมาณที่สูงอยู่ 
แต่มีสถิติที่ลดลงและยังอยู่เกาะกลุ่มใกล้เคียงกับอีก ๓ จังหวัดในภูมิภาคนี้ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๘ 
และในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาชนให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
๑๘๑,๕๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๘ 

๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป

ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” ผู้วิจัยได้งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๒.๙.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ดังนี้ 

ภัทราวดี ศรีบุญสม จารุภัทร เรืองสุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง “ความไว้วางใจของสาธารณชน
ที่ม ีต ่อคณะกรรมการการเลือกตั้ ง” ผลการวิจ ัยพบว่า ความไว้วางใจของสาธารณชนที่ ม ีต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และจากการวิเคราะห์ถดถอยทางสถิติพบว่าตัว
แปรหรือปัจจัยที่ ส่งผลทางบวกต่อความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรียงตามค่าของสัมประสิทธิ ได้แก่ (1) การได้รับความรู้ของประชาชนในด้านการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย (2) กลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง (3) ความ
ยุติธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ งในการบังคับใช้กฎหมาย ตามอํานาจ
หน้าที่ (4) การสื่อสาร (5) ความสามารถของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการบริหารและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดในระดับต่างๆ และ (6) ความเป็นกลางทางการเมืองและหรือการไม่
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ในภาพรวมตัวแปรทั้งหกนี้มีอิทธิพลหรือเป็น



๙๐ 

 

สาเหตุเชิงบวกต่อความไว้วางใจของสาธารณชนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งคิดเป็นร้อยละ 21.8 
ผลการศึกษาได้ยืนยันทฤษฎีการให้ความรู้และการสื่อสารทางการเมือง รวมตลอดถึงทฤษฎีการ
ตรวจสอบถ่วงดุล และทฤษฎีความเป็นกลางทางการเมืองและการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนโยบาย
การพัฒนา คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสามารถยึดโยงและใช้ทฤษฎีข้อค้นพบข้างต้นเป็นแนวทาง๑๑๖ 

ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วน  

ร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ ” ผลการวิจัยพบว่า 

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ มีการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองในระดับเป็น  

ครั้งคราว หรือ ๕-๖ วันต่อสัปดาห์ มีการเปิดรับสูงสุด คือ สื่อสารมวลชน ซึ่งอยู่ในระดับบ่อย และมี  
การเปิดรับในระดับเป็นครั้งคราว ได้แก่ สื่อกิจกรรมทางการเมือง สื่อบุคคลและสื่อสังคมออนไลน์  
ตามลำดับ ทางด้านความรู ้ทางการเมืองประชาชนมีความรู ้ทางการเมืองในระดับเห็นด้วยมาก   

มีความรู้สูงสุด คือ ทราบว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีอำนาจสูงสุด และมีความ 

ในใจทางการเมืองในระดับเห็นด้วย มีความสนใจสูงสุด คือ สนใจติดตามการทำงานและผลงาน
ทางด้านการเมือง ทางด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับมาก 

คือ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมตรวจสอบ  

ทางการเมือง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมประชุม/ร่วมชุมนุมทางการเมือง  

และการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ตามลำดับ จากการศึกษาพบว่า การเปิดรับ 

ข่าวสารทางการเมืองด้านสื่อมวลชนส่งผลที่ดีต่อทัศนคติทางการเมือง ความสนใจทางการเมืองและ
ความรู้ทางการเมืองของประชาชน ในขณะที่การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองด้านสื่อบุคคล และสื่อ  

สังคมออนไลน์ส่งผลที่ดีต่อความรู้ทางการเมืองของประชาชนซึ่งทัศนคติทางการเมือง ความรู้ทาง
การเมือง และความสนใจทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการเปิดรับข่าวสารทางเมืองนี้ส่งผลทางอ้อมต่อ  

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนคร จังหวัดสมุทรปราการ  

โดยผลการศึกษา พบว่า ความสนใจทางการเมืองส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ  

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนคร จังหวัดสมุทรปราการ สูงสุด รองลงมาคือ ความรู้ทางการเมือง  

และทัศนคติทางเมือง ตามลำดับ๑๑๗ 
พรชัย เทพปัญญา๑๑๘ ได้วิจัยเรื่อง “การทุจริตการเลือกตั้งปี ๒๕๕๕” ผลการวิจัยพบว่า  

 
๑๑๖ ภัทราวดี ศรีบุญสม และ จารุภัทร เร ืองสุวรรณ, “ความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม 
– สิงหาคม 2559) : 210. 

๑๑๗ ถิรวัฒน์  แจ่มกระจ่าง, “ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 
ประชาชน ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ”, วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, (ฉบับมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์), ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๗) : ๔๖ 

๑๑๘ พรชัย เทพปัญญา, “การทุจริตการเลือกตั้ง ปี ๒๕๕๕”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๕).  



๙๑ 

 

๑. ปัจจัยของการทุจริตการเลือกตั้ง คือ ความประสงค์ของนักการเมืองที่จะมีอํานาจทางการเมืองเพ่ือ
เข้าไปแย่งชิงทรัพยากรของประเทศ ส่วนในด้านประชาชนจะมีลักษณะทัศนคติเชิงบวกต่อการทุจริต
การเลือกตั้ง ๒. รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งที่ใช้กันมากที่สุด คือ การใช้เงินซื้อเสียงโดยผ่าน
หัวคะแนน ๓. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ได้แก่ นักการเมือง ประชาชน หัวคะแนนต่าง ๆ เช่น 
ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู พระสงฆ์ นักการเมืองท้องถิ่น ๔. การร่วมมือระหว่าง
ประชาชน นักการเมือง และข้าราชการในการป้องปรามการทุจริตมีน้อย และทําในลักษณะเป็น
รูปแบบผักชีโรยหน้า แต่ในทางตรงกันข้ามกลับร่วมมือกระทําการทุจริต ๕. กระบวนการทํางานของ 
กกต.ในระดับจังหวัด และส่วนกลางยังไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเท่าที่ควร เป็นเพราะปัจจัย
เกี่ยวกับงบประมาณ คุณภาพของคน กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง รวมถึงระบบอุปถัมภ์  ๖. ความเป็นไปได้
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งเป็นรูปธรรมที่สําคัญ คือ การให้การศึกษาแก่ประชาชน โดย
เริ่มจากภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การแก้ไข กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ สรรหาคนมีคุณภาพ
เข้ามาทํางาน จัดตั้งศาลเลือกตั้ง และประการสุดท้าย คือ การตั้งองค์กรอิสระในการปราบปรามการ
ทุจริตการเลือกตั้งโดยให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

คอลัฟ ต่วนบูละ และ มานาเซ มะลาเฮง๑๑๙ ได้วิจัยเรื่อง  “การมีส่วนรวมต่อการปฏิรูป
การเมืองของประเทศไทยในมิติของชุมชนผ่านสภากาแฟ กรณีศึกษา : อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส” 
ผลการวิจัยพบว่า ปกติชาวบ้านจะมีการรวมตัวกันที่มัสยิดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจําวันละ ๕ 
เวลา และยังมีร้านน้ำชาอีกที่หนึ่งที่นอกจากเป็นที่นั่งดื่มน้ำชาแล้ว ยังเป็นสถานที่แห่งการพักผ่อน 
พบปะพูดคุยของชาวบ้านในพ้ืนที่และการรวมตัวกันที่ร้านน้ำชานั้นก่อให้เกิดกิจกรรมการสนทนา
ระหว่างกัน โดยช่วงเวลาที่ชาวบ้านนิยมมานั่งดื่มน้ำชาที่ร้านจะมีทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน แต่
โดยส่วนมากจะเป็นกลางคืน แม้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่บ้างที่ส่งผลให้บางร้านต้องปิด
เร็วกว่าเวลาปกติ แต่กลับส่งผลดีต่อสุขภาพของชาวบ้าน นอกจากนี้ร้านน้ำชายังถูกเรียกเป็นองค์กร
หนึ่งว่า “สภากาแฟ” เพราะนอกจากการดื่มน้ำชาแล้ว ยังมีกิจกรรมพูดคุย สนทนากันในลักษณะของ
การปะทะสังสรรค์ การวิพากษ์ วิจารณ์ในประเด็นต่างๆ ที่คุยอีกด้วย 

จารุวรรณ แก้วมะโน๑๒๐ ได้วิจัยเรื ่อง  “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื ่อส่งเสริมชุมชน
พลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่เน้นความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล และการมีจิตอาสา มาเป็นตัวขับเคลื่อน
กิจกรรมที่ไม่เฉพาะแต่เรื่องการเมือง แต่เป็นไปเพื่อจัดการปัญหาที่คนในชุมชนประสบร่วมกัน เพ่ือ
เปิดดอกาสให้แต่ละคนแต่ละฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด เพื่อสร้างสำนึกร่วมในการพัฒนาชุมชน

 
๑๑๙ คอลัฟ ต่วนบูละ และ มานาเซ มะลาเฮง, “การมีส่วนรวมต่อการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย

ในมิติของชุมชนผ่านสภากาแฟ กรณีศึกษา : อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส”, รายงานวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร 
: สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๖๑). 

๑๒๐ จารุวรรณ แก้วมะโน, “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้ง
สมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธ์ิขายเสียง”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๖๑). 



๙๒ 

 

และสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ ่งเป็นเงื ่อนไขสำคัญที่จะทำให้คนในชุมชนรวมตัวกัน มีความ
สมานฉันท์ และไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเมื่อมีการเลือกตั้ง 

บุศรา โพธิสุข ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษา
เฉพาะกรณีตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย 
ได้ดังนี้ ด้านหลักอปริหานิยธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการร่วมรณรงค์
การเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการตัดสินใจทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง และด้าน
การดำเนินการเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ ปัญหา พบว่า ประชาชนยังมีการปลูกฝังใน
ระบบอุปถัมภ์อยู่ มีการแบ่งกลุ่ม ไม่ค่อยมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมเฉพาะช่วง
เลือกตั้ง และการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ แนวทางแก้ไขปัญหา ควรปลูกฝังให้
ประชาชนมีความคิดที่เป็นประชาธิปไตย ให้ตระหนักในการใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อสังคมและประโยชน์
ของส่วนรวม ควรมีการรณรงค์ให้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ ้น และควร  
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ครอบคลุมพ้ืนที่๑๒๑ 

คนึงนิตย์ พรมมินทร์ ได้วิจัยเรื ่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่น ของสตรีไทยล้านนาตะวันออก” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของสตรีไทยล้านนาตะวันออกในภาพรวมมีความรู้ ความเข้าใจร้อยละ ๘๔.๓ 
ส่วนใหญ่รู้ในเรื่อง อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระก่ีปีมากที่สุด และน้อยที่สุดคือ ผู้แปลง
สัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยกี่ปีจึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง ๒.ความศรัทธาในการเมืองท้องถิ่นของสตรีไทย
ล้านนาตะวันออกในภาพรวมอยู่ในร้อยละ ๘๕.๑๓ ซึ่งมีความศรัทธาในเรื่องการสร้างประชาธิปไตยที่
มั่นคงจะต้องเริ่มสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นก่อน มากที่สุด รองลงมา การปกครองท้องถิ่นทำ
ให้เกิดการเข้าสู่วิถีทางการเมืองของประชาชน ด้วยเหตุที่การเมืองท้องถิ่นมีผลกระทบโดยตรงและใกล้
ตัว และที่เก่ียวพันต่อการเมืองระดับชาติ และการพัฒนาทางการเมืองในวงกว้างจะนำไปสู่ความเข้าใจ
ทางการเมืองในระดับชาติโดยง่าย ๓.ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยล้านนาตะวันออก
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง มีระดับน้อยในด้านการติดต่อ
นักการเมืองและแสดงความคิดเห็น ๔.ปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีไทยล้านนาในการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นจุดแข็ง (Strengths) คือ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลทางการเมืองได้ง่ายและรวดเร็วจุดอ่อน (Weaknesses) คือ วัฒนธรรมการมองของเพศชายเป็น
ผู้นำยังเป็นค่านิยมของการเป็นนักการเมืองโอกาส (Opportunities) คือมีเครื่องมือและกลไกที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น  และอุปสรรค (Threats) คือ เป็นการ

 
๑๒๑ บุศรา โพธิสุข, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบล

ช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสน์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558), หน้า ก. 



๙๓ 

 

กระจายอำนาจที่ไม่แท้จริง เพราะอำนาจยังคงกระจุกอยู่ที่ภาคการเมืองระดับประเทศ จึงทำให้ไม่
สามารถนำไปใช้ได้จริงจัง ๕.แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสตรีไทยล้านนาตะวันออกในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น พบว่า วิสัยทัศน์ 
“สตรีไทยล้านนาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเข้มแข็งทางการเมือง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  และมี
ยุทธศาสตร์ ๔ ข้อ ได้แก่ สร้างการยอมรับด้านความเสมอภาคของสตรีพัฒนาศักยภาพสตรีไทยล้านนา
ตะวันออกและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาศักยภาพสตรีไทยล้านนาตะวันออกเพื่อเพ่ิม
โอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ และการสร้างกลไกใน
การขับเคลื่อนองค์กรสตรีทุกระดับอย่างยั่งยืน๑๒๒ 

สุกฤตา  จินดาพรม ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของภูมิภาคตะวันตก” ผลการวิจัยพบว่า ๑) สตรีไทยในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นของภูมิภาคตะวันตกมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ๒) ปัจจัยระดับ
การศึกษา ต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแตกต่างกันปัจจัยอาชีพและปัจจัยพ้ืนภูมิ
ทางการเมือง ต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน แตกต่างกันและปัจจัยการเปิดรับ
สื่อมวลชนเกี่ยวกับข่าวสารทางการเมือง ต่างกันส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและด้ านการ
สนับสนุนพรรคการเมืองแตกต่างกันส่วน ปัจจัยความสำนึกทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำมาก และ ๓) ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของสตรีต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า สตรีไทยส่วนใหญ่ต้องรับภาระในการดูแลครอบครัว และมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับการเมืองนอ้ย๑๒๓ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็นผลมาจากความไว้วางใจที่
นักการเมืองที ่ประชาชนมีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ ่น ที่ปลูกฝังให้ประชาชนมีความคิดที ่เป็น
ประชาธิปไตย ได้ตระหนักในการใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อสังคมและประโยชน์ของส่วนร่วม และรณรงค์ให้
ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น และภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

 

 

 ๑๒๒ คนึงนิตย์ พรมมินทร์, “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีสว่นร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ของสตรี
ไทยล้านนาตะวันออก”, วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘), : ๑-
๒. 

 ๑๒๓ สุกฤตา  จินดาพรม, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของภูมิภาคตะวันตก, วารสารการเมืองการปกครอง, ปีท่ี ๓ ฉบับที่ ๒  (มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๖), : ๑๑๘. 



๙๔ 

 

 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญการพัฒนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
   ทางการเมืองของประชาชน 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 

ภัทราวดี ศรีบุญสม และ จารุภัทร เรือง
สุวรรณ  

ความเป็นกลางทางการเมืองและหรือการ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  

 

ถิรวัฒน์  แจ่มกระจ่าง ประชาชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัด
สมุทรปราการ มีการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองใน
ระดับเป็น ครั้งคราว หรือ ๕-๖ วันต่อสัปดาห์  

พรชัย เทพปัญญา              ปัจจัยของการทุจร ิตการเลือกตั ้ง คือ 
ความประสงค์ของนักการเมืองที ่จะมีอํานาจทาง
การเมืองเพ่ือเข้าไปแย่งชิงทรัพยากรของประเทศ  

 

คอลัฟ ต่วนบูละ และ มานาเซ  
มะลาเฮง 
 

ปกติชาวบ้านจะมีการรวมตัวกันที่มัสยิด
เพ่ือปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจําวันละ ๕ เวลา และยัง
มีร้านน้ำชาอีกท่ีหนึ่งที่นอกจากเป็นที่นั่งดื่มน้ำชาแล้ว 
ยังเป็นสถานที่แห่งการพักผ่อน  

จารุวรรณ แก้วมะโน  
 

กระบวนการส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่
เน้นความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล และการมีจิตอาสา 
มาเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม 

บุศรา โพธิสุข ประชาชนย ังม ีการปล ูกฝ ังในระบบ
อุปถัมภ์อยู่ มีการแบ่งกลุ่ม ไม่ค่อยมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมเฉพาะช่วงเลือกตั้ง  

 

คนึงนติย์ พรมมินทร์ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
สตรีไทยล้านนาตะวันออกในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง 

 

สุกฤตา  จินดาพรม ปัจจัยระดับการศึกษา ต่างกันส่งผลต่อ
การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแตกต่างกัน 

๒.๙.๒ งานวิจัยทีเ่กี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ศึกษาหลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรม
เพ่ือพัฒนาการมสี่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งมีผู้วิจัยไว้หลายท่าน ดังนี้     



๙๕ 

 

กาญจนา ดำจุติ ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้นำ
ชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า  
๑) ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ที ่ได้จากการแก้ปัญหายาเสพติดทำให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการในการเข้าร่วมในกิจกรรม
การเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการในการ
แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในระดับ
ติดตามผลการดำเนินโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ๒) ปัญหาและอุปสรรค การมีส่วน
ร่วมของผู ้นำชุมชนในการดำเนินการในระดับนโยบาย เรื ่องการศึกษา ยาเสพติด สุขภาพและ
สวัสดิการสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมงบประมาณ ผู้นำชุมชนเป็นเพียงผู้รับนโยบาย
มาปฏิบัติ กรุงเทพมหานครยังเป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน เป็นการมี
ส่วนร่วมแบบบางส่วน เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ ผู้นำชุมชนตัดสินใจแก้ปัญหา ตั้งแต่การ
จัดหางบประมาณ ตั้งคณะกรรมการในชุมชน ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้นำ
ชุมชนเกี่ยวกับระบบการทำงานของหน่วยงานราชการ ซึ่งไม่ได้รับการยอมรับในศักยภาพ ความรู้
ความสามารถ และไม่เห็นความสำคัญต่อบทบาทของผู้นำชุมชน ในการเข้าร่วมเสนอนโยบาย ปัญหา 
หรือความต้องการของชุมชน ทำให้ขาดโอกาสในการนำเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง ทำให้การแก้ปัญหาของไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ๓) การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู ้นำชุมชน กรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความทันสมัยทางวัตถุ 
กรุงเทพมหานคร เป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาของชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองและบริหาร
จัดการได้โดยคนในชุมชน๑๒๔  

ภาส ภาสสัทธา ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใส ในการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านความโปร่งใส ด้านการนำหลักนิติธรรมมา
ปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นสำคัญ คือ ๑) กฎเกณฑ์ ๒) 
ระเบียบ ๓) กฎหมาย ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารงานและบุคลากร ด้านการ
นำการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นสำคัญ คือ ๑) ร่วมคิด 
๒) ร่วมทำ ๓) ร่วมตรวจสอบ ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร ด้าน
การนำความรับผิดชอบมาปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็น
สำคัญ คือ ๑) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ๒) ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น ๓) ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร ๒. ด้านการนำหลัก หิริ 

 
๑๒๔ กาญจนา  ดำจุติ, “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้นำชุมชนในการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”, ดุษฏีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557). 



๙๖ 

 

โอตตัปปะ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริ หารงาน 
คือ ๑) ความละอายต่อการกระทำสิ่งผิด ๒) ความเกรงกลัวต่อการกระทำผิด ในการนำหลักธรรม อปริ
หานิยธรรม ๗ กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพื ่อสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน คือ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
พร้อมเพรียงกันทำกิจที่พึงทำ ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ ๔) ท่านเหล่าใด
เป็นผู้ใหญ่ในชุมชน (ชาววัชชี) เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 
๕) บรรดากุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ ๖) เคารพสักการบูชา
เจดีย์ ๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย เพื่อให้เกิด
แนวทางอันดีงาม ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร และในด้านการ
นำหลักพุทธธรรมบูรณาการกับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงาน ตามหลักพุทธธรรม มีหลักพุทธธรรมที่มีความเหมาะสมและครอบคลุมในการนำมา
บริหารทั้งในระดับบุคคล ด้วยการนำหลักโลกบาลธรรมอันเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องเตือนตนเองให้
คิดดี ปฏิบัติดี และการนำหลักอปริหานิยธรรม ๗ อันเป็นการหลักธรรมในการทำงานร่วมกันด้วย
ความสามัคคีเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเมื่อมีการนำมาบูรณาการกับธรรมาภิบาล ด้วยหลัก
นิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมีความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และ
บุคลากร เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป๑๒๕ 

 ปกรณ์ มหากันธา ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เซิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมในการบริหารองค์กรตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา คือ อธิปไตย ๓ อคติ ๔ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ อปริหานิยธรรม ๗ 
สัปปุริสธรรม ๗ หลักราซธรรม ๑๐ หรือทศพิธราซธรรม และหลักจักรวรรดิวัตร หลักการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ที่ปรากฏในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒  กำหนดหลักการปฏิบัติไว้ ๖ หลัก 
ได้แก่ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักการมีส่วนร่วม ๕) หลักความ
รับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ้มค่า การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกตามหลักพุทธ
ธรรมและหลักธรรมาภิบาล กลุ่มผู้บริหารมีความคิดเห็น  เกี่ยวกับรูปแบบ และกระบวนการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเซิงพุทธบูรณาการ ระดับเกณฑ์ประเมิน อยู่ในระดับมาก  ทุกรายการ 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลัก     

 
๑๒๕ ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใส ในการบริหารจัดการขององค์กร

ปกครองส่วนทองถิ่น”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๙๗ 

 

สัปปุริสธรรม ๗ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดซอบ หลักการมีส่วน
ร่วม และน้อยที่สุดคือ หลักความโปร่งใส ตามลำดับ๑๒๖ 

 พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการปกครอง
คณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ พบว่าสภาพการปกครอง
โดยรวมมีความเป็นเอกภาพในการปกครองของทางคณะสงฆ์ การดำเนินงานในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ ใช้พระธรรมวินัยเป็นหลัก โดยมีกรอบของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม 
ประกาศ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน ทำให้งานการปกครองเป็นไป
ด้วยดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค ๒. การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ พบว่า พระสงฆ์และกรรมการวัด มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้งด้านการปกครองพระภิกษุสามเณร ด้านการปกครองศิษย์วัด และ
ด้านการระงับอธิกรณ์ของพระสังฆาธิการ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยให้ยึดปฏิบัติทั้งต่อตนเอง
และผู้อ่ืน หากเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ให้มีการผ่อนผันอนุโลม อาศัยหลักพรหมวิหารธรรม และพระ
วินัยเป็นที่ตั้ง มิให้มีการตัดสินด้วยอำนาจแห่งอคติ แต่ให้คำนึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมตามพระ
พุทธบัญญัติโดยใช้วิธีการ“เข้มงวด กวดขัน ผ่อนผัน และอนุโลม” ตามลำดับสถานการณ์ต่างๆ๑๒๗

 เสนอ อัศวมันตา ได้ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพทั่วไปของ การบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีการ บริหารงานตามหน้าที่การบริหาร การทำงานบางครั้งไม่ได้มี
การวางแผนล่วงหน้าทำให้สับสนในขั้นตอนการทำงาน การควบคุมปฏิบัติงานตามระเบียบ/คำสั่งบาง
คนไม่เข้าใจมีการก้าวก่ายงานของคนอ่ืน การจัดสรรงบประมาณบางโครงการอาจเกินความจำเป็นต่อ
การบริหารงาน งานบางอย่างมีความสลับซับซ้อน ปัญหาด้านอุปสรรคเป็นจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของเมืองอย่างรวดเร็ว ผลมาจากการขยายตัวที่มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรสูง เกิดความหนาแน่น
และแออัดมีการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ทำการเกษตรแนวโน้มลดลงเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหาการ
คมนาคมปัญหาด้านการบริการระบบสาธารณูปโภค ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเสีย และการกำจัดขยะ
มูลฝอย ดังนั้น การบริหารจัดการต้องมีการวางกรอบ แผนงานยุทธศาสตร์การจัดองค์กรตรวจสอบ 
ควบคุมประเมินผล โดยประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรเป็นระบบระเบียบที่
ชัดเจนเพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติในอนาคต ๒. การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการ

 
๑๒๖ ปกรณ์ มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิงพุทธบูรณา

การ”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,์ (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๒๗ พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ), “รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริ
หานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๙๘ 

 

บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีสามารถนำหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาการเข้า
ไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมความสามัคคีเป็นทีม(Teamwork) และสามารถนำมาบูรณาการเข้า
กับบริหารงานทั้งในด้านการบริหารจัดการบุคลากร (Staffing) การประสานงาน (Coordinating) 
และการจัดองค์กร(Organizing) โดยการร่วมแรงร่วมใจเป็นคณะแต่ละฝ่าย เป็นการผนึกกำลัง 
(Synergy) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพบว่า อปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักป้องกันความเสื่อม เป็นไป
เพื่อความเจริญขององค์การฝ่ายเดียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีสามารถนำไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีและร่วมรับผลประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางปฏิบัติต่อไปอย่างยั่งยืน๑๒๘ 

พระสมุห์อุทัย อุทัยเมธี ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการสามัคคีตามหลักอปริหานิยธรรม”
ผลการวิจัยพบว่า ในยุคของการแข่งขันภายใต้กระแสทุนนิยม และความเจริญทางด้านวัตถุกลับมี
ปัญหาความแตกแยกมากมาย เรียกร้องหาสังคมแห่งสามัคคี สังคมไทยในปัจจุบันกำลังประสบปัญหา
ต่าง ๆ หลายด้านโดยเฉพาะปัญหาทางการเมืองที่ เป็นชนวนเหตุของความขัดแย้ง แตกความสามัคคี 
อันนำมาสู่ความแตกแยกทางการเมือง ลุกลามไปสู่การแบ่งกลุ่มแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดเป็นสาเหตุ
สำคัญประการหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความขัดแย้ง คือทัศนคติที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลที่เป็นผู้นำ
ผู้ปกครอง นักวิชาการ หรือนักทฤษฎี ในแง่มุมต่าง ๆ พระพุทธศาสนาเป็นความหวังที่จะนำพาวิถี
อารยธรรมไปสู่ การพัฒนาสันติภาพ ตามหลักอปริหานิยธรรม ผลในทางปฏิบัติผู้โหยหาสามัคคี ต้อง
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลที ่เป็นอัตตวิสัยแล้วปรับเปลี ่ยนไปตามภาวะวิสัยและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ความเจริญทางจิตใจตามไม่ทัน๑๒๙  

 สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอปริหานิยธรรม ๗ อปริหานิยธรรมเป็นหลักธรรมสำหรับ
ใช้ในการปกครองเพื่อป้องกันมิให้การบริหารหมู่คณะเสื่อมถอย แต่กลับเสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียว
สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหารบ้านเมืองและพระภิกษุสงฆ์ ดังนี้คืออปริหานิยธรรมสำหรับ
หมู่ชนและการบริหารบ้านเมือง เป็นหลักในการปกครองโดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบที่จะ
ช่วยป้องกันความเสื่อมนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
  

 
๑๒๘ เสนอ อัศวมันตา, “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๒๙ พระสมุห์อุทัย อุทัยเมธ,ี “กระบวนการสามัคคีตามหลักอปริหานิยธรรม”, วารสาร มจร นครน่าน
ปริทรรศน์, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑): ๑๒๑-๑๓๗. 



๙๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอปริหานิยธรรม ๗ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

กาญจนา  ดำจุติ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน 
กรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มี
ความทันสมัยทางวัตถุ กรุงเทพมหานคร เป็นการสร้าง
แรงจ ูงใจในการพ ัฒนาของช ุมชน ให ้สามารถ
พ่ึงตนเองและบริหารจัดการได้โดยคนในชุมช 

ภาส ภาสสัทธา  
การนำหลักอปริหานิยธรรม ๗ อันเป็น

การหลักธรรมในการทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี
เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อให้การบูรณาการ
ครบถ ้วน และม ีความเหมาะสมในการนำ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้บริหาร และ
บุคลากร เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

ปกรณ์ มหากันธา หลักพุทธธรรมในการบริหารองค์กรตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา คือ อธิปไตย ๓ อคติ ๔ 
พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ อปริหานิย
ธรรม ๗ สัปปุริสธรรม ๗ หลักราซธรรม ๑๐ หรือ
ทศพิธราซธรรม และหลักจักรวรรดิวัตร  

พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ) หลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๒ มีการส่งเสริมให้มีความเข้มงวดกวดขันใน
พระวินัย ตลอดทั้งกฎ ระเบียบและกฎหมายบ้านเมือง
ที่เกี ่ยวข้อง โดยให้ยึดปฏิบัติทั ้งต่อตนเองและผู ้ อ่ืน 
หากเมื่อมีเหตุการณ์ ตามลำดับสถานการณ์ต่างๆ 

เสนอ อัศวมันตา การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมสามารถนำหลัก
อปริหานิยธรรมไปบูรณาการเข้าไปในทุกขั้นตอน  

พระสมุห์อุทัย อุทัยเมธี หลักอปริหานิยธรรม ผลในทางปฏิบัติผู้โหยหาสามัคคี 
ต้องยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เป็นอัตต
ว ิ ส ั ยแล ้ วปร ับ เปล ี ่ ยน ไปตามภาวะว ิ ส ั ย และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ความเจริญทางจิตใจ
ตามไม่ทัน 
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๒.๑๐ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จาการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นศึกษา

ถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  

๑. ทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ Weiner, M., “Political participation : Crisis 
of the political process”๑๓๐ ประกอบด้วย ๑) การติดตามข่าวสารการเลือกตั ้ง ๒) การใช้สิทธิ
เลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๓) การสนทนาเรื่องการเมือง ๔) การเข้าร่วมทำกิจกรรม
ทางการเมืองกับพรรคการเมือง ๕) การติดต่อกับนักการเมือง ๖) การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง ๗) 
การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

๒. ปัจจัยผลักดันการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ Cohen J.M. and Uphoff N.T., 
Participation’s Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specific,  World 
Development,๑๓๑ ประกอบด้วย ๑. ด้านความสนใจทางการเมือง ๒. ด้านพฤติกรรมทางการเมือง 
๓. ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง ๔. ด้านค่านิยมทางการเมือง และ ๕. ด้านอุดมการณ์ทาง
การเมือง 

๓. หลักอปริหานิยธรรม ๗ ได้มาจากการค้นคว้าหลักพุทธธรรมจาก ที.ม. (ไทย). ๑๐/๖๘/
๘๖. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๑๓๒ ประกอบด้วย ๑) หมั่นประชุม
ปรึกษาหารือกันทางการเมือง ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมปรึกษาหารือมีความเห็นชอบร่วมกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติ ด้วยการพร้อมเพรียงกันทำ
กิจที่ควรทำทั้งหลาย ๓) ยึดมั่นในหลักและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตย ๔) เคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่
ในบ้านเมือง ๕) มีส่วนร่วมในการปกป้องเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ๖) อนุรักษ์รักษา
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีงาม๗) ดำรงรักษาความผาสุกและพอเพียงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
  

 
๑๓๐ Weiner, M., “Political participation : Crisis of the political process”, In B. Leonard 

and others (Eds.), Crisis on sequences in political development, Princeton : Princeton University 
Press. (1971). pp. 161-163. 

๑๓๑ Cohen J.M. and Uphoff N.T., Participation’s Place in Rural Development: Seeking 
Clarity Through Specific, World Development, (New York : Cornell University,  1977), pp. 213-
235. 

๑๓๒ ที.ม. (ไทย). ๑๐/๖๘/๘๖. 

http://www.84000.org/tipitaka/read/?10/68/86
http://www.84000.org/tipitaka/read/?10/68/86
http://www.84000.org/tipitaka/read/?10/68/86
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การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง

ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

หลักอปริหานิยธรรม 
๑) หมั่นประชุมปรึกษาหารือกันทาง 
    การเมือง  
๒) พร้อมเพรยีงกันประชุมแกไ้ขปญัหาและ  
    พัฒนาบ้านเมือง  
๓) ยึดมั่นในหลักและอุดมการณ ์
    ทางประชาธิปไตย  
๔) เคารพนับถือผูห้ลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง  
๕) มีส่วนร่วมในการปกป้องเด็ก  
    สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
๖) อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมทางการเมือง 
    ที่ดีงาม 
๗) ดำรงรักษาความผาสุกและพอเพียง 
    ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

ปัจจัยผลกัดันการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
- ด้านความสนใจทางการเมือง 
- ด้านพฤติกรรมทางการเมือง 
- ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง 
- ด้านค่านิยมทางการเมือง 
- ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง 

 

 

 
 
๑) การตดิตามข่าวสารการเลือกตัง้  
๒) การใช้สิทธิเลือกตั้งและการรณรงค์  
    หาเสียงเลือกตั้ง  
๓) การสนทนาเรื่องการเมือง  
๔) การเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมือง 
    กับพรรคการเมือง  
๕) การตดิต่อกับนักการเมือง  
๖) การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง  
๗) การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 



  

 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒) ศึกษากระบวนการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั ้งทั ่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และ  
๓) พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั ้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างโดยบูรณาการตามหลักพุทธธรรม การวิจัยในครั้งนี ้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ( Mixed 
Methods Research) เพราะต้องการให้ได้ผลการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ส่วนวิธีดำเนินการ
วิจัยประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ คือ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย รูปแบบการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  

๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ 

๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
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๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้

กำหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ใช้วิธีการเชิง
ปริมาณเพื ่ออธิบายผลการว ิจ ัยเช ิงคุณภาพ (Quantitative Method to Explain Qualitative 
Results) ซึ่งผู ้วิจัยตั้งคำถามการวิจัยเชิงปริมาณ และการตอบคำถามวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพมาอธิบายเสริมเติมเต็มให้ได้คำตอบที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) สามารถแสดงเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓.๑ แผนแบบการวิจัย๑ 

ผู้วิจัยกำหนดวิธีการศึกษาใน ๓ ลักษณะ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และผู้เชี่ยวชาญ 

๑) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)  
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและ
การจัดการเลือกตั้ง ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี ่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ รูปหรือคน ดังนี้ 

 
 
 

 
๑ นงลักษณ์ วิรัชชัย, วิจัยและสถิติ: คำถามชวนตอบ, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา

การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๕๖-๕๗. 

Quantitative Results 

Qualitative 
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 กลุ่มที่ ๑ ด้านการเมืองและการจัดการเลือกตั้ง 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
 

   ๑ นายเสรี สุวรรณภานนท์ 
 

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา 

 

   ๒ นายประดิษฐ์ เหลืองอ่าม 
 

สมาชิกวุฒิสภา 
 

   ๓ นายธนบูรณ์ สินมานะ  
 

ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดกำแพงเพชร 

   ๔ .ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่ายขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน 

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดพิจิตร 

 
 

   ๕ นายดัมพ์ สุริโย 
 

ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดนครสวรรค์ 

 

   ๖ 
 

นางสาวอรัญญา ณ ลำพูน 
 

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดกำแพงเพชร 

 
 

   ๗ นายสมบูรณ์ โพธิ์กระจ่าง 
 

 

รองผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 กลุ่มที่ ๒ ด้านพระพุทธศาสนา  
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
 

    ๘ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 

    ๙ พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. 
 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
    ๑๐ พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 

 
 กลุ่มที่ ๓ ด้านประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
    ๑๑ นายภิญโญ หิตโกเมท อดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด

นครสวรรค์ 



๑๐๕ 

 

 
 

      
ลำดับที่ 
       

                    ๑๒ 

กลุ่มที่ ๓ ด้านประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

ชื่อ-นามสกุล 

นายอดิศักดิ์ กองทรง 

 

 
 

ตำแหน่ง 
 

ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

    ๑๓ นางฉันทนา แสงสุวรรณถาวร ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

    ๑๔ นางสาวชลิษา พูลแสง ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

    ๑๕ นางสาวธนิดา ศรประสิทธิ์ ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

    ๑๖ นางสาวธนิษฐา ช้างลา ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

    ๑๗ นางชนากานต์ สิงห์เรือง ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

    ๑๘ นายธนา เทียนจิตราเพ็ชร ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

    ๑๙ นางสาวไพลิน หยัดน้ำ ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

    ๒๐ 
 

นายสมบัติ นวลระออง ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

     ๒๑ นายดิเรก ด้วงลอย ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

๒) ผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

ผ ู ้ ว ิ จ ั ยกำหนดการสนทนากล ุ ่ ม เฉพาะ ( Focus Group Discussion) ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้ง ผู้วิจัยกำหนดการประชุมความเห็นของ โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือนําไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
การสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และการสร้าง
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอย่างรอบด้ าน ด้วยความละเอียดลึกซึ้ง 
จำนวน ๙ รูปหรือคน ประกอบด้วย 

 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
    ๑ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,  

ผศ. ดร. 
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    ๒ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคม
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    ๓ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง อดีตรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ 
    ๔ ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคม

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ๕ รศ.ดร.สมาน งามสนิท อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี 
   



๑๐๖ 

 

ลำดับที่ 
    ๖ 

ชื่อ-นามสกุล 
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 

ตำแหน่ง 
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

    ๗ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     ๘ พล.อ.ดร.ปกิต สันตินิยม หัวหน้าพรรคสร้างชาติ 
     ๙ ว่าที่ร้อยเอกภูริทัต บริบูรณ์,  

 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยในครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interviews Form) สำหรับการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

๑) ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิดที่จะ
นำไปใช้สัมภาษณ์สำหรับผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑.๑) ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการรวบรวมขั้นแรกเมื่อเริ่มทำการ
วิจัย โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการวิจัย ช่วยในการกำหนดประเด็น
และตัวแปรที่จะศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์
รวมทั้งนำมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย 

๑.๒) กำหนดโจทย์ หรือคำถามการวิจัย (Research Question) คือ คำถามที่
ต้องการคำตอบจากการวิจัยหรือเป็นสิ่งต้องตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากปัจจัยและ
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ ้นและเกี ่ยวเนื ่องกันกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั ้งของ
ภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ 

๑.๓) ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที ่ปรึกษาเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ 

๑.๔) สร้างแบบสัมภาษณ์จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณพร้อมสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี และและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยและใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ (Key Informant) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้ง
ต่าง ๆ ให้ละเอียด และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์นี้ที่เป็นตัวแปรศึกษาจากการวิจัย
เชิงเอกสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๒) ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ 



๑๐๗ 

 

ผู ้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยโดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ ( Interviews Form) ตามกรอบ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งของ
ภาคเหนือ ตอนล่าง ๒ โดยผู้วิจัยกำหนดการสร้างแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับงานวิจัยของกับการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ตอนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นคำถามที่
เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

๓) การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ สามารถหาความตรงตามเนื้อหารายข้อ ( item content 
validity index, I-CVI) และความตรงเชิงเนื ้อหาทั ้งฉบับ(Content Validity For Scale, S–CVI) 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๑) ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
เครื่องมือที่ออกแบบไว้ 

๓.๒) หาความหาความตรงตามเนื้อหารายข้อ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับโดย
การนำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความ
เห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วนำมาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม จำนวน ๕ รูปหรือคน 
ประกอบด้วย 

    ๓.๒.๑)  รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

   ๓.๒.๒)  รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 

๓.๒.๓)  รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.สวัสดิ์ จิรัฐฐิติกาล อาจารย์พิเศษภาควิชารัฐศาสตร์  

   ๓.๒.๔)   ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 

๓.๒.๕)  อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนนำไปใช้ เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ 
ความตรงตามเนื้อหารายข้อ (Itemcontent validity index, I-CVI) และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ 
ตลอดจนภาษาที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา มาตรประเมินความสอดคล้องกับงานวิจัยของจะมี ๔ 
ระดับ คือ 

 



๑๐๘ 

 

๑ = ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ 

๒ = สอดคล้องกับงานวิจัยของบางส่วน 

๓ = ค่อนข้างสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

๔ = มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของมาก 

เกณฑ์การแปลความหมายการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา จะนำเฉพาะข้อที่ได้รับการ
ประเมิน ๓ หรือ ๔ เท่านั้น (ถือว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ) มาคำนวณผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 
๓ คน ไม่ควรเกิน ๑๐ คน (เกินความจำเป็น)๒ซึ่งค่าความตรงตามเนื้อหารายข้อ ( Iitem content 
validity index, I-CVI) มีค่า ๑ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity For Scale, S –
CVI) มีค่า ๑ แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความตรงตามเนื้อหา 

๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ การศึกษา
จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร์ ฉบับภาษาไทยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมตามหลัก
พุทธธรรม 

๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) หรือการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ ส่วนที่เป็นคำอธิบายจากเอกสาร หนังสือ ตำรา ที่เป็น
แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือให้ได้ตัวแปร
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 

๓) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

มีวิธีการเก็บข้อมูลหลายแบบให้เลือกตามความเหมาะสมของข้อมูลที่ต้องการ และตาม
ลักษณะของประชากรเป้าหมายในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

๓.๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สถิติ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการรวบรวม
ผลจากแบบสอบถามในขั้นแรกเมื่อเริ่มทำการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา
ประกอบการวิจัย ช่วยในการกำหนดประเด็นและตัวแปรที่จะศึกษา และจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถาม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบคำถามในการสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้งนำมาใช้
ในการวิเคราะห์ด้วย 

๓.๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูล
สำคัญ (Key Informants Interview) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีข้อมูลในเรื่องที่ผู้วิจัยกำลังศึกษาดีที่สุด
หรือมีความเกี ่ยวข้องมากที ่ส ุด โดยแบ่งเป็น ๖ ด้าน จำนวน ๑๘ รูปหรือคน ที ่ถูกเลือกแบบ

 

      ๒  Lynn, M. R., Determination and Quantification of Content Validity, Nursing 
Research, 36(6) (1986) : 382-385. 



๑๐๙ 

 

เฉพาะเจาะจงเพ่ือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งของจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 
กลุ่มท่ี ๒ 

๔) การเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจำลอง
โดยการการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๙ รูปหรือคน เพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

๕) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต (Observation) 

ในการลงพื้นที่เพื่อไปเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) เป็นการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Observation) ผู้สังเกตจะต้องเฝ้ามองพฤติกรรมผู้ถูกสังเกตอยู่ห่าง ๆ โดยไม่เข้าไป
ร่วมกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยสังเกตจากแบบแผนการกระทำ สภาพสังคม 
ทางการเมือง ตลอดจนแนวคิด ทัศนคติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งนี้แล้วแต่การสังเกตซึ่งถ้าผู้ถูก
สังเกตรู้ตัวก็จะทำให้ข้อมูลที่ได้บิดเบือนไป ผู้วิจัยไม่กำหนดเฉพาะเรื่องที่มุ่งจะสังเกตอย่างเดียว แต่จะ
ทำการสังเกตเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย จึงไม่สามารถกำหนดรูปแบบที่แน่นอนได้โดยไม่ต้องการให้ผู้
ถูกสังเกตรู้สึก รบกวนเพราะอาจทำให้พฤติกรรมผิดไปจากปกติได้ 

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาเก็บให้เป็นระบบระเบียบ ให้
ความหมายกับข้อมูล จัดหมวดหมู่ ความหมายของข้อมูล วิเคราะห์และสรุปรวบรวมความหมาย 
ผู้วิจัยเลือกใช้ “การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)”๓ โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัย และนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาแล้ว แม้จะมาจากแหล่งที่แตกต่างกันทั้งเวลา สถานที่ 
และบุคคลเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการนำไปวิเคราะห์ซึ่งมี ๔ องค์ ประกอบ 
ดังนี้ 

๑) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการพิจารณาตรวจสอบ
โดยการใช้ความหลากหลายของแหล่งข้อมูลทั้งในเชิงเวลาระยะทางสถานที่และบุคคล 

๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านนักวิจัย ( Investigator Triangulation) เป็นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช้ผู้วิจัยที่ต่างกัน เพ่ือได้ข้อมูลที่แตกต่างกัน 

๓) การตรวจสอบสามเส ้าด ้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป ็นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช้หลายมุมมองในการแปลความหมายหากผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างจากเดิมจะ
ทำให้การตีความข้อมูลแตกต่างกนั 

๔) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
เป็นการใช้การเลือกใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน 

 
๓ Denzin, Norman K., and Yvonne S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, 

(Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2000), p. 391. 



๑๑๐ 

 

 จากองค์ประกอบข้างต้นทำให้ผู้วิจัยสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าได้ ๔ วิธี
คือ  

๑) การตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งได้แก่ด้าน
องค์กรภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่าย ด้านนักวิชาการ หน่วยงานด้านการจัดการ
เลือกตั้ง ด้านผู้นำชุมชน เป็นต้น 

 ๒) การเปรียบเทียบจากการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายๆวิธีได้แก่การทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้ง การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วมในบริบทระหว่างที่นักวิจัยลงพ้ืนที่ศึกษาและการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ 

๓) การตรวจสอบความถูกต้องจากแนวคิดทฤษฎีโดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์
จากแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ ทำให้มอง
ปัญหาได้หลายมุมมอง เพื่อนำผลที่ได้มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนจากคณาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่ละ
ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของแนวคิด ทฤษฎี 
และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๔) การเปรียบเทียบจากความคิดเห็นของนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้แก่ความ
คิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งนักวิจัยและผู้ เชี ่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ความคิดเห็นจากเอกสารที่นักวิจัยได้จัดทำจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นจากคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ยังเป็นการ
ขยายมุมมองอุดช่องว่างหรือจุดอ่อนในเรื่องอคติความลำเอียงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานเพียงลำพัง
ผู้วิจัยเพียงคนเดียวทำให้เห็นความสอดคล้องกับงานวิจัยของกันหรือความขัดแย้งของความคิดเห็น
ของนักวิจัยแต่ละท่านได้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์ แต่จะใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบใน
การวิเคราะห์ โดยวิธีการหลักที่ใช้มี ๒ วิธี คือ  

การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ซึ ่งได้จากการศึกษาเอกสาร (Document 
Research) จากกรอบความคิดหรือทฤษฎีที่เพื่อการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซึ้งและสร้างข้อสรุปที่
หนักแน่น 

การตีความ (Interpretation) ซึ่งได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้จาก
สิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตแบบไม่มีส ่วนร่วม (Non-participation Observation) การสัมภาษณ์เช ิงล ึก ( In-depth 
Interview) ผู้วิจัยจะนำคำตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด ๑๘ รูปหรือคน และ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้เชี ่ยวชาญทั้งหมด ๙ รูปหรือ มาสรุป
ประเด็นเชิงเนื้อหาในภาพรวมโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามข้อคำถามในแต่ละ
ตอนของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย 
  



๑๑๑ 

 

๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ  
๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๑) ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามฐานข้อมูลของ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑๔ จาก ๔ จังหวัดในเขตจังหวัด
ภาคเหนือล่าง กลุ ่มที ่ ๒ ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และอุทัยธานี จำนวนทั ้งสิ้น 
๒,๑๙๙,๒๕๐ คน 

๒) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู ้วิจัยกำหนดประชากรตามจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั ้งตาม
ฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จาก ๔ จังหวัดใน
เขตจังหวัดภาคเหนือล่าง กลุ่มท่ี ๒ ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และอุทัยธานี และใช้วิธีการ
กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งกระจายกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ครอบคลุมในกลุ่มต่าง ๆ การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้ดังนี ้

 

ตารางท่ี ๓.๑ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย แยกตามรายจังหวัด 
 

จังหวัด ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  

นครสวรรค์ ๘๓๖,๐๑๔ ๑๕๒  

พิจิตร ๕๔๓,๔๘๒ ๙๙  

กำแพงเพชร ๕๖๓,๐๖๙ ๑๐๒  

อุทัยธานี ๒๕๖,๖๘๕ ๔๗  

รวมทั้งสิ้น ๒,๑๙๙,๒๕๐ ๔๐๐  

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเชิงสำรวจ (Questionnaire) 
สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๑.๑) ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รายงานวิจัย รายงานการประชุมต่าง ๆ            
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย เพื่อกำหนดนิยามตัว
แปรที่ใช้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัยซึ่งได้นิยามตัวแปรที่กำหนดไว้ในกรอบแนวคิดดังนี้  

 
๔ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๖๒, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๖๒). 



๑๑๒ 

 

๑.๒) ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

๑.๓) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของข้อ
คำถาม ความเหมาะสมของปริมาณคำถาม ความชัดเจนของภาษา และรูปแบบของแบบสอบถาม 
แล้วจึงนำไปปรับปรุงแก้ไข โดยชุดคำถามนี้ไม่รวมข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

๑.๔) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งนิยาม
ศัพท์เฉพาะของตัวแปร เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  

๑.๕) นำเครื่องมือที่ได้จากการไปทดลองแจก (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริง จำนวน ๓๐ ชุด มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันแล้วนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

๑.๖) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และนำไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

๑.๗) รวบรวมแบบสอบถาม แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นเชิงสถิติ และ
สังเคราะห์ข้อมูลที ่ได้เพื ่อนำมาสู่กระบวนการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview 
Form) 

๒) ลักษณะของแบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงสำรวจ (Questionnaire) 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบวิจัย โดยการสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น ๗ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมทางการเมือง แบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองที่จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรม 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  

แบบสอบถามตอนที่ ๒-๔ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)๕คำตอบมี 
๕ ระดับ ดังนี้ 

 

 
๕ Likert, Rensis, The Method of Constructing and Attitude Scale, Reading in Attitude 

Theory and Measurement, (Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son, 1970), pp. 99-95. 



๑๑๓ 

 

๕ หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

๔ หมายถึง เห็นด้วยมาก 

๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

จากนั้นนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์โดยการหาค่าเฉลี่ย(X ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย  

 สำหรับเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วงดังต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  มีเห็นด้วยน้อย 

คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  เห็นด้วยปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑ - ๔.๕๐  เห็นด้วยมาก 

คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  เห็นด้วยมากที่สุด๖ 

ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นคำถามที่เปิด
โอกาสให้ผู ้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-ended Questions) จำนวน ๑ ข้อ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยก่อนนำไปใช้ เพื่อพิจารณาทั้งในด้าน
เนื้อหาสาระและโครงสร้างของคำถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดย
การวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับงานวิจัยของระหว่างคำถามแต่ละ
ข ้อและว ัตถ ุประสงค ์ ( IOC: (The Index of Item Objective Congruence) ที ่ม ี เกณฑ์ในการ
พิจารณาให้คะแนน ดังนี้ 

+๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับงานวิจัยของกับจุดประสงค์การวิจัย 

 ๐ หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับงานวิจัยของกับจุดประสงค์การวิจัย  

 -๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกับจุดประสงค์การวิจัย 

เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าดัชนีความสอดคล้องกับงานวิจัยของที่ยอมรับได้ ซึ่ง
เครื่องมือการวิจัยฉบับนี้ได้ค่า IOC ๐.๘ – ๑ ทุกข้อ ซึ่งถือว่าเครื่องมือใช้ได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกข้อคำถาม
ที่มีค่า IOC มากกว่า ๐.๘ จากผู ้เชี ่ยวชาญทั้ง ๕ รูปหรือคน มาเป็นข้อคำถาม ซึ ่งได้ตรวจสอบ

 
๖ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ดร., ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, หน้า ๑๘9. 



๑๑๔ 

 

แบบสอบถามแล้วเห็นว่าแบบสอบถามทุกข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุมใน
แต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๓.๓) หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 
๓๐ ช ุด เพ ื ่อหาค ่าความเช ื ่อม ั ่นด ้วยว ิธ ีการหาค ่าส ัมประส ิทธ ิ ์แอลฟาตามว ิธ ีการของ  
ครอนบาค (α: Cronbach’s Alpha Coefficient)๗ โดยเครื่องมือการวิจัยได้ค่าของแบบสอบถาม 
๐.๙๘๔ ถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

๓.๔) นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัย
ต่อไป 

๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑) ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จำนวน ๔๐๐ ฉบับ ดังนั้น จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ มีจำนวน ๔๐๐ คน ซึ่งถือว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มี
ความเหมาะสมและเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  

๑.๑) กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑๐๒ ตัวอย่าง 

๑.๒) กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนของจังหวัดพิจิตร จำนวน ๙๙ ตัวอย่าง 

๑.๓) กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนของอุทัยธานี จำนวน ๔๗ ตัวอย่าง  

๑.๔) กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๕๒ ตัวอย่าง 

เก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วนำมาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ทั้งหมดจำนวน ๔๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 

๒) นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์  

๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ประมวลผลทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ 
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือศึกษาลักษณะและการ
แจกแจงของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

 
๗ Cochran, W. G.,Sampling Techniques, Third Edition, ( New York: John Wiley & Sons, 

Inc, 1977), p. 200. 



๑๑๕ 

 

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ๑) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั ้งทั ่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒) เพื ่อศึกษาสภาพทั ่วไปของ
กระบวนการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๓) เพ่ือนำเสนอการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยบูรณาการตามหลักพุทธธรรม พบรายละเอียด
ต่อไปนี้  

๔.๑ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 

๔.๒ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

๔.๓ การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักอปริหานิยธรรมของประชาชนในการ
เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๔.๕ องค์ความรู้ 

๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

  



๑๑๖ 

 

๔.๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั ่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 

วัตถุประสงค์ข้อ ๑. เพื่อศึกษาการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

จากการสัมภาษณ์ ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants) จำนวน ๒๑ รูปหรือคน ซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นเรื่องที่วิจัยโดยผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

๑) กิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี ่ยวข้องหรือมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทาง
การเมือง เป็นต้นว่า การติดตามข่าวสารทางการเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง๘ 

๒) การสนทนาเรื่องการเมือง การเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและ
กลุ่มทางการเมือง การติดต่อกับนักการเมือง การชุมนุมทางการเมือง๙  

๓) การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  การออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการเลือกคนดี๑๐  

๔) เลือกพรรคดี เข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ต้องการอยากให้ราคาพืชผล
ทางการเกษตรดีขึ้น มีการเสนอนโยบายสอดคล้องกับงานวิจัยของกับนโยบายของชมรมสมาคมที่ท่าน
สังกัด๑๑   

๕) การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ของส่วนรวมในทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ต้องการให้ประชาชนไปสิทธิมากเพ่ือจะได้ลดปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงในช่วงก่อนการ
เลือกตั้ง๑๒  

๖) การเลือกผู้สมัครที่จะให้การสนับสนุนหน่วยงาน/สาขาวิชาชีพที่ท่านเกี่ยวข้องเพราะมี
โอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนปัญหาแล้วพัฒนาเป็นนโยบายของพรรคการเมืองให้กับผู้สมัคร
ในช่วงที่มีการเลือกตั้งหรือเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมืองที่ชื่น
ชอบและมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมือง๑๓  

 
๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๗ 

 

๗) การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเท่ียงธรรม มีความเสมอภาคที่ท่าน
และผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิเท่าเทียมกันพราะถือเป็นวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยที่จะ
เฟ้นหาผู้บริหารของประเทศโดยที่ไม่มีใครสามารถท่ีจะล่วงรู้ได้ว่าใครหรือพรรคใดและออกไปเลือกตั้ง
เพราะเกิดจากความสมัครใจ๑๔   

๘) การบังคับ ข่มขู่ หรือสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนเพราะต้องการให้ประเทศชาติมีความ
มั่นคง ปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพราะต้องการเลือกผู้สมัครที่จะให้การสนับสนุนหน่วยงาน/
สาขาวิชาชีพที่ท่านเกี่ยวข้องท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของคนในชาติ๑๕  

๙) การมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชน เกิดจากหลายปัญหาหลาย
สาเหตุ เช่น พฤติกรรมของนักการเมือง การสื่อสารที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน นโยบายที่
ไม่อาจตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น๑๖  

๑๐) ข่าวสารต่างๆ ทำให้ประชาชนเบื ่อหน่าย อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันหรือ
นักการเมืองไม่สื่อให้ประชาชนรู้เห็นในผลงานที่นักการเมืองทำหรือพฤติกรรมนักการเมืองที่ประชาชน
ได้รับรู้และเห็นจากเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม โดยสามารถดูได้จากจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิในแต่ละครั้ง 
โดยมีจำนวนไม่ได้มากขึ้น๑๗   

๑๑) ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มกองเชียร์ของนักการเมืองหรือผู้ถูกชักชวนให้ไปลงคะแนนแต่ละ
ทีม ระบบการเมืองที่ไม่มั่นคง ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ถึงแม้ว่าการเมืองท้องถิ่นจะเปิด
โอกาสให้โรงเรียน เข้ามาเสนอแนะหรือว่าได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ ่น แต่
พฤติกรรมของนักการเมืองเกี ่ยวกับการวางตัว การพูดจาต้องไม่โอ้อวด การควบคุมอารมณ์ซึ่ง
นักการเมืองต้องควบคุม๑๘ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ต้องให้ความรู้เกี ่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสร้างความสนใจให้แก่ประชาชน 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทางการเมืองโดยการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทุกระดับ 
  

 
๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓. 
๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒๐ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๗ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๑๘ 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงผลด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 

๒. ด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

๑) การสร้างแกนนำเกื้อกูลตอบแทนกันยาวนาน ให้ผลตอบแทนแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 
ปัจจุบันสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมระบบเปิด แต่ประชาชนยังยึดติดกับระบบอุปถัมภ์ มีการแบ่งกลุ่ม
ใหญ่น้อย ไม่ค่อยมีส่วนร่วมทางการเมือง จะมีส่วนร่วมเฉพาะช่วงเลือกตั้งใหญ่ๆ เท่านั้นประชาชนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างมาก๑๙ 

๒) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนสืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔-ปัจจุบัน) และมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ อันเป็น
ปัญหาเรื้อรัง ทั้งในด้านความโปร่งใส การแสวงหาผลประโยชน์ ขาดการตรวจสอบการถ่วงดุลการใช้
อำนาจที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ขาดความน่าเชื่อถือในภาพรวมของนักการเมืองเอง๒๐  

๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิถีประชาธิปไตยทำอย่างไร ให้เข้าใจในเจตนารมณ์
ของประชาธิปไตยต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองจะสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๔) การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาท
สำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่า การติดตามข่าวสารทางการเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้งและ
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง๒๑ 

๕) การสนทนาเรื่องการเมือง เป็นการสร้างบรรยากาศทางการเมืองเพื่อการเข้าร่วมทำ
กิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมือง ทำให้เกิดความเข้าใจในหลักการ

 
๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓. 
๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

ด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การเข้าร่วมฟังการปราศรัยทางการเมือง 

การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 



๑๑๙ 

 

เดียวกัน การติดต่อกับนักการเมือง การชุมนุมทางการเมืองทำให้เกิดกระแสการพัฒนาประชาธิไตยที่
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องไปใช้สิทธิในการเมืองเลือกตั้งทุก ๆ ครั้ง๒๒  

๖) ประชาชนต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง จะให้เกิดความภาคภูมิใจในการรับรู้
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านนโยบายและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  การออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการเลือกคนดี๒๓  

๗) การที่ประชาชนเลือกพรรคดี พรรคเด่น พรรคดัง ๆ ในผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้แทนราษฎรที่ได้เข้าไปพิจารณาข้อกฎหมายผ่านระบบรัฐสภาเพื่อ เข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ ต้องการอยากให้ราคาพืชผลทางการเกษตรดีขึ้น มีการเสนอนโยบายสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกับนโยบายของชมรมสมาคมที่ท่านสังกัด๒๔   

๘) ประชาชนต้องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของส่วนรวม
ในทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และต้องการให้ประชาชนไปสิทธิมากเพ่ือจะได้ลดปัญหาการซื้อสิทธิ
ขายเสียงในช่วงก่อนการเลือกตั้ง จำนวนของประชาชนมีมากเพียงพอที่จะทำให้นักการเมืองต้องปรับตัว
หากวิถีการเมืองของประชาชนเปลี่ยนนักการเมืองต้องปรับตัวตามอย่างแน่นอน๒๕  

๙) พรรคการเมืองต้องพิจารณา การเลือกผู้สมัครที่จะให้การสนับสนุนหน่วยงาน/สาขา
วิชาชีพที่ท่านเกี่ยวข้องเพราะมีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนปัญหาแล้วพัฒนาเป็นนโยบาย
ของพรรคการเมืองให้กับผู้สมัครในช่วงที่มีการเลือกตั้งหรือเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมของพรรคการเมืองที่ชื่นชอบและมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมือง๒๖  

๑๐) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และเท่ียงธรรม มีความเสมอภาคท่ีท่านและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิเท่าเทียมกันพราะ
ถือเป็นวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยที่จะเฟ้นหาผู้บริหารของประเทศโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะ
ล่วงรู้ได้ว่าใครหรือพรรคใดและออกไปเลือกตั้งเพราะเกิดจากความสมัครใจ๒๗   

๑๑) การแสดงออกทางการเมืองโดยไปใช้สิทธิการเลือกตั้งจะทำให้ผู้นำทางการเมืองต้อง
ปรับตัวในเชิงนโยบายต้องสามารถจับต้องไป โดยไม่มีการบังคับ ข่มขู่ หรือสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน
เพราะต้องการให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพราะต้องการเลือก
ผู้สมัครที่จะให้การสนับสนุนหน่วยงาน สาขาวิชาชีพที่ท่านเกี่ยวข้องท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการ
ที่จะแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิต 

 
๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๒ ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

 

๓. ด้านปัญหาการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  

๑) เนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ประชาชนจำเป็นต้องทำมาหากิน หารายได้เลี้ยงชีพ
เลี้ยงครอบครัว ปัญหาด้านสังคมและความเป็นอยู่ไม่สะดวกให้ความร่วมมือและประชาชนไม่ชอบ
พฤติกรรมนักการเมืองบางคน ที่เข้าไปก้าวก่ายการบริหารงานและการสื่อสารกับผู้นำชุมชน ทำให้การ
ทำงานมักสวนทางกัน๒๘   

๒) ประชาชนเลยไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่และตรงจุด ซึ่งประชาชนบางส่วนบาง
พ้ืนที่ยังขาดการมีส่วนร่วม ยังไม่รู้ถึงสิทธิหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น จึงทำให้
ประชาชนในพื้นที่เสียสิทธิ์ในการออกเสียง ออกความคิดเห็นและเป็นแนวร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ทางการเมือง๒๙  

๓) ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน หรือ
พฤติกรรมของนักการเมือง นโยบายที่ไม่ตอบสนองประชาชนและความจำเป็นในการสื่อสารไม่เข้าถึง
พ้ืนที่จะเป็นการผ่านหัวคะแนน สิ่งที่ชาวบ้านขอไม่ได้ ได้สิ่งที่ไม่ขอ  

๔) เนื่องจากประชาชนไม่เข้าเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองจะทำให้นักการเมืองไปหาเสียง
และเบี ่ยงเบนพฤติกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี ่ยวข้องหรือมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทาง
การเมือง เป็นต้นว่า การติดตามข่าวสารทางการเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง๓๐ 

 
๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓. 
๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓. 
๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

ด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของ

ประชาชน 

การชุมนุมเรียกร้องตามรัฐธรรมนูญ 

การบริจากเงินเข้าพรรคการเมือง 

การลงประชามติ 



๑๒๑ 

 

๕) การสนทนาเรื่องการเมืองของประชาชน เป็นการเรียนร้อนซึ่งกันและเพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนคติใหม่เป็นประจำ ปัญหาคือการไม่สนใจกิจกรรมทางการเมือง ไม่สร้างบรรยากาศทางการเมือง
เพื่อการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมือง ทำให้เกิดความ
เข้าใจในหลักการเดียวกัน การขาดการติดต่อกับนักการเมือง ไมเข้าการชุมนุมทางการเมืองทำให้เกิด
กระแสการพัฒนาประชาธิไตยที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไปใช้สิทธิในการเมืองเลือกตั้งทุก ๆ ครั้ง๓๑  

๖) ปัญหาที่แท้จริงของประชาชนคือ ต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และจะต้อง
จ่ายเงินให้กับพรรคเพื่อสนับสนุนพรรค ด้วยเหตุนี้ ประชาชนก็จะไม่เต็มใจอยากเข้าร่วมเพราะไม่เห็น
ประโยชน์ที ่จะได้รับจากพรรคการเมืองก็จะให้ไม่เกิดความภาคภูมิใจในการรับรู ้เกี ่ยวกับความ
เคลื่อนไหวด้านนโยบายและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง  การออกไปเลือกตั้งเพราะพรรคการเมืองและประชาชนต้องการเลือกคนดี๓๒  

๗) ประชาชนเลือกมักเลือกคนไม่ได้เลือกพรรคดี พรรคเด่น พรรคดัง ๆ ในผลงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนราษฎรที่ได้เข้าไปพิจารณาข้อกฎหมายผ่านระบบรัฐสภาเพื่อ เข้าไปปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ จึงทำให้การกำหนดราคาของพ่อค้าคนกลางสร้างปัญหาให้กับเกษตรกร
และชาวสวนที่ต้องการอยากให้ราคาพืชผลทางการเกษตรดีขึ ้น มีการเสนอนโยบายสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกับนโยบายของชมรมสมาคมที่ท่านสังกัด๓๓   

๘) ปัญหาที่ประชาชนต้องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมในทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และต้องการให้ประชาชนไปสิทธิมากเพื่อจะได้ลดปัญหา
การซื้อสิทธิขายเสียงในช่วงก่อนการเลือกตั้ง จำนวนของประชาชนมีมากเพียงพอที่จะทำให้เกิดปัญหา
ในการเลือกตั้งของนักการเมืองต้องปรับตัวหากวิถีการเมืองของประชาชนเปลี่ยนนักการเมืองต้อง
ปรับตัวตามอย่างแน่นอน๓๔  

๙) พรรคการเมืองต้องพิจารณา การเลือกผู้สมัครที่จะให้การสนับสนุนหน่วยงาน/สาขา
วิชาชีพที่ท่านเกี่ยวข้องเพราะมีโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนปัญหาแล้วพัฒนาเป็นนโยบาย
ของพรรคการเมืองให้กับผู้สมัครในช่วงที่มีการเลือกตั้งหรือเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมของพรรคการเมืองที่ชื่นชอบและมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมือง๓๕  

๑๐) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และเท่ียงธรรม มีความเสมอภาคท่ีท่านและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิเท่าเทียมกันพราะ

 
๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๒ 

 

ถือเป็นวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยที่จะเฟ้นหาผู้บริหารของประเทศโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะ
ล่วงรู้ได้ว่าใครหรือพรรคใดและออกไปเลือกตั้งเพราะเกิดจากความสมัครใจ๓๖   

๑๑) ประชาชนไม่อยากแสดงออกทางการเมืองโดยไปใช้สิทธิการเลือกตั้งจะทำให้ผู ้นำ
ทางการเมืองต้องปรับตัวในเชิงนโยบายต้องสามารถจับต้องไป การสัญญาโดยการหาเสียงของ
นักการเมืองแต่ทำไม่ได้ตามนโยบายจึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น  หรือ
สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนเพราะต้องการให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน เพราะต้องการเลือกผู้สมัครที่จะให้การสนับสนุนหน่วยงาน/สาขาวิชาชีพที่ท่านเกี่ยวข้องท่าน
ออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิต 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เกิดจากหลายปัญหา เช่น การ
สื่อสารของนักการเมืองกับประชาชนที่สื่อไม่ตรงกัน นักการเมืองเข้าไม่ถึงประชาชน ถึงเฉพาะบาง
กลุ่มเท่านั้น ประชาชนจะเห็นจากข่าวสารบางช่องทาง พฤติกรรมและการกระทำของนักการเมืองที่
ประชาชนได้รับรู้จากข่าวต่างๆ การวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อ และนโยบายของนักการเมือง ตอนที่หา
เสียงกับหลังเลือกตั้ง บางนโยบายอาจจะทำได้หรือทำไม่ได้ ซึ่งนักการเมืองต้องสื่อให้ประชาชนเขา้ใจ  
และภาพลักษณ์ของระบบการเมืองโดยรวมที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม ซึ่งส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง และต่อความไว้วางใจของประชาชน  

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๓ ด้านปัญหาการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
  

 
๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

ด้านปัญหาการ
พัฒนาการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง
ของประชาชน 

การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกครั้ง 

การไม่ติดตามข่าวสารทางเมือง 

การไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 



๑๒๓ 

 

ตารางที่ ๔.๑ ความถี่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ดังนี้ 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ความถี่(คน) คนที่ 

๑ การมีส่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ ๒๑ 

 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๔, ๑๖, ๑๘, ๑๙, 
๒๐, ๒๑ 

๒ การมีส่วนร่วมในรูปแบบของพรรคการเมือง ๑๗ 

 

๑, ๒, ๓,  ๕, ๖, ๗, ๘, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๒๐, ๒๑ 

๓ การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการเลือกตั้ง ๑๘ 

 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๘, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๔, 
๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, 
๒๐, ๒๑  

๔ การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการแสดงออก ๑๖ 

 

๓, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, 
๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, 
๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๑,  

๔.๒ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

วัตถุประสงค์ข้อ ๒. เพื่อศึกษาการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยจำแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยแจกแจงความถี่และคำนวณ ค่าร้อยละ ได้ผลการแสดง
รายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้ 
  



๑๒๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงจำนวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม       
                                                                                        (n = 400) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ  

ชาย  
หญิง 

 
216 
184 

 
54.00 
46.00 

รวม 400 100 
อายุ  

๑๘ – ๓๐ ป ี  
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ปี   
มากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป 

 
97 

163 
96 
44 

 
24.25 
40.75 
24.00 
11.00 

รวม 400 100 
ระดับการศึกษา  

ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า 
มัธยมศึกษา / ปวช.  
ปวส. / ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตรี  

 
99 

144 
117 
40 

 
24.75 
36.00 
29.25 
10.00 

รวม 400 100 
อาชีพ 

รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน / นักศึกษา 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................... 

 
56 
78 
53 
90 
64 
59 

 
14.00 
19.50 
13.25 
22.50 
16.00 
14.75 

รวม 400 100 
รายได้ต่อเดือน 

ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท 
มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท 

 
124 
143 
88 
45 

 
31.00 
35.75 
22.00 
11.25 

รวม 400 100 



๑๒๕ 

 

จากตารางที่  ๔.๒ จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง 
“การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั ้งทั ่วไปของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง” จำแนกได้ดังนี้ 

เพศ จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 184 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.00 และเพศหญิง จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 

อายุ จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี 
จำนวน ๑63 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 รองลงมา อายุระหว่าง 18 – 3๐ ปี จำนวน 97 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.25 อายุระหว่าง 4๑ – 5๐ ปี จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และอายุ
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป จำนวน ๔4 คน คิดเป็นร้อยละ ๑1.00  

ระดับการศึกษา จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน ๑44 คน คิดเป็นร้อยละ ๓6.๐๐ รองลงมาปวส/ปริญญาตรี จำนวน ๑๑7 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒9.25 ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 และสูง
กว่าปริญญาตรีจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

อาชีพ จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  รับจ้าง จำนวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.50 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00  อาชีพอื่น ๆ (แม่บ้าน) 
จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 รับราชการ จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0๐ และ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25  

รายได้ จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ๑๐,๐๐0 – ๒๐,๐๐๐ 
บาท จำนวน ๑43 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมาต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  จำนวน 124 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.00 มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 
และมากกว่า 3๐,๐๐๐ บาท จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 

 

 

 

 

 

 
  



๑๒๖ 

 

๔.๒.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี  ๔.๓ – ๔.๗ 

ตารางที่  ๔.๓  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม    

(n=400) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เล ือกตั ้งท ั ่วไปของจังหวัดภาค เหนือตอนล่าง โดย
ภาพรวม 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ 3.41 ๐.59 ปานกลาง 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของพรรคการเมือง 3.52 ๐.58 มาก 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการเลือกตั้ง 3.62 ๐.62 มาก 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการแสดงออก 3.47 ๐.60 ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.51 ๐.5๒ มาก 

จากตารางที่  ๔.๓  พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.51, S.D. = ๐.52)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการเลือกตั้ง (x̅ = ๓.62, S.D. = 
๐.62) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของพรรคการเมือง  (x̅ = ๓.52, S.D. = ๐.58) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการแสดงออก (x̅ = ๓.47, S.D. = ๐.6๐) 
ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ (x̅ = ๓.41, S.D. = ๐.๕9) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางตามลำดับ 

 

 

 

 

 
  



๑๒๗ 

 

ตารางที่  ๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ของกลุ่มผลประโยชน์ 

(n=400) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการอยากให้ราคาพืชผลทาง
การเกษตรดีขึ้น 

๓.43 ๐.81 ปานกลาง 

2.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะมีพรรคการเมืองเสนอนโยบาย
สอดคล้องกับนโยบายของชมรมสมาคมที่ท่านสังกัด 

3.43 0.85 ปานกลาง 

3.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการตรวจสอบการใช้อำนาจ
รัฐเพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ของส่วนรวม 

3.27 0.86 ปานกลาง 

4.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการเลือกผู้สมัครที่จะให้การ
สนับสนุนหน่วยงาน/สาขาวิชาชีพที่ท่านเกี่ยวข้อง 

3.22 0.79 ปานกลาง 

5.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการเลือกคนดี เลือกพรรคดี 
เข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

3.68 0.76 มาก 

ภาพรวม 3.41 ๐.59 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.๔ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์  โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.41, S.D. = ๐.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่าน
ออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการเลือกคนดี เลือกพรรคดี เข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ (x̅ 
= ๓.68, S.D. = ๐.76) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการ
อยากให้ราคาพืชผลทางการเกษตรดีขึ้น (x̅ = ๓.43, S.D. = ๐.81) ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะมีพรรค
การเมืองเสนอนโยบายกับนโยบายของชมรม สมาคมที่ท่านสังกัด  (x̅ = ๓.43, S.D. = ๐.85)  ท่าน
ออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของส่วนรวม (x̅ = ๓.
27, S.D. = ๐.86)  และท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะต้องการเลือกผู ้สมัครที ่จะให้การสนับสนุน
หน่วยงาน/สาขาวิชาชีพที่ท่านเกี่ยวข้อง (x̅ = ๓.22, S.D. = ๐.79)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
ตามลำดับ 



๑๒๘ 

 

ตารางที่  ๔.๕  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ของพรรคการเมือง 

n=400) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบของพรรคการเมือง 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะส่วนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
นักการเมืองและพรรคการเมือง 

3.28 0.73 ปานกลาง 

2.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะมีโอกาสที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
สะท้อนปัญหาแล้วพัฒนาเป็นนโยบายของพรรคการเมือง 

3.54 0.78 มาก 

3.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงิน
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมืองที่ท่านชื่นชอบ 

3.29 0.71 ปานกลาง 

4.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน
รณรงค์หาเสียงให้กับผู้สมัครในช่วงที่มีการเลือกตั้ง 

3.49 0.97 ปานกลาง 

5.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะท่านได้สมัครเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองที่ท่านชื่นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

4.02 0.94 มาก 

ภาพรวม ๓.52 ๐.5๘ มาก 

จากตารางที่  ๔.๕  พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.52, S.D. = ๐.58) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะท่านได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ท่าน
ชื่นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  (x̅ = 4.02, S.D. = ๐.94)  รองลงมา คือ ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะมี
โอกาสที่เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนปัญหาแล้วพัฒนาเป็นนโยบายของพรรคการเมือง  (x̅ = ๓.54, 
S.D. = ๐.78)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานรณรงค์
หาเสียงให้กับผู้สมัครในช่วงที่มีการเลือกตั้ง  (x̅ = ๓.49, S.D. = ๐.97) ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเป็น
ส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมืองที่ท่านชื่นชอบ (x̅ = ๓.29, S.D. = 
๐.71) และท่านออกไปเลือกตั้งเพราะส่วนหนึ่งมีความเก่ียวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมือง (x̅ 
= ๓.28, S.D. = ๐.73) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 

 
  



๑๒๙ 

 

ตารางที่  ๔.๖  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการ
เลือกตั้ง 

(n=400) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบของการเลือกตั้ง 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเกิดจากความสมัครใจ ไม่ได้
เกิดจากการบังคับ ข่มขู่ หรือสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 

3.36 0.84 ปานกลาง 

2.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเป็นการเลือกตั้งโดยลับและ
ไม่มีใครสามารถท่ีจะล่วงรู้ได้ว่าท่านเลือกใคร หรือพรรคใด 

3.55 0.72 มาก 

3.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะคิดว่านี่คือความเสมอภาคที่
ท่านและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

3.67 0.70 มาก 

4.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะต้องการให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเท่ียงธรรม  

3.97 0.80 มาก 

5.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะถือเป็นวิถีทางตามระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีจะเฟ้นหาผู้บริหารของประเทศ 

3.57 0.74 มาก 

ภาพรวม 3.62 ๐.62 มาก 

จากตารางที่  ๔.๖  พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.62, S.D. = ๐.62) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเท่ียงธรรม  (x̅ = ๓.97, S.D. = ๐.80) รองลงมาคือ ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะ
คิดว่านี่คือความเสมอภาคที่ท่านและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิเท่าเทียมกัน (x̅ = ๓.67, S.D. = 
๐.70) ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเป็นการเลือกตั้งโดยลับและไม่มีใครสามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่าท่าน
เลือกใคร หรือพรรคใด (x̅ = ๓.55, S.D. = ๐.72) มีค่าเฉลี ่ยอยู่ในระดับมาก  และท่านออกไป
เลือกตั้งเพราะเกิดจากความสมัครใจ ไม่ได้เกิดจากการบังคับ ข่มขู่ หรือสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน  
(x̅ = ๓.36, S.D. = ๐.84) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
  



๑๓๐ 

 

ตารางที่  ๔.๗  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการ
แสดงออก 

(n=400) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบของการแสดงออก 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะถือว่าคือช่องทางในการ
แสดงออกถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

3.51 0.80 มาก 

2.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะก่อนหน้านี้ได้มีการวิพากษ์ 
วิจารณ์นโยบายรวมถึงตัวบุคคลผู้สมัครจนได้ข้อสรุปแล้ว 

3.55 0.75 มาก 

3.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเป็นห้วงเวลาที่รัฐเปิดโอกาส
ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แสดงออกถึงความต้องการ 

3.44 0.82 ปานกลาง 

4.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชาติ 

3.26 0.86 ปานกลาง 

5.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการให้ประเทศชาติมี
ความมั่นคง ปลอดภัย มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

3.57 0.96 มาก 

ภาพรวม ๓.47 ๐.60 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.๗  พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  โดยภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.47, S.D. = ๐.
60)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการให้ประเทศชาติมีความมั่นคง 
ปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน   (x̅ = ๓.57, S.D. = ๐.96)  รองลงมาคือ ท่านออกไปเลือกตั้ง
เพราะก่อนหน้านี้ได้มีการวิพากษ์ วิจารณ์นโยบายรวมถึงตัวบุคคลผู้สมัครจนได้ข้อสรุปแล้ว  (x̅ = ๓.
55, S.D. = ๐.75) ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะถือว่าคือช่องทางในการแสดงออกถึงเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น  (x̅ = ๓.51, S.D. = ๐.80) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะ
เป็นห้วงเวลาที่รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แสดงออกถึงความต้องการ  (x̅ = ๓.45, 
S.D. = ๐.82) และท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของคนในชาติ  (x̅ = ๓.26, S.D. = ๐.86)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 
  



๑๓๑ 

 

๔.๒.๓ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

๑. ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งท่ัวไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี  ๔.๘ – ๔.1๓ 

ตารางท่ี  ๔.๘  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม    

(n=400) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑. ด้านความสนใจทางการเมือง 3.39 0.55 ปานกลาง 

2. ด้านพฤติกรรมทางการเมือง 3.40 0.44 ปานกลาง 

3. ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง 3.46 0.50 ปานกลาง 

4. ด้านค่านิยมทางการเมือง 3.38 0.65 ปานกลาง 

5. ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง 3.41 0.60 ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.41 ๐.35 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.๘  พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅ = ๓.41, S.D. = ๐.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง  
(x̅ = ๓.46, S.D. = ๐.50)  รองลงมาคือ ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง (x̅ = ๓.41, S.D. = ๐.60)   
ด้านพฤติกรรมทางการเมือง (x̅ = ๓.40, S.D. = ๐.44)  ด้านความสนใจทางการเมือง (x̅ = ๓.39, 
S.D. = ๐.55)  และด้านค่านิยมทางการเมือง (x̅ = ๓.38, S.D. = ๐.65) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลางตามลำดับ 

 
  



๑๓๒ 

 

ตารางท่ี  ๔.๙  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้านความสนใจ
ทางการเมือง 

(n=400) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการ
เม ืองของประชาชนในการเล ือกต ั ้งท ั ่วไปของจ ังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ด้านความสนใจทางการเมือง 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะมีความสนใจในตัวผู้สมัครว่า
เป็นคนดี มีวิสัยทัศน์ที่สามารถจะพ่ึงพาได้ 

3.43 0.80 ปานกลาง 

2.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะมีความสนใจในพรรค
การเมืองและนโยบายพรรคการเมืองว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

3.43 0.85 ปานกลาง 

3.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะท่านมีความสนใจและ
เกี่ยวพันกับแวดวงการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ 

3.27 0.86 ปานกลาง 

4.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะท่านเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสาร
ด้านการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง 

3.22 0.79 ปานกลาง 

5.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะคิดว่าการเลือกตั้งเป็นต้น
ทางของการพัฒนาประเทศ 

3.57 0.95 มาก 

ภาพรวม 3.39 0.55 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.๙ พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅ = ๓.39, S.D. = ๐.55)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะคิดว่า
การเลือกตั้งเป็นต้นทางของการพัฒนาประเทศ (x̅ = ๓.57, S.D. = ๐.95) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
รองลงมาคือ ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะมีความสนใจในตัวผู้สมัครว่าเป็นคนดี มีวิสัยทัศน์ที่สามารถจะ
พึ่งพาได้  (x̅ = ๓.43, S.D. = ๐.80) ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะมีความสนใจในพรรคการเมืองและ
นโยบายพรรคการเมืองว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้  (x̅ = ๓.43, S.D. = ๐.85) ท่านออกไปเลือกตั้ง
เพราะท่านมีความสนใจและเกี่ยวพันกับแวดวงการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ  (x̅ = ๓.
27, S.D. = ๐.86) ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะท่านเป็นผู้ที ่ติดตามข่าวสารด้านการเมืองมาอย่าง
ต่อเนื่อง  (x̅ = ๓.22, S.D. = ๐.79) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 



๑๓๓ 

 

ตารางที่  ๔.๑๐  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั ้งทั ่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้าน
พฤติกรรมทางการเมือง 

(n=400) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการ
เม ืองของประชาชนในการเล ือกตั้ งท ั ่วไปของจ ังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ด้านพฤติกรรมทางการเมือง 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเล ือกตั ้งเพราะท ่านเป็นผ ู ้สน ับสนุน
นักการเมืองมาตั้งแต่ต้นแล้ว 

3.28 0.73 ปานกลาง 

2.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะท่านเป็นอาสาสมัครหรือ
ทีมงานของพรรคการเมืองอยู่แล้ว 

3.48 0.68 ปานกลาง 

3.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะท่านต้องการที่จะมีสิทธิใน
การเรียกร้องหรือถอดถอนนักการเมือง 

3.29 0.71 ปานกลาง 

4.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการสิทธิ์ในการเสนอ
กฎหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิของท่านและชุมชน 

3.31 0.76 ปานกลาง 

5.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะท่านคือคอการเมืองตัวจริง
เสียงจริง 

3.63 0.57 มาก 

ภาพรวม 3.40 0.44 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.๑๐ พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม  อยู่ในระดับปานกลาง 
(x̅ = ๓.40, S.D. = ๐.44)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะท่านคือคอ
การเมืองตัวจริงเสียงจริง (x̅ = ๓.63, S.D. = ๐.57)   มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  รองลงมา คือ ท่าน
ออกไปเลือกตั้งเพราะท่านเป็นอาสาสมัครหรือทีมงานของพรรคการเมืองอยู่แล้ว  (x̅ = ๓.48, S.D. = 
๐.68) ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการสิทธิ์ในการเสนอกฎหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิของท่านและ
ชุมชน (x̅ = ๓.31, S.D. = ๐.76) ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะท่านต้องการที่จะมีสิทธิในการเรียกร้อง
หรือถอดถอนนักการเมือง (x̅ = ๓.29, S.D. = ๐.71) ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะท่านเป็นผู้สนับสนุน
นักการเมืองมาตั้งแต่ต้นแล้ว (x̅ = ๓.28, S.D. = ๐.73)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 



๑๓๔ 

 

ตารางที่  ๔.1๑  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้านการ
กล่อมเกลาทางการเมือง 

(n=400) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการ
เม ืองของประชาชนในการเล ือกต ั ้งท ั ่วไปของจ ังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะถูกสั่งสอนมาจากพ่อแม่หรือ
บรรพบุรุษว่าเป็นหน้าที่ท่ีจะต้องกระทำ 

3.36 0.84 ปานกลาง 

2.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะเกิดจากแรงกระตุ ้นหรือ
ชักชวนจากกลุ่มเพ่ือน ๆ ที่ต้องการออกไปใช้สิทธิ์ 

3.55 0.72 มาก 

3.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะได้รับกระกระตุ้นเตือนหรือ
ให้ความรู้จากสื่อสารมวลชน 

3.35 0.85 ปานกลาง 

4.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะถูกปลูกฝังจากสถาบันการ 
ศึกษาถึงความสำคัญในเรื่องข้างต้น 

3.39 0.80 ปานกลาง 

5.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะเกิดจากการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้หรือการศึกษาค้นคว้าประกอบการตัดสินใจมาดีแล้ว 

3.65 0.68 มาก 

ภาพรวม 3.46 0.50 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.1๑ พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
(x̅ = ๓.46, S.D. = ๐.50)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการศึกษาค้นคว้าประกอบการตัดสินใจมาดีแล้ว  (x̅ = ๓.65, S.D. = ๐.68) 
รองลงมาคือ ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเกิดจากแรงกระตุ้นหรือชักชวนจากกลุ่มเพื่อน ๆ ที่ต้องการ
ออกไปใช้สิทธิ์  (x̅ = ๓.55, S.D. = ๐.72) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะถูก
ปลูกฝังจากสถาบันการ ศึกษาถึงความสำคัญในเรื่องข้างต้น  (x̅ = ๓.39, S.D. = ๐.80)  ท่านออกไป
เลือกตั้งเพราะถูกสั่งสอนมาจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องกระทำ  (x̅ = ๓.36, S.D. 
= ๐.84)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะได้รับกระกระตุ้นเตือนหรือให้ความรู้จากสื่อสารมวลชน (x̅ = ๓.
35, S.D. = ๐.85) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 
  



๑๓๕ 

 

ตารางที่  ๔.1๒  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้านค่านิยม
ทางการเมือง 

(n=400) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการ
เม ืองของประชาชนในการเล ือกตั้ งท ั ่วไปของจ ังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ด้านค่านิยมทางการเมือง 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะทุก ๆ คนในหมู่บ้านหรือ
ตำบลก็ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันทั้งนั้น 

3.61 0.69 มาก 

2.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะเกี ่ยวกับภาระบุญคุณที่
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองมีต่อท่าน ครอบครัว หรือชุมชน 

3.47 0.74 ปานกลาง 

3.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจนิยม
ที่จะต้องมีการเลือกตั้งในทุก ๆ 4 ปี หรือตามสถานการณ์ 

3.32 0.79 ปานกลาง 

4.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะคิดว่าจะได้รัฐบาลที่ดีมาช่วย
แก้ไขปัญหาปากท้องหรือปัญหาทางเศรษฐกิจ 

3.15 0.95 ปานกลาง 

5.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะทุกคนต่างก็อยากออกไป
รักษาสิทธิและทำหน้าที่ที่ควรกระทำในระบอบประชาธิปไตย 

3.35 0.84 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.38 0.65 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.1๒ พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 
๓.38, S.D. = ๐.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะทุก ๆ คนในหมู่บ้าน
หรือตำบลก็ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันทั้งนั้น (x̅ = ๓.61, S.D. = ๐.69)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
รองลงมาคือ ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเกี่ยวกับภาระบุญคุณที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองมีต่อท่าน (x̅ 
= ๓.47, S.D. = ๐.74)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะทุกคนต่างก็อยากออกไปรักษาสิทธิและทำหน้าที่ที่
ควรกระทำในระบอบประชาธิปไตย  (x̅ = ๓.35, S.D. = ๐.84)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเกี่ยวกับ
เรื่องของอำนาจนิยมที่จะต้องมีการเลือกตั้งในทุก ๆ 4 ปี หรือตามสถานการณ์ติ  (x̅ = ๓.32, S.D. = 
๐.79)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะคิดว่าจะได้รัฐบาลที่ดีมาช่วยแก้ไขปัญหาปากท้องหรือปัญหาทา ง
เศรษฐกิจ (x̅ = ๓.15, S.D. = ๐.95)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 
  



๑๓๖ 

 

ตารางที่  ๔.1๓  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั ้งทั ่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้าน
อุดมการณ์ทางการเมือง 

(n=400) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็น
ของประชาชนหรือปวงชนชาวไทย 

3.33 0.89 ปานกลาง 

2.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการให้เกิดฉันทานุมัติ
หรือฉันทามติในการบริหารประเทศ 

3.34 0.89 ปานกลาง 

3.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะเป็นหนึ่งในเสียง
ส่วนใหญ่ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศนี้ 

3.70 0.68 มาก 

4.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะมีความต้องการที่อยากจะได้
สมาชิกสภานิติบัญญัติ (ส.ส.) เข้าไปตรวจสอบฝ่ายรัฐบาล 

3.24 0.93 ปานกลาง 

5.  ท ่านออกไปเล ือกตั้ งเพราะอยากจะได ้นโยบาย
สาธารณะที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุข 

3.44 0.82 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.41 0.60 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.1๓ พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(x̅ = ๓.41, S.D. = ๐.60)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะ
เป็นหนึ่งในเสียงส่วนใหญ่ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศนี้ (x̅ = ๓.70, S.D. = ๐.68)  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะอยากจะได้นโยบายสาธารณะที่จะ
นำไปสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุข (x̅ = ๓.44, S.D. = ๐.82)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการให้
เกิดฉันทานุมัติในการบริหารประเทศ (x̅ = ๓.34, S.D. = ๐.89)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเชื่อว่า
อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหรือปวงชนชาวไทย (x̅ = ๓.33, S.D. = ๐.89)  ท่านออกไป
เลือกตั้งเพราะมีความต้องการที่อยากจะได้สมาชิกสภานิติบัญญัติ (ส.ส.) เข้าไปตรวจสอบฝ่ายรัฐบาล 
(x̅ = ๓.24, S.D. = ๐.93)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 

 



๑๓๗ 

 

๔.๓. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างบูรณาการตามหลักอปริหานิยธรรม 

วัตถุประสงค์ข้อ ๓. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยบูรณาการตามหลัก อปริหานิยธรรม 

การมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรม คือ กิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่า การเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันทาง
การเมือง การมีความพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง การยึดมั่นในหลักและอุดมการณ์ทาง
ประชาธิปไตย การเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง การร่วมกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่ดีงาม และการดำรงรักษาความผาสุกและพอเพียงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน หลักอปริหานิยธรรม 
ว่าเป็นหลักธรรมกับความสำเร็จและความม่ันคงของหมู่คณะ โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบสิ่งที่
เป็นต้นเหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน ต้นเหตุแห่งความกระทบกระทั่งกันจนก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการอยู่
ร่วมกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการพูดจา การสื่อสารการประสานงานที่ ไม่เหมาะสม 
ความไม่เข้าใจความต้องการพ้ืนฐานนั้นไม่ใช่เป็นต้นเหตุแต่เป็นผล ซึ่งต้องเร่งแก้ไขเพ่ือไม่ให้ปัญหานั้น
บานปลายรุนแรงองค์กรที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้นั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือสมาชิก
ในองค์กรต้องทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข หรือครอบครัวจะอยู่กันอย่างมีความสุขได้ สมาชิกใน
ครอบครัวต้องให้ความสำคัญกัน ดังนั้นจึงต้องหมั่นมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 
ทั้งภายในครอบครัวและภายในองค์กร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักในการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และสามารถทำงานเป็นทีมได้ด้วยหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ ซึ่งเป็นธรรมะอันเป็น
ที่ตั้งแห่งความไม่รู้จักเสื่อม เป็นเหตุที่ตั้งแห่งความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นแห่งครัวเรือน หมู่คณะ 
และประเทศชาติ กล่าวได้ว่า หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมที่นำมาสู่ความสามัคคี ความ
เจริญรุ่งเรืองของหน่วยงานองค์กรที่ได้ประพฤติปฏิบัติตาม  

๔.๓.๑ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยบูรณาการตามหลักอปริหานิยธรรม 

จากการสัมภาษณ์ ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants) จำนวน ๒๑ รูปหรือคน ซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นเรื่องที่วิจัยโดยผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 

1. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ (ความสามัคคี) 

จากหลักธรรมข้อที่ว่า การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ หมายถึง ความสามัคคีกัน ในการ
ร่วมกันหารือของหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบและมีกฎข้อตกลงร่วมกัน หรือการร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้ 



๑๓๘ 

 

1) การร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือ ช่วยให้สังคมเกิดความเข้าใจ และสร้างความสามัคคี
สร้างการมีส่วนร่วมในเกิดขึ้นในสังคม และทุกคนในสังคมควรปฏิบัติ โดยเฉพาะนักการเมืองต้องเป็น
แบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป๓๗ 

2) การร่วมประชุม ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจกัน ทุกปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ การมีส่วน
ร่วมก็จะเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ เพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน จะได้มติที่ทุกคนพอใจ๓๘ 

3) นักการเมืองควรมีการพบประชาชนหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับเหตุผลที่
ถูกต้อง รวมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ของคนในชุมชนร่วมกับชาวบ้านหรือตัวแทนชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอ๓๙ 

4) นักการเมืองต้องหมั่นประชุมกับนักการเมืองกับท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการทำงานและการอยู่ร่วมกันของนักการเมืองและชุมชน มีการพบประชาชนหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับเหตุผลที่ถูกต้อง๔๐ 

5) นักการเมืองระดับท้องถิ่นที่ดี ต้องมีจิตอาสาพยายามสร้างกิจกรรมทางสังคมเป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ต้องร่วมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นประจำ และไม่
ควรทำอย่างยิ่งพอมีการเลือกตั้งใดจะเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือท้องถิ่นทันที นักการเมืองจะต้องเป็นคน
ในพ้ืนที่ช่วยเหลือชุมชน มีเรื่องอะไรช่วยกันแก้ปัญหาในหลายเรื่องและทุกเรื่อง ตัวอย่างเช่น มีรถยนต์ 
ช่วยเหลือผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล หรือส่งครอบครัว บุตรหลาน เป็นต้น๔๑ 

6) นักการเมืองควรพบปะประชาชน ปรึกษาหารือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อรวมและระดม
สมองแลกเปลี่ยน ออกความคิดเห็นซึ ่งกันและกัน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน
ปรับปรุงข้อบกพร่องเป็นประจำสม่ำเสมอ๔๒ 

7) นักการเมืองระดับท้องถิ่นที่ดี ต้องมีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทางสังคม  ร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่างๆ๔๓ 

สรุปได้ว่า การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นการร่วมประชุมเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันใน
การมีจิตอาสาเพื่อท้องถิ่น ในการค้นหาปัญหาและหาแนวทางร่วมกันเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับ
ทุกฝ่าย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเห็นว่านักการเมืองที่เป็นตัวแทนของตนเองพึ่งพาได้ 
ทำงานจริง มีผลงาน มีจิตอาสาให้ความร่วมกับทุกหน่วยงานและองค์กรเพื่อประชาชนเพื่อท้องถิ่น 
เป็นความสามัคคี ที่ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและไว้วางใจได้ เลือกตั้งก่ีสมัยก็ได้ทุกสมัย 
  

 
๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๓๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที ่๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๗ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๔  หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (ความสามัคคี) 

 

2. พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม (ความรับผิดชอบ) 
จากหลักธรรมข้อที่ว่า การพร้อมเพรียงกันประชุม หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ

นักการเมืองและประชาชนในจังหวัดนนทบุรี เมื่อมีกิจกรรม การหารือร่วมกัน การรับฟังปัญหารับ
ข้อเสนอแนะในพ้ืนที่ก็พร้อมเพรียงกันทำกิจกรรม จากการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้ 

1) การพร้อมเพรียงกันทำกิจ งานใด กิจกรรมใด แล้วสามัคคีและมีความรับผิดชอบ  
ในการทำกิจนั้นๆ เป็นการรักษากฎระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของผู้นำ ที่จะแสดงให้ผู้ตามปฏิบัติ
ตาม และเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา๔๔ 

2) การพร้อมกันเพื่อร่วมกันทำหน้าที่ ทำให้ประชาชนเห็นพลังของตัวแทน ที่ทำหน้าที่
แทนตนว่าเลือกคนไม่ผิด มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เมื่อมีการเลือกตั้งประชาชนก็จะเป็นผู้พิจารณา
นักการเมืองที่ทำหน้าที่ด้วยความมีระเบียบวินัย๔๕ 

3) นักการเมืองเมื่อมีโครงการใดเกิดขึ้นควรเชิญชาวบ้านมาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานและมีความเป็นธรรมกับทุกคน เช่น 
การทำประชาคมช่วยให้คนที่อยู่ในชุมชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ๔๖ 

4) นักการเมืองมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและกระทำ เพื่อจะได้ทราบข่าวสาร แนวทางต่าง  ๆ 
ในการพัฒนาท้องถิ่นและร่วมในการแก้ปัญหาประเทศชาติ บ้านเมืองได้๔๗ 

 
๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๘ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๙ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓. 

1. หม่ันประชุมกัน
เนืองนิตย์ (ความ
สามัคคี) 

 

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกครั้ง 

การให้ความร่วมมือทางกฎหมาย 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 



๑๔๐ 

 

5) การที่นักการเมืองระดับท้องถิ่นจะมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกันกับประชาชน 
จะต้องมีเหตุผล การประชุมพร้อมเพรียงกันประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์จากการประชุม ผู้เข้าร่วม
ประชุมจะต้องได้ค่าพาหนะ การเดินทาง และค่าตอบแทนตามสิทธิ๔๘ 

6) การเข้าร่วมประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกัน ร่วมกิจกรรมที่พึงกระทำ ร่วมทำกิจกรรมอัน
เป็นการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกินแหนงแคลงใจกัน และพร้อมปกป้อง
หมู่คณะเมื่อมีภัย๔๙ 

๗) การพร้อมเพรียงกันประชุมของนักการเมืองกับประชาชน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันในการร่วมกัน เพื่อการหาข้อยุติ รวมทั้งยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย ช่วยให้การ
แก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนำไปสู ่ผลสำเร็จผลสัมฤทธิ ์ของเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและส่งผลให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจได้อย่าง
แท้จริง๕๐ 

๘) นักการเมืองต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่า เมื่อมีการประชุมก็ไปทำหน้าที่มีความ
รับผิดชอบ เป็นตัวแทนของประชาชนที่ดี ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ เชื่อใจได้ว่าเลือกเข้าไปแล้ว
ไม่ทำให้ผิดหวังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติและประพฤติต่อส่วนรวม๕๑ 

สรุปได้ว่า การพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุมของนักการเมือง แสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบของนักการเมืองที่มีต่อประชาชน นักการเมืองรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
รับผิดชอบต่อประชาชน รับผิดชอบต่อท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๕  พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม (ความรับผิดชอบ) 

 

 
๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

2. พร้อมเพรียงกัน
ประชุมและเลิก
ประชุม (ความ
รับผิดชอบ) 

 

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกครั้ง 

การให้ความร่วมมือทางกฎหมาย 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 



๑๔๑ 

 

3. ไม่บัญญัติสิ่งท่ียังไม่บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ) 
จากหลักธรรมข้อที่ว่า การไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ หมายถึง 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรักษาไว้ซึ่งเงื่อนไขของสังคม หรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอำเภอใจ
และต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ หรือกฎระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ตามความต้องการของ
ประชาชน จากการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้ 

1) นักการเมืองที่ดีต้องเป็นผู้นำในการรักษากฎข้อบังคับให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน
ทั่วไป เป็นคุณสมบัติของผู้นำที่ดี นักการเมืองที่ดี๕๒ 

2) นักการเมืองต้องรักษากฎให้ประชาชนรู้เห็น มีการกระทำเป็นแบบอย่างที่ดีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความไว้วางใจของประชาชน ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในกฎข้อบังคับและใช้
กฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป๕๓ 

3) นักการเมืองที่ดีจะต้องปฏิบัติตามกฎที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่ละเมิดข้อห้ามต่างๆ หรือ
งดเว้นการปฏิบัติเพ่ือความพอใจของคนใดคนหนึ่ง๕๔ 

4) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของชุมชน และบ้านเมือง นักการเมืองต้องปฏิบัติให้
เป็นตัวอย่างตามระเบียบข้อบังคับ ทั้งในเรื่องของความประพฤติ๕๕ 

5) การปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองจะมีได้เมื่อนักการเมือง กับประชาชนจะต้องมีมติ
ข้อตกลง ช่วยกันออกเป็นระเบียบหรือกฎเกณฑ์ และแนวทางการส่งเสริมการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีโปร่งใสมีคุณธรรม๕๖  

6) ไม่ละเมิดเพิกเฉยหรือล้มเหลวต่อข้อปฏิบัติหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดไว้เป็น
กฎเกณฑ์ท่ีร่วมกัน เพ่ือความสงบเรียบร้อยในสังคมนั้นๆ๕๗ 

7) ควรตั้งกรรมการในการร่วมกันจัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของชุมชน และรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกส่วนงาน ทุกส่วนราชการ ก่อนประกาศใช้ข้อบัญญัติต่างๆ ที่กระทบกับสิทธิส่วน
บุคคล๕๘ 

8) การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ เพ่ือก่อให้เกิดความเรียบร้อย จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการที่มีบุคคลหลายๆ 
กลุ่มมาอยู่ร่วมกันเพื่อกระทำประการใดประการหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ หากมิได้อยู่ภายใต้กฎ มี
เหตุมีผล จึงจำเป็นอย่างในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการควบคุมกันให้เกิดความเชื่อถือ๕๙ 

 
๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๕๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๙ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒๐ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒๑ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๒ 

 

9) นักการเมืองต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่า เป็นผู้ที ่ปฏิบัติและอยู่ในกฎกติกาของ
ท้องถิ่น บ้านเมืองและชุมชน๖๐ 

สรุปได้ว่า การไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ เป็นการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ การรักษาไว้ซึ่ง
กฎหมาย เพื่อความมีวินัยและเป็นการสร้างพลังในการอยู่ร่วมกันในสังคม การอยู่ร่วมกันของชุมชน 
สังคม หน่วยงาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การรักษากฎเกณฑ์ทำให้สังคมเกิดความ
โปร่งใส และเป็นแบบอย่างให้คนในสังคมได้ยึดถือ ผู้นำดี นักการเมืองมีระเบียบ สังคมยึดกฎเกณฑ์ 
บ้านเมืองสงบสุข  

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๖ ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัต ิ(การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ) 

 

4. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ท้ังหลาย (การเคารพนับถือผู้อาวุโส) 
จากหลักธรรมข้อที่ว่า การสักการะ เคารพ นับถือ บูชาผู้อาวุโสและรับฟังความคิดเห็น

ของท่าน เป็นการเคารพผู้อาวุโสในพื้นที่ ที่นักการเมืองจะต้องเชื่อฟัง ให้ความเคารพและผู้ปกครอง 
การฟังคำแนะนำจากผู้ที่ผ่านประสบการณ์และมีประสบการณ์ จากการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้ 

1) การเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณีของสังคมไทย 
โดยเฉพาะนักการเมือง ที่แสดงออกถึงการให้เกียรติผู้เกิดก่อน นักการเมืองก็ต้องเข้าถึงผู้นำในชุมชน 
ที่เป็นที่ไว้วางใจนั้น ๆ๖๑ 

2) ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองในชุมชน เป็นหลักให้เกิดความสามัคคี แก่ผู ้คนในชุมชน 
สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็เริ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากผู้นำก่อน เมื่อผู้นำปฏิบั ติได้ผู้ตามก็จะ
ปฏิบัติตาม ผู้นำในชุมชน ท้องถิ่นจึงเป็นบุคคลสำคัญประชาชนเชื่อถือและให้ความเคารพเชื่อฟัง ๖๒ 

 
๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที ่๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่
บ ัญญัติ (การปฏ ิบ ัติ
ตามข้อบังคับ) 

 

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกครั้ง 

การให้ความร่วมมือทางกฎหมาย 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 



๑๔๓ 

 

3) นักการเมืองที่ดีต้องมีความเคารพและยอมรับความคิดเห็นของผู้อาวุโสให้เกียรติท่านที่
มีประสบการณ์มากกว่า ผู้อาวุโสในท้องถิ่นเป็นทนายของชาวบ้าน จะเห็นว่าเมื่อเกิดปัญหาในท้องถิ่น
ผู้นำสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติได้ เป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ดังนั้น นักการเมืองก็
ควรนอบน้อมและเข้าไปพบหาขอคำแนะนำได้๖๓ 

4) การเคารพผู้อาวุโสที่นักการเมืองจะต้องเข้าไปพบและต้องแสวงหา เป็นวัฒนธรรมของ
คนไทย ท่านเหล่านี้มีภูมิรู้ภูมิธรรมเป็นเสาหลักของชุมชน เป็นที่ปรึกษาของชุมชน อาจจะเป็นบุคคล
ทั่วไปที่ชาวบ้านศรัทธาหรือพระสงฆ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับบ้าน นักการเมืองต้องไม่ห่างวัดห่างศาสนาหรือไม่
ควรห่างหลักธรรมคำสอน๖๔ 

5) การนับถือผู้อาวุโส นอกจากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ทวด แล้ว และเครือญาติ  และผู้อาวุโส
ต้องปฏิบัติตนตามสังคมและประเพณีไทยอย่างแท้จริง ผู้อาวุโสกว่าต้องสามารถอบรมสั่งสอนให้
คำแนะนำแก่คนรุ่นหลังได้๖๕ 

6) การให้ความเคารพ นับถือ รับฟังความคิดเห็นของผู้อาวุโส ควรให้เกียรติในฐานะที่มี
ประสบการณ์มากกว่า การอยู่ร่วมกันจำเป็นต้องมีผู้นำและผู้ ตาม ต้องเคารพให้ผู้ใหญ่เป็นประธาน 
การเชื่อฟังผู้นำ ทำให้สังคมไม่วุ่นวาย๖๖ 

7) การเคารพผู้อาวุโส เป็นประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยเรา ถ้านักการเมือง
ปฏิบัติได้ก็ได้ใจคนในพ้ืนที่ สามารถเพ่ิมความวางใจที่มีต่อนักการเมืองได้ ประชาชนเดือดร้อนเมื่อไหร่
ก็ได้พบ ช่วยแก้ปัญหาให้๖๗ 

๘) การเคารพผู้อาวุโสถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นักการเมืองต้องเข้าถึงประชาชน และผู้
อาวุโสในชุมชนเป็นแหล่งรวมจิตใจ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มองเห็นการณ์ไกล รอบด้านทะลุปรุโปร่ง 
ตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล จึงจำเป็นที่นักการเมืองจำเป็นต้องเรียนรู้และรู้จักในการพ่ึงพา
อาศัยเพ่ือให้ชุมชนประชาชนเกิดความเชื่อฟัง๖๘ 

๙) นักการเมืองต้องให้ความเคารพต่อประชาชน ประชาชนเป็นใหญ่เพราะประชาชนเป็น
ผู้ที่เลือกเข้ามา ต้องให้เกียรติแก่ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำเครือข่ายนักการเมืองต้องทำความรู้จัก๖๙ 

สรุปได้ว่า การสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย เป็นการแสดงออกถึงการ
เคารพนับถือผู้อาวุโสในพ้ืนที่นั้น ซึ่งการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณี
ของสังคมไทย โดยเฉพาะนักการเมือง การเคารพผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ที่รักษาผลประโยชน์ให้กับ

 
๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๗ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๘ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๙ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๖๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๖๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
 



๑๔๔ 

 

ชุมชน ผู้เป็นเสาหลักของชุมชน เป็นที่ปรึกษาของชุมชน และเป็นทนายของท้องถิ่นในการไกล่เกลี่ย
ปัญหาทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจนักการเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.7  สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย (การเคารพนับถือผู้
อาวุโส) 

 

5. ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย (สิทธิ เสรีภาพ)  
จากหลักธรรมข้อที่ว่า ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย หมายถึง การให้

สิทธิเสรีภาพกับทุกคน โดยเฉพาะการเคารพสิทธิเสรีภาพของสตรีโดยไม่บังคับให้สตรีที่ไม่ยินยอมต่อ
ผู้ปกครองให้มาอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่การเลือกตั้ง การส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพของสตรี จากการสัมภาษณ์
สรุปได้ดังนี้   

1) การทำกิจการงานใด โดยไม่ข่มเหงน้ำใจ ทำโดยความสมัครใจ ของผู้ที่จะร่วมงานดว้ย
โดยเฉพาะสตรีควรได้รับเกียรตินั้นเช่นเดียวกับบุรุษ ได้สิทธิและมีเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคน๗๐ 

2) นักการเมือง ต้องไม่ลุแก่อำนาจ ไม่บันดาลโทสะ เมื่อได้ยินหรือรับฟังสิ่งที่ไม่เป็นไป
ตามท่ีต้องการหรือตั้งใจมุ่งมั่นไว้๗๑ 

3) นักการเมืองต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองไปรังแก บังคับ เสรีภาพของประชาชน
ข้าราชการหรือชาวบ้าน๗๒ 

4) นักการเมืองต้องเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้นำที่ไม่ลุแก่อำนาจ เพราะสังคมทุกวันนี้    
ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจ มักจะมีภาวะการลุแก่อำนาจ๗๓ 

5) การไม่ลุแก่อำนาจเป็นวิสัยที่นักการเมืองพึงกระทำและปฏิบัติของความเป็นคนดี  
มีคุณธรรม และต้องมีหลักพรหมวิหาร 4 กำกับ ต้องอาศัยหลักศาสนาเข้าประพฤติและปฏิบัติ สำหรับ

 
๗๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๗๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

4. สักการะ เคารพ 
นับถือ บูชาท่าน
ผู ้ใหญ่ท ั ้งหลาย 
(การ เคารพนับ
ถือผู้อาวุโส) 

 

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกครั้ง 

การให้ความร่วมมือทางกฎหมาย 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 



๑๔๕ 

 

หลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมาย เพียงรักษาศีล 5 เป็นประจำก็จะเป็นการเมืองท้องถิ่นที่ดีได้ 
ประชาชน ท้องถิ่นก็จะเจริญตามไปด้วย๗๔ 

6) อำนาจคือการกำหนดให้ผู้อื่นกระทำตามความต้องการของตน บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่
จะเป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตน เชื่อมั่นในส่งที่คิดที่ทำ เชื่อมั่นในการตัดสินใจว่าถูกต้องเสมอ ดังนั้น
ควรระวังตน ข่มจิตคิดวิเคราะห์ไม่พึงกระทำตามความต้องการของตนเอง๗๕ 

๗) นักการเมืองต้องมีการยับยั้งชั่งใจก่อนการตัดสินเรื่องใดๆ การตัดสินใจอนุมัติโครงการ
หรือกิจกรรมงานใดๆ ของท้องถิ่นต้องได้รับความยินยอมร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในพื้นที่ ไม่ทำ
กิจการใดโดยพลการ กระทำโดยอยู่ภายใต้กฎหมาย อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม๗๖ 

๘) นักการเมืองเป็นผู้ที ่มีอำนาจหน้าที ่ตามกฎหมาย จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยอยู ่บน
พ้ืนฐานของความถูกต้อง ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ไม่หลงในอำนาจ แต่หากปฏิบัติหน้าที่
โดยลุแก่อำนาจ ย่อมก่อให้เกิดความไว้วางใจของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาด้านต่างๆ จึงจะประสบความสำเร็จ๗๗ 

๙) นักการเมืองต้องตั้งมั่นในหลักนิติธรรม มีความยุติธรรม และมีคุณธรรมเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติร่วมกัน ไม่เลือกที่ในการปฏิบัติ ไม่ลุแก่อำนาจในการตัดสินใจใดๆ ต้องให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ๗๘ 

สรุปได้ว ่า หลักธรรมที ่ว ่า ไม่ฉ ุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู ่ร ่วมด้วยนั้น 
นักการเมืองให้สิทธิ เสรีภาพกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการเคารพสิทธิเสรีภาพของสตรีใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยทุกคนหนึ่งสทธิ์หนึ่งเสียงอย่างเท่าเทียมกัน การเลือกตั้งทุกคนมี
สิทธิ และมีเสรีภาพในการเลือกตั้งเลือกนักการเมือง นักการเมืองจึงส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพของสตรี 
การไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นการไม่ลุแก่อำนาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว สามารถดำรงรักษาสิ่งที่มี
คุณค่าของสังคมไว้ได้ยั่งยืน และส่งเสริมความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชน 
  

 
๗๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๗๖  สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๙ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗๗  สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒๐ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๗๘  สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒๑ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๘  ไม่ฉุดคร่าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีให้อยู่ร่วมด้วย (สิทธิ เสรีภาพ)  

 

6. สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย (รักสันติภาพและอนุรักษ์
ท้องถิ่น) 

จากหลักธรรมข้อที่ว่า สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์  หมายถึง ศาสนสถาน สถานที่
ราชการ ตลอดจนอนุสาวรีย์ต่างๆ ในชุมชน ศาสนสถาน หรือสถานที่ราชการที่ที่คนในชุมชนนับถือและ
ศรัทธา จากการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้ 

1) การยอมรับสิ่งที่มีในพื้นที่ เช่น วัด ศาสนสถาน โบราณสถานทั้งหลาย นักการเมือง 
ต้องให้ความเคารพ อนุรักษ์และร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านในการอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา
และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง๗๙ 

2) นักการเมืองต้องร่วมกันกับชาวต้องช่วยชาวบ้านในการบูรณะวัดวาอารามสถานที่
ต่างๆ ในท้องถิ่นนั้นร่วมกับชาวบ้าน ให้ชาวบ้านเห็นว่านักการเมืองก็เคารพสิ่งที่ชาวบ้านนักถือและ
ศรัทธา ๘๐ 

3) นักการเมืองต้องทำตัวให้สงบเรียบร้อย เข้ากับชาวบ้านให้ได้สถานที่ใดที่ชาวบ้าน
ศรัทธา เช่น วัด ในพื้นที่ นักการเมืองต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลให้ความสำคัญเช่นเดียวกับที่
ชาวบ้านเห็นความสำคัญ๘๑ 

4) นักการเมืองต้องเป็นผู้ที่ประสานสามัคคี รักในสิ่งที่ชาวบ้านนับถือและเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวบ้าน ให้ชาวบ้านเห็นว่าชาวบ้านสถานที่ที่ชาวบ้านเคารพนักการเมืองก็ศรัทธา เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้ประชาชนได้ดูได้เห็นเป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานของ
การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี๘๒ 

 
๗๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๘๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที ่๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๘๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

5. ไม่ฉุดคร่าขืน
ใจกุลสตร ีหรือ
กุลกุมารีให้อยู่
ร ่วมด้วย (สิทธิ 
เสรีภาพ)  

 

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกครั้ง 

การให้ความร่วมมือทางกฎหมาย 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 



๑๔๗ 

 

5) ประชาชนทุกคนทุกชุมชนท้องถิ่นรักสันติภาพอยากอยู่กันอย่างสันติสุข ดังนั้นไม่ควร
รุกล้ำสันติภาพของบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ เพื่อให้สังคมชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่อยู่กันอย่างมี
ความสุข ต้องร่วมกันประชุมร่วมกันส่งเสริมแนะนำช่วยเหลือร่วมกันสร้างสันติภาพ๘๓ 

6) การปฏิบัติภารกิจได้อย่างลุล่วง ไม่มีความขัดแย้งทางสังคม มีความสงบสุข สร้างความ 
ปรองดอง ควรขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอปฏิบัติโดยไม่ประมาท รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้า
ร่วมแก้ปัญหาอย่างสงบ๘๔ 

7) นักการเมืองในท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ต้องร่วมกันดูแลสิ่งที่ในพื้นที่มี ไม่ว่าจะ
เป็นโบราณสถาน ศาสนวัตถุ เช่น วัดวาอาราม หรือหน่วยงานราชการที่เป็นที่พ่ึงของประชาชนในการ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนต้องการสันติภาพต้องการการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ๘๕ 

8) ในท้องถิ ่นมีสถานที ่ที ่น ักการเมืองและชาวบ้านร่วมกันประกอบกิจกรรม เช่น 
หน่วยงานต่างๆ วัด โรงเรียน สถานีอนามัย นักการเมืองต้องช่วยดูแลจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อ
สถานที่และเป็นการให้บริการประชาชนในพื้นท่ีด้วย๘๖ 

สรุปได้ว่า การสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์  เป็นการให้ความเคารพศาสนสถาน 
สถานที่ราชการ ตลอดจนอนุสาวรีย์ต่างๆ ในชุมชน ศาสนสถาน หรือสถานที่ราชการที่ที่คนในชุมชนนับ
ถือและศรัทธา การที่สมาชิกของชุมชนและสังคมให้ความเคารพนับถือ ต้องอนุรักษ์และรักษาไว้ ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมในลักษณะเชิงคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในการอยู่ร่วมกัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๙  สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย (รักสันติภาพและ
อนุรักษ์ท้องถิ่น) 

 
๘๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๖ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๗ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๘ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
 

6. สักการะ เคารพ
นับถือ บูชาต่อปู
ชนียสถานทั้งหลาย 
(รักสันติภาพและ
อนุรักษ์ท้องถิ่น) 

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกครั้ง 

การให้ความร่วมมือทางกฎหมาย 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 



๑๔๘ 

 

7. การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช (สนับสนุนคนดี ศาสนบุคคล) 
จากหลักธรรมข้อที่ว่า การจัดการรักษาคุ้มครอง ป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายโดยชอบธรรม 

พระอรหันต์ที่ยังไม่มา พึงมาสู่แว่นแคว้นของเรา และท่านที่มาแล้วพึงอยู่อย่างผาสุก เป็นการทำนุบำรุงศา
สนบุคคล พระภิกษุสงฆ์ ผู้มีภูมิรู้ ผู้มีภูมิธรรม ผู้นำหรือนักการเมืองที่เป็นคนดีที่คนให้การยอมรับนับ
ถือ ที่ต้องสนับสนุน ปกป้อง และนักการเมืองคนดีที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนทางด้านศาสนาและศาสน
บุคคลเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาจิตใจของประชาชน จากการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้ 

1) นักการเมืองที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ประชาชนเห็นผลงาน มีจิตอาสาต่อท้องถิ่นชุมชน
สังคม ก็จะได้รับการคุ้มครองจากประชาชน เลือกกี่สมัยก็ได้ทุกสมัย จะเป็นนักการเมืองที่นั่งในใจของ
ประชาชน ก่อนได้รับเลือกเป็นคนแบบไหนเมือได้รับเลือกก็ยังเข้าหาประชาชนเช่นเดิม๘๗ 

๒) ร่วมกันตั้งใจสนับสนุนคนดี สนับสนุนให้นักการเมืองเป็นคนดีเข้ามาบริหารประเทศ 
โดยสนับสนุนมวลชนที่มีจิตอาสาที่มีจิตใจเอื้ออาทร ให้ช่วยเหลือสังคม ช่วยงานประเพณี วัฒนธรรม 
สม่ำเสมอช่วยเหลือการเจ็บป่วย ส่งโรงพยาบาล ไม่เลือกคนที่เสนอตัว เมื่อมีการเลือกตั้งเข้ามา
ประชาชนก็จะเลือกเป็นตัวแทน๘๘ 

๓) การปกป้องคนดี ส่งเสริมคนดี เลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาร่วมทำงานเป็นกำลัง
สำคัญ เลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาพัฒนาบ้านเมือง โดยใช้คุณธรรมเข้าร่วม จะเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ ส่งเสริมคุณภาพ๘๙ 

๔) ประชาชนให้ความสำคัญกับคนดีอยู่แล้วเวลานี้บ้านต้องการผู้นำที่ดี และต้องการ  
ผู้เสียสละและจิตอาสารับใช้ประชาชนและบ้าน๙๐ 

๕) นักการเมืองต้องใส่ใจ รู้จักให้รางวัลและประกาศบุคคลดีเด่น เช่น กรณีประชาชนใน
ท้องถิ่นท่ีมีจิตอาสาปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามและปฏิบัติงาน
ในสังคม ภายใต้การอยู่ร่วมกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง๙๑ 

๖) นักการเมืองย่อมเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประชาชนจึงเลือกเข้ามา ปฏิบัติดี 
มีศีลธรรม เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อง จึงสมควรได้รับการสนับสนุนเป็นกลไกร่วมในการพัฒนา 
เพ่ือให้ทุกคนนำมาเป็นแบบอย่าง หรือเป็นต้นแบบ ๙๒ 

๗) นักการเมืองต้องมีประวัติดี มีคุณภาพ การทำงานมีหลักเกณฑ์ในอดีตที่ผ่านมา ประชาชน
มีความสามารถในการพิจารณาเลือกสรรหาคนดี นักการเมืองที ่เป็นคนดี ปฏิบัติดี ประชาชนก็จะ
สนับสนุน๙๓ 

 
๘๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๙ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๘๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๙๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๙๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๙๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๙๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๙ 

 

สรุปได้ว่า นักการเมืองต้องส่งเสริมคนดี ที่ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นคนในพ้ืนที่ ชุมชน ให้
มีโอกาสได้เข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และสร้างความเข้มแข็งให้กับปราชญ์ชุมชนผู้มีภูมิรู้ตา่งๆ 
ในชุมชน ที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี มีเหตุผลเหนือ เป็นแบบอย่างของสังคม เป็นต้นแบบของเยาวชน 
พระสงฆ์ท่ีมีบทบาทในชุมชน เป็นที่ศรัทธาของคนในพื้นที่ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑๐  การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช  (สนับสนุนคนดี 
ศาสนบุคคล) 

 
  

7 .  การอาร ั กขา 
ค ุ ้มครอง ป ้องกัน
โ ด ย ธ ร ร ม แ ก่
นักบวช (สนับสนุน
คนดี ศาสนบุคคล) 

 

การไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกครั้ง 

การให้ความร่วมมือทางกฎหมาย 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 



๑๕๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ความถี่ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณา
การตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั ้งทั ่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ดังนี้ 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

ความถี่(คน) คนที่ 

๑ การหมั่นประชุมปรึกษาหารือกันทางการเมือง ๒๑ 

 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, 
๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, 
๒๑ 

๒ ความพร้อมเพรียงในการลุกขึ ้นมาปกป้อง
บ้านเมือง หรือออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๑๔ 

 

๑, ๒, ๓,  ๕, ๖, ๗, ๘, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, 
๑๖,  ๒๐, ๒๑ 

๓ การยึดมั่นในหลักการและอุดมการณ์การเมือง
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

๑๖ 

 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๘, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๔, 
๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๑  

๔ 4. ด้านการให้ความสำคัญต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์ หรือสถาบันนิต ิบ ัญญัติ 
บริหาร และสถาบันตุลาการ 

๑๕ 

 

๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, 
๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๑,  

๕ นโยบายเกี่ยวกับความเป็นธรรม ความเสมอ
ภาค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

๑๖ 

 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒, 
๑๔, ๑๖, ๑๘,  ๒๑,  

๖ การอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรม 
เนียม ประเพณีและวัฒนธรรมทางการเมืองที่
ดีงาม 

๑๕ 

 

๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, 
๑๖, ๑๘, ๒๐, ๒๑ 

๗ การสนับสนุนการเลือกตั ้งเพื ่อดำรงรักษา
ความผาสุกและความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ของประเทศ 

๑๘ 

 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒, 
๑๔ , ๑๕ ,  ๑๖ , ๑๗, 
๑๘,  ๒๑ 

 



๑๕๑ 

 

๔.๓.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักอปริหานิยธรรมของประชาชน
ในการเลือกตั้งท่ัวไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างรายละเอียดดังแสดงในตารางที่  ๔.1๕  
ตารางที่  ๔.1๕  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณา
การตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยภาพรวม    

(n=400) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธ
ธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. ด้านการหมั่นประชุมปรึกษา หารือกันทางการเมือง 3.30 0.59 ปานกลาง 

2. ด ้านความพร้อมเพร ียงในการล ุกข ึ ้นมาปกป ้อง
บ้านเมือง หรือออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

3.34 0.54 ปานกลาง 

3. ด้านการยึดมั่นในหลักการและอุดมการณ์การเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

3.36 0.49 ปานกลาง 

4. ด้านการให้ความสำคัญต่อชาติ ศาสนา พระมหา 
กษัตริย์ หรือสถาบันนิติบัญญัติ บริหาร และสถาบันตุลาการ 

3.45 0.38 ปานกลาง 

5. ด้านนโยบายเกี่ยวกับความเป็นธรรม ความเสมอภาค 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อย โอกาส 

3.44 0.66 ปานกลาง 

6. ด้านการอนุรักษ์รักษาศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีงาม 

3.39 0.55 ปานกลาง 

7. ด้านการสนับสนุนการเลือกตั้งเพื่อดำรงรักษาความ
ผาสุกและความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศ 

3.31 0.60 ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.37 ๐.37 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.1๕  พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธธรรม 
(อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.37, S.D. = ๐.37)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน (x̅ = ๓.45, S.D. = ๐.38)   รองลงมาคือ ด้านนโยบายเกี่ยวกับความเป็น
ธรรม ความเสมอภาค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (x̅ = ๓.44, S.D. = ๐.
66)  ด้านการอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี
งาม (x̅ = ๓.39, S.D. = ๐.55)  ด้านการยึดมั่นในหลักการและอุดมการณ์การเมืองการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย (x̅ = ๓.36, S.D. = ๐.49 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 



๑๕๒ 

 

ตารางที่  ๔.1๖  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณา
การตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง  ด้านการหม่ันประชุมปรึกษาหารือกันทางการเมือง 

(n=400) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการ
เม ืองของประชาชนในการเล ือกต ั ้งท ั ่วไปของจ ังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง ด้านการหม่ันประชุมปรึกษาหารือกันทาง
การเมือง 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะในครอบครัวท่านมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ 

3.12 0.90 ปานกลาง 

2.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะในกลุ่มเพื่อน ๆ ของท่านมี
การประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ 

3.32 0.88 ปานกลาง 

3.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะในชุมชนของท่านมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ 

3.19 0.87 ปานกลาง 

4.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะท่านเคยเข้าร่วมรับฟังการ
ปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมือง 

3.49 0.80 ปานกลาง 

5.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะท่านมีโอกาสพบปะพูดคุยกับ
นักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ท่านชื่นชอบ 

3.35 0.88 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.30 0.59 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.1๖ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธธรรม (อป
ริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = ๓.30, S.D. = ๐.59)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านออกไปเลือกตั้ง
เพราะท่านเคยเข้าร่วมรับฟังการปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมือง  (x̅ = ๓.49, S.D. = ๐.80)  
รองลงมาคือ ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะท่านมีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักการเมือง  (x̅ = ๓.35, S.D. 
= ๐.88)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะในกลุ่มเพื่อน ๆ ของท่านมีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้   
(x̅ = ๓.32, S.D. = ๐.88)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะในชุมชนของท่านมีการประชุมปรึกษาหารือกัน
ในเรื่องนี้ (x̅ = ๓.19, S.D. = ๐.87)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะในครอบครัวท่านมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ (x̅ = ๓.12, S.D. = ๐.90)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 
  



๑๕๓ 

 

ตารางที่  ๔.1๗  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยบูรณาการตามหลักอปริหานิยธรรม  
ด้านความพร้อมเพรียงในการลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเมือง หรือออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(n=400) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธ
ธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้านความพร้อมเพรียงในการ
ลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเมืองหรือออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการสร้างสถิติใหม่ในการ
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากกว่าครั้งที่ผ่านมา 

3.35 0.95 ปานกลาง 

2.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะไม่อยากให้เพ่ือน ๆ ในชุมชน
หรือสังคมมาองว่าเป็นแกะดำทางการเมือง 

3.43 0.80 ปานกลาง 

3.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือ
สัตยาบันที่ให้ไว้ร่วมกันกับทุกคนในชุมชนหรือสังคม 

3.43 0.85 ปานกลาง 

4.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการสร้างสถิติใหม่ในการ
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากกว่าครั้งที่ผ่านมา 

3.27 0.86 ปานกลาง 

5.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะไม่อยากให้เพ่ือน ๆ ในชุมชน
หรือสังคมมองว่าเป็นแกะดำทางการเมือง 

3.22 0.79 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.34 0.54 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.1๗ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธธรรม (อปริ
หานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้านความพร้อมเพรียง
ในการลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเมืองหรือออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅ = ๓.34, S.D. = ๐.54)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะไม่อยาก
ให้เพ่ือน ๆ ในชุมชนหรือสังคมมาองว่าเป็นแกะดำทางการเมือง  (x̅ = ๓.43, S.D. = ๐.80)  รองลงมา
คือ ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัตยาบันที่ให้ไว้ร่วมกันกับทุกคนในชุมชน
หรือสังคม (x̅ = ๓.43, S.D. = ๐.85)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการสร้างสถิติใหม่ในการออกมา
ใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากกว่าครั้งที่ผ่านมา (x̅ = 3.35, S.D. = 0.95)  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะ
ต้องการสร้างสถิติใหม่ในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากกว่าครั้งที่ผ่านมา  (x̅ = ๓.27, S.D. = ๐.
86)  และท่านออกไปเลือกตั้งเพราะไม่อยากให้เพื่อน ๆ ในชุมชนหรือสังคมมองว่าเป็นแกะดำทาง
การเมือง (x̅ = ๓.22, S.D. = ๐.79)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 

 



๑๕๔ 

 

ตารางที่  ๔.1๘  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณา
การตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง  ด ้านการยึดมั ่นในหลักการและอุดมการณ์การเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

(n=400) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธ
ธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้านการยึดมั่นในหลักการ
และอ ุดมการณ ์การ เม ื อ งการปกครองตา มระบอบ
ประชาธิปไตย 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าไม่มีการปกครองใดที่
ดีกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้ว 

3.38 0.95 ปานกลาง 

2.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะเชื ่อว่านี ่คือวิถีทางตาม
ระบอบประชาธิปไตยท่ีทุกคนควรประพฤติปฏิบัติ 

3.34 0.73 ปานกลาง 

3.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเป็นการแสดงออกว่าท่านจะ
เป็นเสียงของคนส่วนใหญ่ในประเทศ 

3.48 0.68 ปานกลาง 

4.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะต้องการให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

3.29 0.71 ปานกลาง 

5.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะแสดงออกถึง
การสนับสนุนนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ชื่นชอบ 

3.30 0.76 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.36 0.49 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.1๘ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธธรรม (อปริ
หานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้านการยึดมั่นในหลักการ
และอุดมการณ์การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅ = ๓.36, S.D. = ๐.49)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าไม่
มีการปกครองใดที่ดีกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้ว (x̅ = 4.14, S.D. = 1.03)  มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเป็นการแสดงออกว่าท่านจะเป็นเสียงของคน
ส่วนใหญ่ในประเทศ (x̅ = ๓.48, S.D. = ๐.68)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะแสดงออกถึง
การสนับสนุนนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ชื่นชอบ (x̅ = ๓.31, S.D. = ๐.76)  ท่านออกไปเลือกตั้ง
เพราะต้องการให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม (x̅ = ๓.29, S.D. = ๐.71)  ท่านออกไป
เลือกตั้งเพราะเชื่อว่านี่คือวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนควรประพฤติปฏิบัติ (x̅ = ๓.28, S.D. 
= ๐.73)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 
 



๑๕๕ 

 

ตารางที่  ๔.1๙  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณา
การตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง  ด้านการให้ความสำคัญต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือสถาบันนิติบัญญัติ บริหาร 
และสถาบันตุลาการ 

(n=400) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธ
ธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้านการให้ความสำคัญต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือสถาบันนิติบัญญัติ บริหาร 
และสถาบันตุลาการ 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่ง 
ส.ส. และสถาบันนิติบัญญัติ 

3.63 0.57 มาก 

2.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่ง
กระบวนการสรรหาผู้บริหารประเทศ (สถาบันบริหาร) 

3.36 0.84 ปานกลาง 

3.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะให้ประเทศชาติ
เดินหน้าได้ตามระบอบประชาธิปไตย 

3.55 0.72 มาก 

4.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการรักษาไว้ซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

3.35 0.85 ปานกลาง 

5.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการให้การเลือกตั้งที่มี
ขึ้นเกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

3.39 0.80 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.45 0.38 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.1๙ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธธรรม (อปริ
หานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅ = ๓.45, S.D. = ๐.38)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเป็น
กระบวนการที่ได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (x̅ = ๓.63, S.D. = ๐.57)  รองลงมาคือ ท่านออกไป
เลือกตั้งเพราะต้องการที่จะให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป (x̅ = ๓.55, S.D. = ๐.72)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการให้การเลือกตั้งที่มีขึ้นเกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม (x̅ = ๓.
39, S.D. = ๐.80)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะเป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งกระบวนการสรรหา (x̅ = ๓.
36, S.D. = ๐.84)  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะต้องการรักษาไว ้ซ ึ ่งระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข (x̅ = ๓.35, S.D. = ๐.85)  มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับปานกลาง
ตามลำดับ 

 
  



๑๕๖ 

 

ตารางที่  ๔.๒๐  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยบูรณาการตามหลักอปริหานิยธรรม  
ด้านนโยบายเกี่ยวกับความเป็นธรรม ความเสมอภาค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

(n=400) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธ
ธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้านนโยบายเกี่ยวกับความ
เป็นธรรม ความเสมอภาค โดยเฉพาะในกลุ ่มเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะเห็นว่าประเทศชาติยังมี
ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคม 

3.65 0.68 มาก 

2.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะมีพรรคการเมืองเสนอ
นโยบายที่จะดูแลหรือพัฒนาการศึกษาเพ่ือเด็กและเยาวชน 

3.61 0.69 มาก 

3.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะมีพรรคการเมืองเสนอ
นโยบายที่จะดูแลและจัดสวัสดิการเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

3.47 0.74 ปานกลาง 

4.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะมีพรรคการเมืองเสนอ
นโยบายที่จะดูแลและจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในสังคม 

3.32 0.79 ปานกลาง 

5.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะมีพรรคการเมืองเสนอ
นโยบายที่จะดูแลและจัดสวัสดิการเพื่อแม่และเด็ก 

3.15 0.95 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.44 0.66 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.๒๐ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธธรรม (อป
ริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้านนโยบายเกี่ยวกับ
ความเป็นธรรม ความเสมอภาค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.44, S.D. = ๐.66)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่าน
ออกไปเลือกตั้งเพราะเห็นว่าประเทศชาติยังมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคม  (x̅ = ๓.65, 
S.D. = ๐.68)  รองลงมาคือ ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะมีพรรคการเมืองเสนอนโยบายที่จะดูแลหรือ
พัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน (x̅ = ๓.61, S.D. = ๐.69)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ท่าน
ออกไปเลือกตั้งเพราะมีพรรคการเมืองเสนอนโยบายที่จะดูแลและจัดสวัสดิการเพื่อผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม (x̅ = ๓.47, S.D. = ๐.74)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะมีพรรคการเมืองเสนอนโยบายที่จะดูแล
และจัดสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุในสังคม (x̅ = ๓.32, S.D. = ๐.79)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะมีพรรค
การเมืองเสนอนโยบายที่จะดูแลและจัดสวัสดิการเพื่อแม่และเด็ก  (x̅ = ๓.15, S.D. = ๐.95)  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 

 



๑๕๗ 

 

ตารางที่  ๔.๒๑  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณา
การตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง  ด้านการอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมทาง
การเมืองท่ีดีงาม 

(n=400) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธ
ธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการอนุร ักษ์ร ักษา
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมทาง
การเมืองท่ีดีงาม 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะมีพรรคการเมืองเสนอ
นโยบายที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศนี้บนวิถีความพอเพียง 

3.35 0.84 ปานกลาง 

2.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะมีพรรคการเมืองเสนอ
นโยบายที่จะอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมหรือประเพณีท่ีดีงาม 

3.33 0.89 ปานกลาง 

3.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะมีพรรคการเมืองเสนอ
นโยบายที่จะอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมไทย 

3.34 0.89 ปานกลาง 

4.  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะมีพรรคการเมืองเสนอ
นโยบายที่จะเชิดชูความเป็นไทยและอนุรักษ์ความเป็นไทย 

3.70 0.68 มาก 

5.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการสืบสานวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

3.24 0.93 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.39 0.55 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.๒๑ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยบูรณาการตามหลักอปริหานิยธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅ = ๓.39, S.D. = ๐.55)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะมีพรรค
การเมืองเสนอนโยบายที่จะเชิดชูความเป็นไทย (x̅ = ๓.70, S.D. = ๐.68)   มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก  รองลงมาคือ ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะมีพรรคการเมืองเสนอนโยบายที่จะขับเคลื่อนพัฒนา
ประเทศนี้บนวิถีความพอเพียง  (x̅ = ๓.35, S.D. = ๐.84)  ท่านออกไปเลือกตั ้งเพราะมีพรรค
การเมืองเสนอนโยบายที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย  (x̅ = ๓.34, S.D. = ๐.89)  ท่านออกไป
เลือกตั้งเพราะมีพรรคการเมืองเสนอนโยบายที่จะอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม (x̅ = ๓.33, S.D. = ๐.
89)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการสืบสานวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (x̅ = 
๓.24, S.D. = ๐.93)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 
  



๑๕๘ 

 

ตารางที่  ๔.2๒  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณา
การตามหลักพุทธธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง  ด้านการสนับสนุนการเลือกตั้งเพื่อดำรงรักษาความผาสุกและความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของประเทศ 

(n=400) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธ
ธรรม (อปริหานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ด้านการสนับสนุนการ
เลือกตั้งเพื่อดำรงรักษาความผาสุกและความมั่นคง มั่งคั่ ง 
และย่ังยืนของประเทศ 

ระดับความเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะลดกระแสความ
ขัดแย้งของคนในชาติ 

3.44 0.82 ปานกลาง 

2.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะให้เกิดความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

3.12 0.90 ปานกลาง 

3.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการให้เกิดความสงบสุข
และสันติสุขของคนในชาติ 

3.32 0.88 ปานกลาง 

4.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการให้ประเทศชาติเกิด
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศ 

3.19 0.87 ปานกลาง 

5.  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการรักษาการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยให้คงไว้สืบชั่วลูกชั่วหลาน 

3.49 0.81 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.31 0.60 ปานกลาง 

จากตารางที่  ๔.2๒ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธธรรม (อปริ
หานิยธรรม) ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ด้านการสนับสนุนการ
เลือกตั้งเพ่ือดำรงรักษาความผาสุกและความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.31, S.D. = ๐.60)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านออกไป
เลือกตั้งเพราะต้องการรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้คงไว้สืบชั่วลูกชั่วหลาน  (x̅ = ๓.
49, S.D. = ๐.81)  รองลงมาคือ ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะลดกระแสความขัดแย้งของ
คนในชาติ  (x̅ = ๓.44, S.D. = ๐.82)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการให้เกิดความสงบสุขและ
สันติสุขของคนในชาติ  (x̅ = ๓.32, S.D. = ๐.88)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการให้ประเทศชาติ
เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศ (x̅ = ๓.19, S.D. = ๐.87)  ท่านออกไปเลือกตั้งเพราะ
ต้องการที่จะให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ (x̅ = ๓.12, S.D. = ๐.90)  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลางตามลำดับ 



๑๕๙ 

 

๔.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๙ 

รูปหรือคน หลังจากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำประเด็นดังกล่าวมาเป็นข้อคำถามในการสนทนากลุ่ม 
นำไปสู่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเป็นกระบวนการยืนยันรูปแบบที่เป็นผลมาจากก
การวิจัยในครั้งนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๓ การมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักพุทธธรรม 

๑) การมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมเป็นกิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เพราะเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมแต่ความเจริญเพียงด้าน
เดียว เช่น การเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันทางการเมือง การมีความพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกัน
บ้านเมือง แต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติก็อาจทำให้สมาชิกหรือองค์กรนั้น เกิดความเสื่อมถอยได้ในเวลาอันไม่
สามารถควบคุมได้ ต้องแสดงองค์ความรู้ที่ได้อันเกิดจากอปริหานิยธรรมนั้นมีผลอย่างไรบ้าง หรือ
ยึดถือหลักการที่ปฏิบัติกันมาเวลาช้านานย่อเกิดการรับรู้และคุ้นเคยกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดี
ของสังคม๙๔  

๒) การยึดมั่นในหลักและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยเกิดความสร้างสรรค์ปรองดองกัน
อย่างไร เกิดเสรีภาพอย่างไร พฤติกรรมทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือเปล่าหากยังมี  
การเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง๙๕  

๓) ปัจจัยอะไรบ้างที ่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่นความสนใจ ค่านิยมอะไรที ่ทำให้
ประชาชนต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง การร่วมกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี
งาม และการดำรงรักษาความผาสุกและพอเพียงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน๙๖  

๔) การปฏิบัตตามหลักอปริหานิยธรรมเป็นหลักธรรมแห่งความไม่เสื่อมแต่จะทำให้องค์กร
และบุคคลนั้นมีความสำเร็จและความมั่นคงของหมู่คณะ เพราะเขาไปใช้สิทธิเลือกตั้งคนดีๆ เข้ามา
ปกครองบ้านเมืองหากมีคนดีๆ ปกครองจะทำให้เกิดความผาสุกตามหลักอปริหานิยธรรมมากน้อย
เพียงใดเขาต้องปฏิบัติตามนานเท่าไหร่จึงจะเกิดผล ทั้งนี้ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมนี้๙๗  

๕) การตัดสินใจไปเลือกตั้งเพราะเขาได้รับเขาติดตามข่าวสาร รับรู้ปัญหาหากไม่ได้ไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง มีการสนทนากันเป็นประจำเมื่อใกล้วันที่จะลงเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้ต้องเข้าร่วมการชุมนุม

 
๙๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลำดับที่ ๑ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลำดับที่ ๒ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลำดับที่ ๓ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลำดับที่ ๔ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๐ 

 

หรือปราศรัยอย่างสร้างสรรค์ อย่าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการพูดจา การสื่อสาร การ
ประสานงานที่ไม่เหมาะสม๙๘  

๖) ปัญหาของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกิดจากอะไรต้องแสดงที่มาให้เห็นในองค์ความรู้
ซึ่งเป็นผลมาจากการแจกแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ รูปแบบของการเลือกตั้งมีปัญหาอะไรจาก
การสังเกตุการณ์ก่อนการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง การแสดงออกของประชาชนในการไปใช้สิทธิ
น้อยในการเลือกตั้งเพราะอะไร หรือเป็นความไม่เข้าใจความต้องการพื้นฐาน ต้องนำหลักอปริหานิย
ธรรมไปส่งเสริมแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรรูปแบบของการแสดงออกมีแนวทางใดบ้างที่เป็นไปตาม
แนวทางของระบอบประชาธิปไตย๙๙  

๗) ปัจจัยทางจิตวิทยาทำให้เกิดความสนใจทางการเมืองเพราะอะไร พฤติกรรมการทาง
การเมืองอะไรที่ได้จากการสัมภาษณ์ ต้องนำผลนั้นมาแสดงในองค์ความรู้ที่ผู้อ่านเกิดการอยากมีสว่น
ร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากผู้นำไม่ให้เกียรติสตรีหรือเด็กในอนาคตจะมีผลกระทบอย่างไร มี
ความจำเป็นอย่างไรที่ประชาชนต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะเป็นค่านิยมหรืออุดมการณ์ทางการเมือง
ที่ได้รับการสั่งสมมาจากข่าวหรือคนใกล้ชิด ที่จะเป็นแรงผลักดันให้สมาชิกเกิดการตื่นตัวในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมือง เช่น หากประชาชนไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ประชาธิปไตยจะพัฒนาไปได้
อย่างไร ประเด็นสำคัญเหล่านี้ต้องเขียนให้เห็นเป็นรูปธรรม๑๐๐  

๘) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คือ ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะส่งผลให้เกิดการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทั่วไป เป็นการแสดงออกถึง พฤติกรรม 
อุดมการณ์และค่านิยมแบบประชาธิปไตย การกล่อมเกลาทางการเมืองเป็นการสร้างจิตสำนึกทาง
การเมืองอย่างยิ่ง ต้องเริ่มสร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชนของชาติรับรู้ตั้งแต่เยาววัยจึงจะทำให้เกิดการซึม
ซับการเมืองโดยอัตโนมัติ สื่อสารต่างๆ ในปัจจุบันสร้างความสนใจให้เยาวชนหรือประชาชนได้เกิดการ
รับรู้อย่างรวดเร็วนี้ก็เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในอนาคตอย่างแน่นอน๑๐๑  

๙) หากปัจจัยผลักดันที่ผู้วิจัยได้วางไว้เป็นกรอบแนวคิดได้รับการสนับเส่งเสริมในทุกๆ 
หนทางก็จะทำให้ประชานมี ความสนใจทางการเมือง และเกิดพฤติกรรมทางการเมืองเพราะเป็นผลมา
จากการกล่อมเกลาทางการเมืองทั้งอยู่ทางบ้านและในโรงเรียนและกลุ่มเพื่อนๆ เป็นสิ่งสำคัญต่อ
แรงผลักดันดังที่กล่าวมานี้ การนำหลักอปริหานิยธรรมไปส่งเสริมยิ่งทำให้การมีส่วนร่วมนั้นเกิดการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในทุกๆ ครั้งที่จะ
เกิดมีขึ้นในครั้งต่อๆ ไป ค่านิยมทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมือง
กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีการ

 
๙๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๙๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลำดับที่ ๖ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลำดับที่ ๗ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๐๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลำดับที่ ๘ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๑ 

 

ออกไปเลือกตั้งเพราะคิดว่าการเลือกตั้งเป็นต้นทางของการพัฒนาประชาธิปไตยทำให้พรรคการเมือง
เมืองที่ใช้ปัจจัยอื่นๆ เป็นตัวช่วยจะค่อยสลายพฤติกรรมที่ทำลายประชาธิปไตยของประเทศให้ลด
น้อยลงไปเรื่อย ๆ๑๐๒ 

สรุปผลการสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิทำให้การยืนยันองค์ความรู้เกี่ยวกับ การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คือกิจกรรมที่
ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เช่น การติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมือง
กับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมือง การออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการเลือกคนดี เลือกพรรคดี 
เข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ การเสนอนโยบายสอดคล้องกับงานวิจัยของกับนโยบาย 
และต้องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของส่วนรวมการสะท้อนปัญหาและ
พัฒนา ตลอดจนอยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม และเที่ยงธรรม ความเสมอ
ภาคท่ีท่านและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิเท่าเทียมกัน ของวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยที่จะ
เลือกผู้บริหารของประเทศโดยการออกไปเลือกตั้งเพราะเกิดจากความสมัครใจ ไม่ได้เกิดจากการ
บังคับ ข่มขู่ หรือสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนเพราะต้องการให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนเพราะต้องการที่จะให้แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชาติ  

ดังนั้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คือปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการเลือกตั ้งทั ่วไป ความสนใจทางการเมือง 
พฤติกรรมทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมือง  ค่านิยมทางการเมือง และอุดมการณ์ทาง
การเมืองปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีการออกไปเลือกตั้งเพราะคิดว่าการเลือกตั้งเป็นต้นทางของการ
พัฒนาประเทศ และได้รับกระกระตุ้นเตือนหรือให้ความรู้จากสื่อสารมวลชน เพราะทุก ๆ คนใน
หมู่บ้านหรือตำบลก็ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะทุกคนต่างก็อยากออกไปรักษาสิทธิและทำหน้าที่ที่
ควรกระทำในระบอบประชาธิปไตยเพราะคิดว่าจะได้รัฐบาลที่ดีมาช่วยแก้ไขปัญหาปากท้องหรือ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะอยากจะได้นโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขและ
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ 
  

 
๑๐๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ลำดับที่ ๙ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๒ 

 

๔.๕ องค์ความรู้ 
๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้ จึงสรุปแผนภาพองค์ความรู้ได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4.๑๑ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

การพัฒนาการมสี่วนรว่มทางการเมืองของประชชนใน
การเลอืกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง 

ความสนใจทาง
การเมือง 

พฤติกรรมทาง
การเมือง 

การกล่อมเกลาทาง
การเมือง 

ค่านิยมทาง
การเมือง 

ร่วมปรึกษาทางการเมือง 

- การร่วมปราศรยัหา
เสียง 

- การพบปะพูดคุย
กับนักการเมือง 

- มีการสื่อสารกับ
สมาชิกพรรค  

ร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาบ้านเมือง 

- ร่วมกันทำกิจกรรม 
- ปฏิบัติตามข้อตกลง

หรือสัตยาบัน 
- การร่วมประชุม 
- ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างพร้อมเพรียง 
 

ยึดมั่นในอุดมการณ์ 
- รักษาและปฏิบัติตาม

กฎ กติกาในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ทกุคน
ควรประพฤติปฏบิัติ 

- ปฏิบัติตามนโยบาย
การปกครอง 

- ไม่ทอดทิ้งหลักการที่
เคยมีมาช้านาน 

การปกป้องเด็กและสตร ี
- สร้างเครือข่ายให้เกียรติสตร ี
- ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน 
- เคารพต่อสิทธิเสรีภาพของเด็ก
และสตรี 

- เปิดโอกาสเด็กและสตรี
แสดงออกในสังคม 

การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ทางการเมือง 

 

- พัฒนาประชาธิปไตยบนวิถี
ความพอเพยีง 

- จรรโลงวัฒนธรรมแบบ
ประชาธิปไตย 

- เคารพสิทธิเสรีภาพใน
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
มีส่วนร่วม 

เคารพนับถือผู้
หลักผู้ใหญ่ในทาง
การเมือง 

-   ให้ความเคารพ    
    ผูป้กครอง 
- ต้องรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
- ให้ความสำคัญกับผู้

อาวุโส ไม่โต้คารมณ์  

 

การรักษาความอย่างยั่งยืน 

- ปกป้องคนทำดี ปฏิบัติชอบ 
- ส่งเสริมผู้นำชุมชน 
- ให้ความสำคัญผู้มีความรู้
ความสามารถในท้องถิ่น 

- ให้อุปถัมภ์ศาสนบุคคล 
- มีศีลธรรม จริยธรรม 

อุดมการณ์ทาง
การเมือง 



๑๖๓ 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๑๑ ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น เป็นกิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมี
บทบาทสำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่า การติดตามข่าวสารทางการเมือง การใช้สิทธิ
เลือกตั้ง และการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การสนทนาเรื่องการเมือง การเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการ
เมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมือง การติดต่อกับนักการเมือง การชุมนุมทางการเมือง และ
การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง การออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการเลือกคนดี เลือก
พรรคดี เข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และต้องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพ่ือพิทักษ์
ผลประโยชน์ของส่วนรวม ตลอดจนอยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเที่ยง
ธรรม มีความเสมอภาคที่ท่านและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิเท่าเทียมกัน เพราะถือเป็นวิถีทาง
ตามระบอบประชาธิปไตยที่จะเฟ้นหาผู้บริหารของประเทศโดยออกไปเลือกตั้ง ซ่ึงเกิดจากความสมัคร
ใจ ไม่ได้เกิดจากการบังคับ ข่มขู่ แต่ออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชาติ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เป็นปัจจัยของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ได้แก่ ๑) การ
ติดตามข่าวสารการเลือกตั้ง ๒) การใช้สิทธิเลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๓) การสนทนา
เรื่องการเมือง ๔) การเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ 
๕) การติดต่อกับนักการเมือง ๖) การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง และ ๗) การสมัครเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง และปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมือง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ประกอบด้วย ความสนใจทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมือง 
ค่านิยมทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทั่วไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยา
การเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง มีการออกไปเลือกตั้งเพราะคิดว่าการเลือกตั้งเป็นต้นทางของการพัฒนาประเทศ มีความ
สนใจในตัวผู้สมัครว่าเป็นคนดี มีวิสัยทัศน์ที่สามารถจะพ่ึงพาได้  ดังนั้น การออกไปเลือกตั้งจึงเกิดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการศึกษาค้นคว้าประกอบการตัดสินใจจากแรงกระตุ้นหรือชักชวนจากกลุ่ม
เพื ่อน ๆ ที ่ต้องการออกไปใช้สิทธิ ์ หรือจากการถูกปลูกฝังจากสถาบันการศึกษาถึงความสำคัญ
ตลอดจนถูกสั่งสอนมาจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษว่าเป็นหน้าที่ โดยหวังว่าจะได้รัฐบาลที่ดีมาช่วยแก้ไข
ปัญหาปากท้องหรือปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะต้องการที่จะเป็นหนึ่งในเสียงส่วนใหญ่ที่จะมีส่วนรว่ม
ในการขับเคลื ่อนประเทศนี้ เพราะต้องการจะได้นโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู ่การสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขและความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนในการบริหารประเทศ 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่างโดยบูรณาการตามหลักพุทธธรรม เป็นกิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่า การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองหลัก
อปริหานิยธรรม ๗ ประการ ดังนี้ 



๑๖๔ 

 

๑. การมีส่วนร่วมปรึกษาทางการเมือง โดยการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันทาง
การเมือง การร่วมปราศรัยหาเสียง การพบปะพูดคุยกับนักการเมือง มีการสื่อสารกับสมาชิกพรรค
การเมือง ร่วมกันทำกิจกรรม ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัตยาบัน  

๒. การมีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาและพัฒนาบ้านเมือง โดยการเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ
กันทางการเมืองโดยพร้อมเพรียงกัน มีความเห็นชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำทั้งหลาย  

๓. การมีส่วนร่วมยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมือง โดยการยึดมั่นในหลักและอุดมการณ์
ทางประชาธิปไตย รักษาและปฏิบัติตามกฎ กติกาในระบอบประชาธิปไตยท่ีทุกคนควรประพฤติปฏิบัติ 
ปฏิบัติตามนโยบายการปกครอง ไม่ทอดทิ้งหลักการที่เคยมีมาช้านาน  

๔. การมีส่วนร่วมในเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในทางการเมือง โดยการให้เคารพนับถือผู้
หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ความเคารพผู้ปกครอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้ความสำคัญกับผู้
อาวุโส ไม่โต้คารมณ์   

๕. การมีส่วนร่วมในการปกป้องเด็กและสตรีโดยการสร้างเครือข่ายให้เกียรติสตรี ส่งเสริม
การศึกษาของเยาวชน เคารพต่อสิทธิเสรีภาพของเด็กและสตรี เปิดโอกาสเด็กและสตรีแสดงออกใน
สังคม  

๖. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางการเมือง โดยการร่วมกันอนุรักษ์รักษา
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีงาม พัฒนาประชาธิปไตยบนวิถีความพอเพียง จรรโลงวัฒนธรรมแบบ
ประชาธิปไตย เคารพสิทธิเสรีภาพในวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม 

๗. การมีส่วนร่วมในการรักษาความอย่างยั ่งยืน โดยการดำรงรักษาความผาสุกและ
พอเพียง ปกป้องคนทำดี ปฏิบัติชอบ ส่งเสริมผู้นำชุมชน ให้ความสำคัญผู้มีความรู้ความสามารถใน
ท้องถิ่น ให้การอุปถัมภ์ ศาสนบุคคล มีศีลธรรม จริยธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตามหลักอปริหานิยธรรม 
ซ่ึงเป็นหลักธรรมกับความสำเร็จและความมั่นคงของหมู่คณะ โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบสิ่งที่
เป็นต้นเหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน ต้นเหตุแห่งความกระทบกระทั่งกันจนก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการอยู่
ร่วมกันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการพูดจา การสื่อสาร การประสานงานที่ไม่ เหมาะสม 
ความไม่เข้าใจ ความต้องการพ้ืนฐานนั้นไม่ใช่เป็นต้นเหตุแต่เป็นผลซึ่งต้องเร่งแก้ไขเพ่ือไม่ให้ปัญหานั้น
บานปลายรุนแรง องค์กรที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้นั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือสมาชิก
ในองค์กรต้องทำงานร่วมกันตามหลักอปริหานิยธรรมอย่างมีความสุข และสถาบันครอบครัวก็จะอยู่
กันอย่างมีความสุขแบบยั่งยืนได้  

 

 

 

 



๑๖๕ 

 

๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งท่ัวไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของประชาชน
จังหวัดสระแก้ว 

การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง 

การติดต่อกับนักการเมือง การเข้าร่วมชุมนุมทาง
การเมือง 

การสมคัรเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง 

   การติดตามข่าวสาร
การเลือกตั้ง 

การไปใชส้ิทธิเลือกตั้ง การสนทนาการเมือง 

แผนภาพที่ ๔.๑๒ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

 

สภาพการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งท่ัวไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

ความสนใจทางการเมืองคือ การติดตามข่าวสาร พฤติกรรมทางการเมือง คือ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 การกล่อมเกลาทางการเมือง คือ การได้รับการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง 

ค่านิยมทางการเมือง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างของพรรคการเมือง  

และอุดมการณ์ทางการเมืองต้องยึดหลักประชาธิปไตย 

 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งท่ัวไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนักการเมือง 

การติดตามข่าวสารทางการเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การ
สนทนาเรื่องการเมือง การเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมือง การ

ติดต่อกับนักการเมือง การชุมนุมทางการเมือง และการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 

 การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักอปริหานิยธรรมของประชาชน
ในการเลือกตั้งท่ัวไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

๑) หมั่นประชุมปรึกษาหารือกันทางการเมือง ๒) พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง ๓) ยึดมั่นใน
หลักและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตย ๔) เคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในทางการเมือง ๕) มีส่วนร่วมใน

การปกป้องเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ๖) อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีงาม  
และ ๗) ดำรงรักษาความผาสุกและพอเพียงให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 



๑๖๖ 

 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑๒ ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือกิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาท
สำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่า การติดตามข่าวสารทางการเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้งและ
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งการสนทนาเรื่องการเมือง การเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรค
การเมืองและกลุ่มทางการเมือง การติดต่อกับนักการเมือง การชุมนุมทางการเมือง และการสมัครเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง  การออกไปเลือกตั ้งเพราะต้องการเลือกคนดี เลือกพรรคดี เข้าไปปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ และต้องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม ตลอดจนอยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเท่ียงธรรม มีความเสมอ
ภาคที่ท่านและผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั ้งมีสิทธิเท่าเทียมกัน เพราะถือเป็นวิถีทางตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่จะเฟ้นหาผู้บริหารของประเทศโดยออกไปเลือกตั้งเพราะเกิดจากความสมัครใจ ไม่ได้
เกิดจากการบังคับ ข่มขู่ แต่ออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของคนในชาติ 

๒. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไป
ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมือง คือปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมอืง 
โดยเฉพาะการมรส่วนร่วมในการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ความสนใจทางการเมือง พฤติกรรม
ทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมือง ค่านิยมทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองปัจจัย
ด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง มีการออกไปเลือกตั้งเพราะคิดว่าการเลือกตั้งเป็นต้นทางของการพัฒนาประเทศ มี
ความสนใจในตัวผู้สมัครว่าเป็นคนดี มีวิสัยทัศน์ที่สามารถจะพึ่งพาได้  ดังนั้น การออกไปเลือกตั้งจึง
เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการศึกษาค้นคว้าประกอบการตัดสินใจจากแรงกระตุ้นหรือชักชวน
จากกลุ่มเพื่อน ๆ ที่ต้องการออกไปใช้สิทธิ์  หรือการถูกปลูกฝังจากสถาบันการศึกษาถึงความสำคัญ
ตลอดจนถูกสั่งสอนมาจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษว่าเป็นหน้าที่ เพราะคิดว่าจะได้รัฐบาลที่ดีมาช่วยแก้ไข
ปัญหาปากท้องหรือปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะต้องการที่จะเป็นหนึ่งในเสียงส่วนใหญ่ที่จะมีส่วนรว่ม
ในการขับเคลื่อนประเทศนี้ เพราะอยากจะได้นโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์
สุขและความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนในการบริหารประเทศ 



๑๖๗ 

 

๓. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองบูรณาการตามหลักอปริหานิยธรรมของ
ประชาชนในการเลือกตั้งท่ัวไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

การมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรม คือกิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่า การเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันทางการเมอืง 
การมีความพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง การยึดมั่นในหลักและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตย 
การเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง การร่วมกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีงาม 
และการดำรงรักษาความผาสุกและพอเพียงให้คงอยู่อย่างยั่งยืนหลักอปริหานิยธรรม ว่าเป็นหลักธรรม
กับความสำเร็จและความมั่นคงของหมู่คณะโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่ง
ความไม่เข้าใจกัน ต้นเหตุแห่งความกระทบกระทั่งกันจนก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกันแต่
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการพูดจา การสื่อสาร การประสานงานที่ไม่เหมาะสม ความไม่เข้า
ใจความต้องการพื้นฐานนั้นไม่ใช่เป็นต้นเหตุแต่เป็นผลซึ่งต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นบานปลาย
รุนแรงองค์กรที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้นั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือสมาชิกในองค์กร
ต้องทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขหรือครอบครัวจะอยู่กันอย่างมีความสุขได้  

๑. สร้างความสามัคคี เนื่องจากสังคมไทยเผชิญกับวิกฤติความขัดแย้ง แตกแยกทาง
การเมืองมายาวนาน อันเนื่องมาจากความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกัน ในช่วงหนึ่งถึงกับนำไปสู่
ความรุนแรง จนเกือบจะกลายเป็นสงครามกลางเมือง จึงเป็นความร้าวฉานที่บั่นทอนชีวิตอันสุขสงบ
ของสังคมไทย อันส่งผลกระทบกระเทือนถึงการดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจของคนไทยทั่วประเทศอีกด้วย 
จึงถึงเวลาที่สังคมไทยควรหันหน้าเข้าหากัน สร้างหนทางแห่งสามัคคีธรรม นำประเทศชาติออกจาก
หลุมดำแห่งความขัดแย้ง เพื่อน้อมนำประเทศคืนสู่แผ่นดินแห่งสันติสุขได้อย่างสร้างสรรค์และสง่า
งาม ตามหลักหลักอปริหานิยธรรม ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่าย
เดียว สำหรับหมู ่ชนหรือผู ้บริหารบ้านเมือง ประกอบด้วย ๗ ประการ  คือ การหมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำกิจที ่พ ึงทำ  
ข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันทำกิจทั้งหลาย 

๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนถือ
เป็นแนวทางอย่างหนึ่งในการพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตย อย่างไรก็ดีหลักแห่งความเป็นเจ้าของ
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองยังไม่ลึกเพียงพอที่จะมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางการเมืองเท่าที่ควร 
หุ้นส่วนทางการเมืองหรือพันธมิตรจึงเป็นประเด็นน่าพิจารณาให้มากขึ้น ทั้งนี้หุ้นส่วนทางการเมือง
หรือพันธมิตรหมายถึงการที่บุคคลหรีอองค์กร์ได้เข้าร่วมแรงร่วมใจอย่างเป็นเจ้าของดำเนินกิจกรรม
ทาง เช่น ความรับรู้อย่างเข้าใจการเมืองความรู้สึกต่อการเมือง ความตระหนักในคุณค่าต่อการเมือง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของการเมือง รักและหวงแหนรูปแบบการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง พฤติกรรม
ทางการเมือง อุปนิสัยทางการเมือง จิตวิทยาร่วมทางการเมือง การแสวงหาแนวร่วมทางการเมือง การ
รวมตัวทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมการควบรวมเป็นหนึ่งเดียว การกลมกลืนเป็น
เอกภาพ การขยายผลแนวร่วมทางการเมือง พันธมิตร” ที่จะต้องมีลักษณะของ “ความม่ันคงแข็งแรง” 
ของกลุ่ม ที่จะมีขึ้นได้ก็ด้วย “พันธสัญญา” ระหว่าง “มิตร” เพราะสิ่งแรกที่แต่ละฝ่ายจะต้องมีก็คือ 
“ความเป็นมิตร” ซึ่งหมายถึง ความไว้วางใจ ความเชื่อถือ และการให้เกียรติระหว่างกัน จากนั้นจึงจะ



๑๖๘ 

 

สามารถมาทำข้อตกลงหรือพันธสัญญาร่วมกันนั ้นต่อไป ที ่อาจจะเป็นเพียง “คำสัญญาของ
สุภาพบุรุษ” ที่พูดคุยกันด้วยวาจา มีพยานรับรู้เป็นมั่นเหมาะ ซึ่งก็คือระหว่างมิตรต่างๆ ที่มาร่วมกัน
นั้นเอง หรืออาจจะเป็น “ลายลักษณ์อักษร” คือมีการเขียนขึ้นเป็นข้อตกลงแล้วลงนามร่วมกัน ก็จะทำ
ให้ดูชัดเจนและได้รู้เห็นกันทั่วไป 

๓. ยึดถือความซื่อสัตย์ ประชาชนต้องการผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส มีความจริงใจ แต่ยังไม่ให้ความสำคัญเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมากนัก อย่างไรก็ตาม
ประชาชนมีความเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในปัจจุบันไม่ค่อยมีจริยธรรมซึ่งผลการสำรวจนี้
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นเรื ่องจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
นอกจากนี้ประชาชนยังทนและยอมรับได้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่เก่งแต่ไม่โกง มากกว่าผู้
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เก่งแต่โกง และประชาชนต้องการให้มีการลงโทษผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองที่โกง ต้องมีการตรวจสอบที่เข้มข้น และมีการคัดกรองนักการเมืองที่ดี 

๔. ขจัดปัญหาด้วยปัญญา เครื ่องมือที ่ด ีที ่สุด ที ่ช่วยให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ไม่ใช่
เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่เป็น “สติปัญญา” เครื่องมือที่สร้างขึ้นนั้นอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ก็จริง แต่
เป็นการแก้ปัญหาได้แค่เป็นกรณีเท่านั้น ถ้าเป็นสติปัญญาแล้ว เราจะสามารถใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้
อย่างยืดหยุ่น เพียงแค่หยุดคิด ใช้สติปัญญาพิจารณาปัญหา อย่างเที่ยงตรง และสมเหตุสมผลก็จะ
มองเห็นต้นเหตุของปัญหาและสามารถคิดวางแผนวิธีแก้ปัญหาได้ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไร อันดับแรกเรา
จำเป็นต้องมองปัญหาในภาพรวมก่อน พยายามทำความเข้าใจกับปัญหา ว่าอะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้น 
ปัญหาเกิดมาจากอะไร และจะสามารถมีวิธีไหนที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้  เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมา
ศึกษา วิเคราะห์ได้อย่างละเอียด ลึกซึ้ง และรอบด้าน เพื่อหาว่าปัญหาเกิดจากอะไร และแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาจะเป็นวิธีใดได้บ้าง ก็จะสามารถแก้ปัญหาด้วยปัญญาได ้

๕. รักษาศาสนบุคคลให้ดำรงศาสนธรรม ให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดการ
สร้างสรรค์ในสังคมประชาธิปไตย แบบธรรมาธิปไตยโดยอาศัยหลักการในทางธรรม เพื่อน้อมนำให้
พุทธบริษัทและประชาชนตั้งมั่นในหลักการของประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับศาสนบุคค และทุกคน
ย่อมมีสิทธิในการดำรงวิถีชีวิตอย่างเสรีบนพื้นฐานของโลกทัศน์ ความเชื่อ และวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม
ของตนเอง ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในทางการเมืองในหลายกรณี ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้คนที่มีพื้นฐานความคิด ความเชื่อ 
และความต้องการที่แตกต่างกัน กลับนำไปสู่ความขัดแย้ง และการเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรง 
เพราะต่างฝ่ายต่างมองว่าอีกฝ่ายไม่ใช่พวกเดียวกับตน หรือแม้กระทั่งมองไม่เห็นว่าคนที่ตนมองว่าเป็น
ศัตรูนั้น เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีและสิทธิในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมการเมืองไม่ต่างกัน หากมองอีก
ฝ่ายที่ต่างไปจากตนด้วยอคติที่เหยียดหยามว่าคนเหล่านั้นต่ำต้อยด้วยค่ากว่าพวกของตนเอง เมื่อ
เผชิญกับปัญหาความขัดแย้งบนฐานของความแตกต่างของกลุ ่มคนในสังคมที ่มีความต้องการ
ผลประโยชน์ ตลอดจนโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน สังคมจึงจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ที ่เป็นกลาง
สำหรับทุกฝ่าย ในการประสานความขัดแย้งบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม และเพ่ือ
เสริมสร้างความอดทนอดกลั้น ต่อความแตกต่างระหว่างคนกลุ่มต่างๆ มิให้ความขัดแย้งขยายไปสู่



๑๖๙ 

 

ความแตกแยกในสังคม และการเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรงในที่สุดโดยการใช้ปัญญาคือความรู้ใน
การแก้ไขปัญหา 

ดังนั้น การมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรม คือกิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่า การเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน
ทางการเมือง พร้อมเพรียงกันประชุมปรึกษาหารือ มีความเห็นชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติ ด้วยการพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำ
ทั้งหลายการยึดมั่นในหลักและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตย การเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง 
การร่วมกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีงาม และการดำรงรักษาความผาสุกและพอเพียง
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนหลักอปริหานิยธรรม 

 

 



  

 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง

ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๕.๑.๑ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือกิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาท
สำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่า การติดตามข่าวสารทางการเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้งและ
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งการสนทนาเรื่องการเมือง การเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรค
การเมืองและกลุ่มทางการเมือง การติดต่อกับนักการเมือง การชุมนุมทางการเมือง และการสมัครเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง  การออกไปเลือกตั ้งเพราะต้องการเลือกคนดี เลือกพรรคดี เข้าไปปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ และต้องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม ตลอดจนอยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเท่ียงธรรม มีความเสมอ
ภาคที่ท่านและผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั ้งมีสิทธิเท่าเทียมกัน เพราะถือเป็นวิถีทางตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่จะเฟ้นหาผู้บริหารของประเทศโดยออกไปเลือกตั้งเพราะเกิดจากความสมัครใจ ไม่ได้



๑๗๑ 

 

เกิดจากการบังคับ ข่มขู่ แต่ออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของคนในชาติ 

๕.๑.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง  

โดยภาพรวม  พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = ๓.51, S.D. = ๐.52)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการเลือกตั้ง (�̅� = ๓.62, S.D. = ๐.
62) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของพรรคการเมือง  (�̅� = ๓.52, S.D. = ๐.58) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการแสดงออก (�̅� = ๓.47, S.D. = ๐.6๐) 
ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ (�̅� = ๓.41, S.D. = ๐.๕9) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางตามลำดับ 

๕.๒ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัย พบว่า 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมือง คือปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมอืง 
โดยเฉพาะการมรส่วนร่วมในการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ความสนใจทางการเมือง พฤติกรรม
ทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมือง ค่านิยมทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองปัจจัย
ด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง มีการออกไปเลือกตั้งเพราะคิดว่าการเลือกตั้งเป็นต้นทางของการพัฒนาประเทศ มี
ความสนใจในตัวผู้สมัครว่าเป็นคนดี มีวิสัยทัศน์ที่สามารถจะพึ่งพาได้  ดังนั้น การออกไปเลือกตั้งจึง
เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการศึกษาค้นคว้าประกอบการตัดสินใจจากแรงกระตุ้นหรือชักชวน
จากกลุ่มเพื่อน ๆ ที่ต้องการออกไปใช้สิทธิ์  หรือการถูกปลูกฝังจากสถาบันการศึกษาถึงความสำคัญ
ตลอดจนถูกสั่งสอนมาจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษว่าเป็นหน้าที่ เพราะคิดว่าจะได้รัฐบาลที่ดีมาช่วยแก้ไข
ปัญหาปากท้องหรือปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะต้องการที่จะเป็นหนึ่งในเสียงส่วนใหญ่ที่จะมีส่วนรว่ม
ในการขับเคลื่อนประเทศนี้ เพราะอยากจะได้นโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์
สุขและความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนในการบริหารประเทศ 

๕.๒.๑ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

  ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม   พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมืองกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดย
ภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = ๓.41, S.D. = ๐.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง  (x̅ = ๓.46, S.D. = ๐.50)  รองลงมาคือ ด้านอุดมการณ์ทาง
การเมือง (x̅ = ๓.41, S.D. = ๐.60)   ด้านพฤติกรรมทางการเมือง (x̅ = ๓.40, S.D. = ๐.44)  ด้าน



๑๗๒ 

 

ความสนใจทางการเมือง (x̅ = ๓.39, S.D. = ๐.55)  และด้านค่านิยมทางการเมือง (x̅ = ๓.38, S.D. 
= ๐.65) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 

๕.๓ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างบูรณาการตามหลักอปริหานิยธรรม 

การมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรม คือกิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่า การเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันทางการเมอืง 
การมีความพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง การยึดมั่นในหลักและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตย 
การเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง การร่วมกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีงาม 
และการดำรงรักษาความผาสุกและพอเพียงให้คงอยู่อย่างยั่งยืนหลักอปริหานิยธรรม ว่าเป็นหลักธรรม
กับความสำเร็จและความมั่นคงของหมู่คณะโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่ง
ความไม่เข้าใจกัน ต้นเหตุแห่งความกระทบกระทั่งกันจนก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกันแต่
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการพูดจา การสื่อสาร การประสานงานที่ไม่เหมาะสม ความไม่เข้า
ใจความต้องการพื้นฐานนั้นไม่ใช่เป็นต้นเหตุแต่เป็นผลซึ่งต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นบานปลาย
รุนแรงองค์กรที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้นั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือสมาชิกในองค์กร
ต้องทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขหรือครอบครัวจะอยู่กันอย่างมีความสุขได้  

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชชนในการเลือกตั้งทั่วไป

ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งสามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

๕.๒.๑ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือกิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีบทบาท
สำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่า การติดตามข่าวสารทางการเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้งและ
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งการสนทนาเรื่องการเมือง การเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรค
การเมืองและกลุ่มทางการเมือง การติดต่อกับนักการเมือง การชุมนุมทางการเมือง และการสมัครเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง การออกไปเลือกตั ้งเพราะต้องการเลือกคนดี เลือกพรรคดี เข้าไปปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ และต้องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม ตลอดจนอยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเท่ียงธรรม มีความเสมอ
ภาคที่ท่านและผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั ้งมีสิทธิเท่าเทียมกัน เพราะถือเป็นวิ ถีทางตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่จะเฟ้นหาผู้บริหารของประเทศโดยออกไปเลือกตั้งเพราะเกิดจากความสมัครใจ ไม่ได้
เกิดจากการบังคับ ข่มขู่ แต่ออกไปเลือกตั้งเพราะต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตและ
ความเป็นอยู ่ของคนในชาติซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง ได้วิจัยเรื ่อง 
“ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วน ร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาล
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นคร จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ มี
การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองในระดับเป็น ครั้งคราว หรือ ๕-๖ วันต่อสัปดาห์ มีการเปิดรับสูงสุด 
คือ สื่อสารมวลชน ซึ่งอยู่ในระดับบ่อย และมี การเปิดรับในระดับเป็นครั้งคราว ได้แก่ สื่อกิจกรรมทาง
การเมือง สื่อบุคคลและสื่อสังคมออนไลน์ ตามลำดับ ทางด้านความรู้ทางการเมืองประชาชนมีความรู้
ทางการเมืองในระดับเห็นด้วยมาก มีความรู้สูงสุด คือ ทราบว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ประชาชนมีอำนาจสูงสุด และมีความ ในใจทางการเมืองในระดับเห็นด้วย มีความสนใจสูงสุด คือ 
สนใจติดตามการทำงานและผลงานทางด้านการเมือง ทางด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในระดับมาก คือ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และมีส่วนร่วมในระดับปาน
กลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมตรวจสอบ ทางการเมือง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การมีส่วน
ร่วมประชุม/ร่วมชุมนุมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ตามลำดับ 
จากการศึกษาพบว่า การเปิดรับ ข่าวสารทางการเมืองด้านสื ่อมวลชนส่งผลที่ดีต่อทัศนคติทาง
การเมือง ความสนใจทางการเมืองและความรู้ทางการเมืองของประชาชน ในขณะที่การเปิดรับ
ข่าวสารทางการเมืองด้านสื่อบุคคล และสื่อ สังคมออนไลน์ส่งผลที่ดีต่อความรู้ทางการเมืองของ
ประชาชนซึ่งทัศนคติทางการเมือง ความรู้ทางการเมือง และความสนใจทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการ
เปิดรับข่าวสารทางเมืองนี้ส่งผลทางอ้อมต่อ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองนคร จังหวัดสมุทรปราการ โดยผลการศึกษา พบว่า ความสนใจทางการเมืองส่งผล
ต่อพฤติกรรมการมีส ่วนร่วมทางการเม ืองของ  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนคร จ ังหวัด
สมุทรปราการ สูงสุด รองลงมาคือ ความรู้ทางการเมือง  และทัศนคติทางเมือง ตามลำดับ๑และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกับคนึงนิตย์ พรมมินทร์ ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ของสตรีไทยล้านนาตะวันออก” ผลการวิจัยพบว่า ๑.ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของสตรีไทยล้านนาตะวันออกในภาพรวมมีความรู้ ความเข้าใจร้อยละ ๘๔.๓ 
ส่วนใหญ่รู้ในเรื่อง อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระก่ีปีมากที่สุด และน้อยที่สุดคือ ผู้แปลง
สัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยกี่ปีจึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง ๒.ความศรัทธาในการเมืองท้องถิ่นของสตรีไทย
ล้านนาตะวันออกในภาพรวมอยู่ในร้อยละ ๘๕.๑๓ ซึ่งมีความศรัทธาในเรื่องการสร้างประชาธิปไตยที่
มั่นคงจะต้องเริ่มสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นก่อน มากที่สุด รองลงมา การปกครองท้องถิ่นทำ
ให้เกิดการเข้าสู่วิถีทางการเมืองของประชาชน ด้วยเหตุที่การเมืองท้องถิ่นมีผลกระทบโดยตรงและใกล้
ตัว และที่เก่ียวพันต่อการเมืองระดับชาติ และการพัฒนาทางการเมืองในวงกว้างจะนำไปสู่ความเข้าใจ
ทางการเมืองในระดับชาติโดยง่าย ๓.ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยล้านนาตะวันออก

 
๑ ถิรวัฒน์  แจ่มกระจ่าง. “ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 

ประชาชน ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ”, วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, (ฉบับมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์), ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๗) : ๔๖ 
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ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง มีระดับน้อยในด้านการติดต่อ
นักการเมืองและแสดงความคิดเห็น ๔.ปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีไทยล้านนาในการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นจุดแข็ง (Strengths) คือ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลทางการเมืองได้ง่ายและรวดเร็วจุดอ่อน (Weaknesses) คือ วัฒนธรรมการมองของเพศชายเป็น
ผู้นำยังเป็นค่านิยมของการเป็นนักการเมืองโอกาส (Opportunities) คือมีเครื่องมือและกลไกที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น  และอุปสรรค (Threats) คือ เป็นการ
กระจายอำนาจที่ไม่แท้จริง เพราะอำนาจยังคงกระจุกอยู่ที่ภาคการเมืองระดับประเทศ จึงทำให้ไม่
สามารถนำไปใช้ได้จริงจัง ๕.แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสตรีไทยล้านนาตะวันออกในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น พบว่า วิสัยทัศน์ 
“สตรีไทยล้านนาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเข้มแข็งทางการเมือง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  และมี
ยุทธศาสตร์ ๔ ข้อ ได้แก่ สร้างการยอมรับด้านความเสมอภาคของสตรีพัฒนาศักยภาพสตรีไทยล้านนา
ตะวันออกและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาศักยภาพสตรีไทยล้านนาตะวันออกเพื่อเพ่ิม
โอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ และการสร้างกลไกใน
การขับเคลื่อนองค์กรสตรีทุกระดับอย่างยั่งยืน๒และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกับบุศรา โพธิสุข ได้

วิจัยเรื ่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน :  ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลช้างเผือก 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านหลักอปริหานิย
ธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการร่วมรณรงค์การเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านการตัดสินใจทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการดำเนินการเลือกตั้ง อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลำดับ ปัญหา พบว่า ประชาชนยังมีการปลูกฝังในระบบอุปถัมภ์อยู ่ มีการ
แบ่งกลุ ่ม ไม่ค่อยมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมเฉพาะช่วงเลือกตั ้ง และการ
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ แนวทางแก้ไขปัญหา ควรปลูกฝังให้ประชาชนมีความคิด
ที่เป็นประชาธิปไตย ให้ตระหนักในการใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือสังคมและประโยชน์ของส่วนรวม ควรมีการ
รณรงค์ให้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งข้ึน และควร ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้
ครอบคลุมพื้นที่๓และสอดคล้องกับงานวิจัยของกับสุกฤตา  จินดาพรม ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของสตรีไทยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของภูมิภาคตะวั นตก” ผลการวิจัย
พบว่า ๑) สตรีไทยในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภูมิภาคตะวันตกมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่

 

 ๒ คนึงนิตย์ พรมมินทร์. “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ของสตรีไทย
ล้านนาตะวันออก”, วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, ปีท่ี ๘ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘), : ๑-๒. 

๓ บุศรา โพธิสุข. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ ่นของประชาชน :  ศึกษาเฉพาะกรณีตำบล
ช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสน ์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558), หน้า ก. 



๑๗๕ 

 

ในระดับปานกลาง ๒) ปัจจัยระดับการศึกษา ต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแตกต่าง
กันปัจจัยอาชีพและปัจจัยพื้นภูมิทางการเมือง ต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน แตกต่าง
กันและปัจจัยการเปิดรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับข่าวสารทางการเมือง ต่างกันส่งผลต่อการลงคะแนนเสยีง
เลือกตั้งและด้านการสนับสนุนพรรคการเมืองแตกต่างกันส่วน ปัจจัยความสำนึกทางการเมืองมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำมาก และ ๓) ประเด็นปัญหา
และอุปสรรคของสตรีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า สตรีไทยส่วนใหญ่ต้องรับภาระในการดูแล
ครอบครัว และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองน้อย 

๕.๒.๒ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

ปัจจัยด้านจิตวิทยาการเมือง คือปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมอืง 
โดยเฉพาะการมรส่วนร่วมในการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ความสนใจทางการเมือง พฤติกรรม
ทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมือง ค่านิยมทางการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมืองปัจจัย
ด้านจิตวิทยาการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง มีการออกไปเลือกตั้งเพราะคิดว่าการเลือกตั้งเป็นต้นทางของการพัฒนาประเทศ มี
ความสนใจในตัวผู้สมัครว่าเป็นคนดี มีวิสัยทัศน์ที่สามารถจะพึ่งพาได้  ดังนั้น การออกไปเลือกตั้งจึง
เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการศึกษาค้นคว้าประกอบการตัดสินใจจากแรงกระตุ้นหรือชักชวน
จากกลุ่มเพื่อน ๆ ที่ต้องการออกไปใช้สิทธิ์  หรือการถูกปลูกฝังจากสถาบันการศึกษาถึงความสำคัญ
ตลอดจนถูกสั่งสอนมาจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษว่าเป็นหน้าที่ เพราะคิดว่าจะได้รัฐบาลที่ดีมาช่วยแก้ไข
ปัญหาปากท้องหรือปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะต้องการที่จะเป็นหนึ่งในเสียงส่วนใหญ่ที่จะมีส่วนรว่ม
ในการขับเคลื่อนประเทศนี้ เพราะอยากจะได้นโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ประโยชน์
สุขและความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในการบริหารประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกับภัทราวดี ศรี
บุญสม จารุภัทร เรืองสุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง “ความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง” พบว่า ความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งอยู ่ในระดับ
ค่อนข้างมาก และจากการวิเคราะห์ถดถอยทางสถิติพบว่าตัวแปรหรือปัจจัยที่ ส่งผลทางบวกต่อความ
ไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียงตามค่าของสัมประสิทธิ ได้แก่ (1) การ
ได้รับความรู้ของประชาชนในด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (2) กลไกในการตรวจสอบ
ความโปร่งใสบริสุทธิ์ย ุติธรรมของการเลือกตั้ง (3) ความยุติธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติของ
คณะกรรมการการเล ือกตั้ งในการบังคับใช ้กฎหมาย ตามอํานาจหน้าที่  (4) การสื่อสาร (5) 
ความสามารถของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดในระดับต่างๆ และ (6) ความเป็นกลางทางการเมืองและหรือการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในภาพรวมตัวแปรทั้งหกนี้มีอิทธิพลหรือเป็นสาเหตุเชิงบวกต่อความ
ไว้วางใจของสาธารณชนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งคิดเป็นร้อยละ 21.8 ผลการศึกษาได้ยืนยัน
ทฤษฎีการให้ความรู้และการสื่อสารทางการเมือง รวมตลอดถึงทฤษฎีการตรวจสอบถ่วงดุล  และ
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ทฤษฎีความเป็นกลางทางการเม ืองและการไม่ม ีผลประโยชน์ท ับซ ้อนนโ ยบายการพัฒนา 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสามารถยึดโยงและใช้ทฤษฎีข้อค้นพบข้างต้นเป็นแนวทาง๔และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรชัย เทพปัญญา๕ ได้วิจัยเรื ่อง  “การทุจริตการเลือกตั้งปี ๒๕๕๕” 
ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ปัจจัยของการทุจริตการเลือกตั้ง คือ ความประสงค์ของนักการเมืองที่จะมีอํานาจ
ทางการเมืองเพื่อเข้าไปแย่งชิงทรัพยากรของประเทศ ส่วนในด้านประชาชนจะมีลักษณะทัศนคติเชิง
บวกต่อการทุจริตการเลือกตั้ง 

๒. รูปแบบการทุจริตการเลือกตั้งที่ใช้กันมากที่สุด คือ การใช้เงินซื้อเสียงโดยผ่าน
หัวคะแนน 

๓. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ได้แก่ นักการเมือง ประชาชน หัวคะแนนต่าง ๆ 
เช่น ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู พระสงฆ์ นักการเมืองท้องถิ่น 

๔. การร่วมมือระหว่างประชาชน นักการเมือง และข้าราชการในการป้องปรามการ
ทุจริตมีน้อย และทําในลักษณะเป็นรูปแบบผักชีโรยหน้า แต่ในทางตรงกันข้ามกลับร่วมมือกระทําการ
ทุจริต 

๕. กระบวนการทํางานของ กกต.ในระดับจังหวัด และส่วนกลางยังไม่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลเท่าที่ควร เป็นเพราะปัจจัยเกี่ยวกับงบประมาณ คุณภาพของคน กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
รวมถึงระบบอุปถัมภ์ 

๖. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งเป็นรูปธรรมที่สําคัญ คือ การ
ให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยเริ่มจากภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การแก้ไข กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพ สรรหาคนมีคุณภาพเข้ามาทํางาน จัดตั้งศาลเลือกตั้ง และประการสุดท้าย คือ การตั้ง
องค์กรอิสระในการปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้งโดยให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกับจารุวรรณ แก้วมะโน๖ ได้วิจัยเรื่อง  “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม
ชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั ้งสมานฉันท์และไม่ซื ้อสิทธิ ์ขายเสียง” ผลการวิจัยพบว่า 
กระบวนการส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่เน้นความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล  และการมีจิตอาสา มาเป็น
ตัวขับเคลื่อนกิจกรรมที่ไม่เฉพาะแต่เรื่องการเมือง แต่เป็นไปเพื่อจัดการปัญหาที่คนในชุมชนประสบ

 
๔ ภัทราวดี ศรีบุญสม และ จารุภัทร เรืองสุวรรณ. “ความไว้วางใจของสาธารณชนท่ีมีต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 
2559) : 210. 

๕ พรชัย เทพปัญญา. “การทุจริตการเลือกตั ้ง ปี ๒๕๕๕”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๕).  

๖ จารุวรรณ แก้วมะโน. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้ง
สมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธ์ิขายเสียง”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๖๑). 
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ร่วมกัน เพื่อเปิดดอกาสให้แต่ละคนแต่ละฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด เพื่อสร้างสำนึกร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้คนในชุมชนรวมตัวกัน มี
ความสมานฉันท์ และไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเมื่อมีการเลือกตั้ง 

๕.๑.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง  

โดยภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = ๓.51, S.D. = ๐.52)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการเลือกตั้ง (�̅� = ๓.62, S.D. = ๐.
62) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของพรรคการเมือง  (�̅� = ๓.52, S.D. = ๐.58) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของการแสดงออก (�̅� = ๓.47, S.D. = ๐.6๐) 
ด้านการมีส่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์ (�̅� = ๓.41, S.D. = ๐.๕9) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางตามลำดับ 

๕.๒.๓ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างบูรณาการตามหลักอปริหานิยธรรม 

การมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรม คือกิจกรรมที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นว่า การเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันทางการเมอืง 
การมคีวามพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง การยึดมั่นในหลักและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตย 
การเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง การร่วมกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีงาม 
และการดำรงรักษาความผาสุกและพอเพียงให้คงอยู่อย่างยั่งยืนหลักอปริหานิยธรรม ว่าเป็นหลักธรรม
กับความสำเร็จและความมั่นคงของหมู่คณะโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่ง
ความไม่เข้าใจกัน ต้นเหตุแห่งความกระทบกระทั่งกันจนก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกันแต่
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการพูดจา การสื่อสาร การประสานงานที่ไม่เหมาะสม ความไม่เข้า
ใจความต้องการพื้นฐานนั้นไม่ใช่เป็นต้นเหตุแต่เป็นผลซึ่งต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นบานปลาย
รุนแรงองค์กรที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้นั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือสมาชิกในองค์กร
ต้องทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขหรือครอบครัวจะอยู่กันอย่างมีความสุขได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกับ กาญจนา ดำจุติ ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้นำชุมชน
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจ ัยพบว่า  
1) ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ที ่ได้จากการแก้ปัญหายาเสพติดทำให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการในการเข้าร่วมในกิจกรรม
การเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการในการ
แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในระดับ
ติดตามผลการดำเนินโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ 2) ปัญหาและอุปสรรค การมีส่วน
ร่วมของผู ้นำชุมชนในการดำเนินการในระดับนโยบาย เรื ่องการศึกษา ยาเสพติด สุขภาพและ



๑๗๘ 

 

สวัสดิการสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมงบประมาณ ผู้นำชุมชนเป็นเพียงผู้รับนโยบาย
มาปฏิบัติ กรุงเทพมหานครยังเป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน เป็นการมี
ส่วนร่วมแบบบางส่วน เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ ผู้นำชุมชนตัดสินใจแก้ปัญหา ตั้งแต่การ
จัดหางบประมาณ ตั้งคณะกรรมการในชุมชน ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้นำ
ชุมชนเกี่ยวกับระบบการทำงานของหน่วยงานราชการ ซึ่งไม่ได้รับการยอมรับในศักยภาพ ความรู้
ความสามารถ และไม่เห็นความสำคัญต่อบทบาทของผู้นำชุมชน ในการเข้าร่วมเสนอนโยบาย ปัญหา 
หรือความต้องการของชุมชน ทำให้ขาดโอกาสในการนำเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง ทำให้การแก้ปัญหาของไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ 3) การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู ้นำชุมชน กรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความทันสมัยทางวัตถุ 
กรุงเทพมหานคร เป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาของชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองและบริหาร
จัดการได้โดยคนในชุมชน๗ และสอดคล้องกับงานวิจัยของกับภาส ภาสสัทธา ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณา
การหลักพุทธธรรมเพื ่อความโปร่งใส  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในด้านความโปร่งใส ด้านการนำหลักนิติธรรมมาปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ประกอบด้วย ๓ ประเด็นสำคัญ คือ ๑) กฎเกณฑ ์๒) ระเบียบ ๓) กฎหมาย ในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารงานและบุคลากร ด้านการนำการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นสำคัญ คือ ๑) ร่วมคิด ๒) ร่วมทำ ๓) ร่วมตรวจสอบ  ในการ
บริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร ด้านการนำความรับผิดชอบมาปฏิบัติเพ่ือ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นสำคัญ คือ ๑) ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ๒) ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น ๓) ความรับผิดชอบต่อสังคม ในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร ๒. ด้านการนำหลัก หิริ โอตตัปปะ กับหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน คือ ๑) ความละอายต่อการกระทำ
สิ่งผิด ๒) ความเกรงกลัวต่อการกระทำผิด ในการนำหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ กับหลักธรรมาภิ
บาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน คือ ๑ ) หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำกิจที่พึงทำ ๓) ไม่
บัญญัติสิ ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ ๔ ) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชุมชน (ชาววัช
ชี) เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง ๕ ) บรรดากุลสตรี กุลกุมารี
ทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ ๗) จัดให้ความอารักขา 
คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย เพ่ือให้เกิดแนวทางอันดีงาม ในการบริหารงาน
และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร และในด้านการนำหลักพุทธธรรมบูรณาการกับหลัก
ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ตามหลักพุทธธรรม 

 
๗ กาญจนา  ดำจุติ. “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้นำชุมชนในการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557). 



๑๗๙ 

 

มีหลักพุทธธรรมที่มีความเหมาะสมและครอบคลุมในการนำมาบริหารทั้งในระดับบุคคล เพ่ือให้การบูร
ณาการครบถ้วน และมีความเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และ
บุคลากร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป๘ และสอดคล้องกับงานวิจัยของกับพระครูพิพิธพัฒนโสภณ 
(สุบิน สุเมโธ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพปัจจุบันและปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ พบว่าสภาพการปกครองโดยรวมมีความเป็นเอกภาพในการปกครอง
ของทางคณะสงฆ์ การดำเนินงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ใช้พระธรรมวินัยเป็นหลัก โดยมี
กรอบของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ประกาศ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อน ทำให้งานการปกครองเป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค ๒. การพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ พบว่า พระสงฆ์และ
กรรมการวัด มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพระวินัยเป็นที่ตั้ง มิให้มีการตัดสิน
ด้วยอำนาจแห่งอคติ แต่ให้คำนึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมตามพระพุทธบัญญัติโดยใช้วิธีการ
“เข้มงวด กวดขัน ผ่อนผัน และอนุโลม” ตามลำดับสถานการณ์ต่างๆ๙ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กับพระสมุห์อุทัย อุทัยเมธี ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการสามัคคีตามหลักอปริหานิยธรรม”ผลการวิจัย
พบว่า ในยุคของการแข่งขันภายใต้กระแสทุนนิยม และความเจริญทางด้านวัตถุกลับมีปัญหาความ
แตกแยกมากมาย เรียกร้องหาสังคมแห่งสามัคคี สังคมไทยในปัจจุบันกำลังประสบปัญหาต่าง ๆ หลาย
ด้านโดยเฉพาะปัญหาทางการเมืองที่ เป็นชนวนเหตุของความขัดแย้ง แตกความสามัคคี อันนำมาสู่
ความแตกแยกทางการเมือง ลุกลามไปสู ่การแบ่งกลุ ่มแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดเป็นสาเหตุสำคัญ
ประการหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความขัดแย้ง คือทัศนคติที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลที่เป็นผู้นำผู้ปกครอง 
นักวิชาการ หรือนักทฤษฎี ในแง่มุมต่าง ๆ พระพุทธศาสนาเป็นความหวังที่จะนำพาวิถีอารยธรรมไปสู่ 
การพัฒนาสันติภาพ ตามหลักอปริหานิยธรรม ผลในทางปฏิบัติผู้โหยหาสามัคคี ต้องยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่เป็นอัตตวิสัยแล้วปรับเปลี่ยนไปตามภาวะวิสัยและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่ความเจริญทางจิตใจตามไม่ทัน๑๐ 

 
๘ ภาส ภาสสัทธา. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใส ในการบริหารจัดการขององค์กร

ปกครองส่วนทองถิ่น”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๙ พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ). “รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริ
หานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๐ พระสมุห์อุทัย อุทัยเมธี. “กระบวนการสามัคคีตามหลักอปริหานิยธรรม”, วารสาร มจร นครน่าน
ปริทรรศน์, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๒๑-๑๓๗. 



๑๘๐ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง จาการผลการวิเคราะห์
แบบสอบถาม เพ่ือให้การการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นควรดำเนินการ ดังนี้  

๑) สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด ควรจัดทำฐานข้อมูลด้านการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่จะนำไปสู่การ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต 

๒) สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่จะเป็นต้นแบบและนำไปสู่การพัฒนาการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในภูมิภาคอื่น พื้นที่อื ่น และการ
เลือกตั้งในระดับต่าง ๆ   

๓) พรรคการเมืองควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโดยบูรณาการตามหลักพุทธธรรม ที่จะนำไปสู่การขยายผลทาง
วิชาการ และการเป็นต้นแบบทางการมีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต  

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด ควรจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นเกี่ยวการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่างทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒) สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง 

๓) สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด ควรมีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

๔) สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีมีสว่น
ร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งทั่วไปอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  

๕) สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด ควรเปิดช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
ของประชาชนและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

  



๑๘๑ 

 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 จากการได้วิจัยเรื่อง  “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้ง
ทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรม เจตดติของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือ  

 ๒) ควรศึกษาให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ แล้วนำผลการศึกษาที่ได้แต่ละ
อำเภอมาเปรียบเทียบกัน และนำผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา 

๓) ควรศึกษาปัญหาการป้องกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  เพื่อนำผลการวิจัยดังกลา่ว
ไปวางแผน ปรับปรุง กลยุทธ์ในการบริหารงาน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

 

 

 



๑๘๒ 

 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

กรมการพัฒนาชุมชน, กระทรวงมหาดไทย. คู่มือสนับสนุนการปฏิบัติงานของพัฒนากรและนัก 
วิชาการ (เล่ม ๓) เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภา
การพิมพ์), ๒๕๔๗. 

กรมการพัฒนาชุมชน. ภูมิปัญญาไทย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน), ๒๕๔๘. 
กวี วงศ์พุฒ. ภาวะผู้นำ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี), ๒๕๓๙. 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 

๒๕๔๘, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง), ๒๕๔๘. 
________.ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ , (กรุงเทพมหานคร : 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง), ๒๕๕๑. 
________.ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ , (กรุงเทพมหานคร : 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง), ๒๕๕๔. 
________.ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ , (กรุงเทพมหานคร : 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง), ๒๕๖๒. 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. เอกสารชี้แจงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ), ๒๕๔๖. 

ณรงค์ เส็งประชา. มนุษย์กับสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์) , 
๒๕๓๘. 

ดำริห์ บูรณะนนท์. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายพรรค
การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม), ๒๕๓๙. 

ติน ปรัชญพฤทธิ์. ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วม, เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ใน
องค์กร, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ๒๕๓๘. 

ถวิลวดี บุรีกุล. การมีสวนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและการบวนการ, (นนทบุรี :สถาบันพระปกเกลา), 
๒๕๔๘. 

นงลักษณ์ วิรัชชัย. วิจัยและสถิติ: คำถามชวนตอบ, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๒. 



๑๘๓ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
นิรันดร จงวุฒิเวศน. กลวิธี แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนใน

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการ
พิมพ์), ๒๕๒๗. 

นิรันทร์ชัย พัฒนาพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง , พิมพ์ครั้งที่ 
๒, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๗. 

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ , กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั ้ง : บทเรียนจากเยอรมัน , 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา), ๒๕๔๒. 

ปรีชา ชางขวัญยืน. ความคิดทางการเมืองในพระไตรปฎก, พิมพครั้งที่๒,(กรุงเทพมหานคร : จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๓๘. 

ปรีดี เกษมทรัพย์. ประชาธิปไตยกับชนชั้นกลาง, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน) , 
๒๕๓๕. 

ปรีดี พนมยงค์. ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์นิติเวชช์), ๒๕๑๗. 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ . ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๙. 

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต). การสรางสรรคประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๕. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ผู้นำ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มติชน), ๒๕๔๔. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสน์: ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๖. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสน:ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร :มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๕. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์. ภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วม, เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ใน

องค์กร, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ๒๕๓๘. 
พัชรินทร์ สิรสุนทร. แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม, เอกสารประกอบการสอนในสาขา 

วิชาพัฒนาสังคม, (คณะสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยนเรศวร), ๒๕๔๗. 
พิสมัย เสรีขจรกิจเจริญ. การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ภาพรวมจรรยาบรรณ วิชาชีพใน

ประเทศไทย, (ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๓๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์), ๒๕๔๖. 
วิชัย โถสุวรรณจินดา. ความลับขององค์การ : พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์ธรรมนิติ), ๒๕๓๕. 
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (เรียบเรียง). ปรัชญาเอ๊กซิสเตนเชียลลิสม์, พิมพัดรั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท โอ เอ็น จี จำกัด), ๒๕๔๓. 
 



๑๘๔ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
สถาบันพระปกเกล้า. “การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน” , เอกสาร

ประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการรัฐสภา, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า), 
๒๕๕๑. 

สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส
โตร์), ๒๕๔๕. 

สนิท ศรีสําแดง. พุทธปรัชญาเถรวาท : กระบวนทัศนใหม , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๔. 

สมเด็จพระสังฆราชเจาพระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงชินวรณสิริวัฒน. พระคัมภีรอภิธานนัปปทีปกา, 
พิมพครั้งที่๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๓๐. 

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม), ๒๕๔๙. 
สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์. การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร :สำนักพิมพ์

เสมาธรรม), ๒๕๔๕. 
สำนักประชาสัมพันธ์. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร), ๒๕๖๑. 
สำนักวิชาการ. ความมั่นคงแห่งชาติด้านการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร), ๒๕๕๘. 
สุคนธ์ เครือน้ำคำ และคณะ. การพัฒนาทีมงาน, (ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี), ๒๕๔๕. 
อนันต์ เกตุวงศ์. หลักและเทคนิคการวางแผน, (พิมพ์ครั้งที่ ๕), (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๓๔. 
อนุร ักษ์ ปัญญานุว ัฒน์ . การศึกษาชุมชนเชิงพหุลักษณ์: บทเรียนจากวิจ ัยภาคสนาม , 

(กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข), ๒๕๔๘. 
อศิน รพีพัฒน์. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์นโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๒๗. 
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์. การพัฒนาประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ), ๒๕๓๒. 
ฑิตยา สุวรรณชฎ. สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช), ๒๕๒๗. 
พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร 

: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๒๗. 
สนธยา พลศรี. กระบวนการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช), ๒๕๔๕. 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. สังคมไทย: แนวทางวิจัยและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์), ๒๕๒๕. 

 

 



๑๘๕ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ:์ 

 ชิตพล  กาญจนกิจ. “ความไว้วางใจทางการเมืองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมือง
ท้องถิ ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.   

นันทนา  นันทวโรภาส. “การสื่อสารทางการเมือง : ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ของ
พรรคไทยร ักไทย” , ว ิทยาน ิพนธ ์ด ุษฎ ีบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาส ื ่ อสารมวลชน , 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, 2548.  

เสาวนีย์ ศิริพจนานนท์. “การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร:ศึกษากรณี
เขตเลือกตั้งที ่ ๑ จังหวัดสุโขทัย”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, ๒๕๔๔. 

กาญจนา  ดำจุติ. “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นของกรุงเทพมหานคร” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2557.  

ชิตพล  กาญจนกิจ. “ความไว้วางใจทางการเมืองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมือง
ท้องถิ ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล” , วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.   

นันทนา  นันทวโรภาส. “การสื่อสารทางการเมือง : ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ของ
พรรคไทยร ักไทย” , ว ิทยาน ิพนธ ์ด ุษฎ ีบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาส ื ่ อสารมวลชน , 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, 2548.  

ปัณณพงศ์  วงศ์ณาศรี. “บูรณาการการดำเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).  

 

(๓) รายงานวิจัย: 

คอลัฟ ต่วนบูละ และ มานาเซ มะลาเฮง. “การมีส่วนรวมต่อการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยใน
มิติของชุมชนผ่านสภากาแฟ กรณีศึกษา : อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส”, รายงานวิจัย
ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า , 
๒๕๖๑). 

จารุวรรณ แก้วมะโน. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้ง
สมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๖๑). 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


๑๘๖ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
เฉลียว บุรีภักดี และคณะ. ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕),  

พรชัย เทพปัญญา. “การทุจริตการเลือกตั้ง ปี ๒๕๕๕”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักวิจัย
และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๕).  

ภูสิทธ์ ขันติกุล. “รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”, 
รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๓). 

วิทยากร เช ียงกูล. “รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๗” , รายงานวิจ ัย , (ปทุมธานี :
มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๘). 

สมพันธ เตชะอธิก, ทรงพล ตุละทา และ วินัย วงศอาสา. “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
การออกเสียงประชามติและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎร ๒๕๕๐ : 
จังหวัดขอนแกน”, รายงานวิจัย, (ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยการสนับสนุนของสถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๓). 

ทวีศิลป์  กุลนภาดล. “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนชุมชนเพื่อการบูรณาการสู่
การวางแผนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐) 

บุศรา โพธิสุข. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลช้างเผือก 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสน์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2558). 

อัฒธวัจภ์  ขำพร้อม. “วิธีการพัฒนาผู้นำชุมชน ความต้องการพัฒนาตนเองของผู้นำชุมชนในการ
บริหารจัดการชุมชน”, รายงานการวิจัย, (พิษณุโลก : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
พิษณุโลก, ๒๕๕๕). 

 

(๔) วารสาร 

กัมลาศ เยาวะนิจ. “วัฒนธรรมไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น”, วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่  ๑๐ ฉบับที่ ๒ (เดือนพฤษภาคม – 
เดือนสิงหาคม) พ.ศ. ๒๕๕๘. 

ปวริศร เลิศธรรมเทวี. “ระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย และรัฐธรรมนูญของอังกฤษ: บ่อเกิดแห่ง
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ”, รัฐสภาสาร, ปีที่ ๖๖ ฉบับที่ ๕ เดือนกันยายน - ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑. 

 



๑๘๗ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พระครูว ิน ัยธรจักรี  ศรีจารุเมธ ีญาณ. “วัฒนธรรมทางการเมืองกับประชาธิปไตยของไทย” , 

วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ , ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน - 
ธันวาคม ๒๕๖๑. 

ว ิทยา จ ิตน ุพงศ์ . “ความม ั ่นคงทางการเม ืองของระบอบประชาธ ิปไตยในระบบรัฐสภา” , 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร, ปีที ่ ๑๐ ฉบับที่  ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) 

สมยศ เช ื ้อไทย และวรพจน์  ว ิศร ุตพิชญ์ . “แนวความคิดพื ้นฐานเกี ่ยวกับร ัฐธรรมนูญและ
ประชาธิปไตย”, วารสารนิติศาสตร์, ปี ที่  ๑๔ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน), ๒๕๒๙. 

อรุณ ภาณุพงศ์. “นิติธรรมประชาธิปไตย” , วารสารนิติศาสตร์, ปีที ่ ๒๔ ฉบับที ่ ๒ (เมษายน-
มิถุนายน), ๒๕๓๙. 

ถิรวัฒน์  แจ่มกระจ่าง. “ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 
ประชาชน ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ” , วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์, (ฉบับมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) , ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
เมษายน ๒๕๕๗) 

ภัทราวดี ศรีบุญสม และ จารุภัทร เรืองสุวรรณ. “ความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 2 ฉบับที่ 
2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 

สำน ักงานเลขาธ ิการว ุฒ ิสภา . ร ัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจ ักรไทย พ ุทธศ ักราช ๒๕๖๐ , 
(กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ 
๔๐ ก ๖ เมษายน ๒๕๖๐). 

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน. คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน , 
(กรุงเทพมหานคร : กรมชลประทาน), ๒๕๕๕. 

(๕) บทความ: 

(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการ
ปกครอง." [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

 

 

 



๑๘๘ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๗) สัมภาษณ์: 

การสัมภาษณ์    
กลุ่มที่ ๑ ด้านการเมืองและการจัดการเลือกตั้ง 
           ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

             นายเสรี สุวรรณภานนท์ 
 

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภา 

             นายประดิษฐ์ เหลืองอ่าม 
 

สมาชิกวุฒิสภา 

             นายธนบูรณ์ สินมานะ  
 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร 

             ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่ายขาด 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร 

             นายดัมพ์ สุริโย 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ 

             นางสาวอรัญญา ณ ลำพูน 
 

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร 

             นายสมบูรณ์ โพธิ์กระจ่าง 
 

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ 
 

กลุ่มที่ ๒ ด้านพระพุทธศาสนา  
           ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

             พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

            พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. 
 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
           พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

กลุ่มที่ ๓ ด้านประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
          ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
           นายภิญโญ หิตโกเมท อดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ 

            นายอดิศักดิ์ กองทรง ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

            นางฉันทนา แสงสุวรรณถาวร ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 



๑๘๙ 

 

                                         บรรณานุกรม (ต่อ) 
            นางสาวชลิษา พูลแสง 

 
 
ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

           นางสาวธนิดา ศรประสิทธิ์ ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

           นางสาวธนิษฐา ช้างลา 
 

ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

            นางชนากานต์ สิงห์เรือง 
 

ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

            นายธนา เทียนจิตราเพ็ชร 
 

ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

            นางสาวไพลิน หยัดน้ำ 
 

ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
           นายสมบัติ นวลระออง ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

            นายดิเรก ด้วงลอย 
 

ประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

(๘) การสนทนากลุ่มเฉพาะ: 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
               พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,  
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

               รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

               ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง อดีตรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

               ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

               รศ.ดร.สมาน งามสนิท อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

               รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

               รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ์ ฝ ่ายว ิชาการ  คณะส ังคม
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

 



๑๙๐ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

๒. ภาษาอังกฤษ  
1. Primary Sources 

2. Secondary Sources 

(I) Books: 

Cochran. W. G. Sampling Techniques. third Edition. New York: John Wiley & Sons. Inc. 
1977. 

CohenJ.M. and UphoffN.T. “Participation’s Place in Rural Development: Seeking Clarity 
Through Specific”. World Development. New York: Cornell University. 
1977.  

Cohen J. M. and Uphoff N. T. “Participation’s Place in Rural Development : Seeking 
ClarityThrough Specific”. World Development. New York: Cornell 
University. 1977. 

Denzin. Norman K. and Yvonne S. Lincoln. Handbook of Qualitative Research. 
Thousand Oaks. Calif: Sage Publications. 2000. 

Friedmann. John. Empowerment: The Politics of Alternative Development. 
(Blackwell: Cambridge M. A. and Oxford UK. 1993. 

Hair. J. F. and Other. Multivariate Data Analysis. (6th ed.). New Jersey: Prentice-Hall. 
Inc. 2006. 

Henry Roussillon. Le Conseil Constitutionnel. ๒éd.. Paris. Dalloz. 1994. 

Huntington. S. P..&Nelson. J. M. No Easy Choice: Political Participation in Developing 
Countries. Cambridge: Harvard University Press. 1982. 

Likert. Rensis. The Method of Constructing and Attitude Scale. Reading in Attitude 
Theory and Measurement. Fishbeic. Matin. Ed. New York: Wiley & Son. 1970. 

Mc Closky. Political inquiry: The Nature and Uses of Survey Research. London: The 
Macmillan Company. 1968. 

Milbrath. L. & Goel. M. “Political participation: Howand why do people get involved” 
in Politics. Boston: Rand McNally College. 1977. 

 



๑๙๑ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
Nie. N. H. & Verba. S. “Political participation”. In F. I. Grinstein & W. P. Nelson. (Eds.). 

Handbook Political Science: Non-governmentpolitic. Massachusetts: 
Addison Wesley. 1975. 

Parry. G. Participation in Politics. Manchester: Manchester University Press. 1972. 

Phillippe Ardant. Institutions Politiques & Droiconstitutionnel. 8e edition. Paris. 
L.G.D.J.. 1996. 

Roth. D. F. & Wilson. F. L. The Comparative Study of Politics. Englewood Cliffs. New 
York: Prentice-Hall. 1980. 

Rush. M. Political and Society: An Introduction to Political Sociology. New York: 
Prentice Hall. 1992. 

Scott. J. A Matter of Record. Documentary Sources in Social Research. Cambridge: 
Polity Press. 1990. 

UnitedNation. “Popular Participation asa Strategy for Promoting Community 
LevelAction and Nation Development Report of The Meeting for The Adhoc 
Group ofExpert”. Department of Internation Economic and Social Affair. 
New York: United Nation .1981. 

Verba. S. & Nie. N. H. Participation in America. New York: Harper & Row. 1974. 

Weiner. M. “Political participation: Crisis of the political process”. In B. Leonard and 
others (Eds.). Crisis on Sequences in Political Development. Princeton: 
Princeton University Press. 1971.  

 
 



  

 

ภาคผนวก



๑๙๓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก. 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือการวิจัย 



๑๙๔ 

 

 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 
 

ที ่ รายช่ือ ตำแหน่ง 

๑ รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล อาจาร์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาว ิชาร ัฐศาสตร์  คณะส ั งคม
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๒ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคม
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๓ รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.สวัสดิ์ จิรัฐฐิติกาล อาจ า ร ์ ป ร ะจ ำหล ั กพ ิ เ ศ ษ ส ู ต ร
รัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๔ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาว ิชาร ัฐศาสตร์  คณะส ั งคม
รัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๕ อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ 
 

อาจาร ์ประจำหลักส ูตรร ัฐศาสตร
บัณฑิต คณะสังคมรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  



๑๙๕ 

 



๑๙๖ 

 



๑๙๗ 

 



๑๙๘ 

 



๑๙๙ 

 



๒๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
ผลการหาดัชนีความสอดคล้องกับงานวิจัยของตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) 



๒๐๑ 

 



๒๐๒ 

 



๒๐๓ 

 

 



๒๐๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ภาคผนวก ค. 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 



๒๐๕ 

 



๒๐๖ 

 



๒๐๗ 

 



๒๐๘ 

 



๒๐๙ 

 



๒๑๐ 

 



๒๑๑ 

 



๒๑๒ 

 



๒๑๓ 

 



๒๑๔ 

 

 



๒๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ง. 
รายนามผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)  

และหนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 



๒๑๖ 

 

 



๒๑๗ 

 



๒๑๘ 

 



๒๑๙ 

 



๒๒๐ 

 



๒๒๑ 

 



๒๒๒ 

 



๒๒๓ 

 



๒๒๔ 

 



๒๒๕ 

 



๒๒๖ 

 



๒๒๗ 

 



๒๒๘ 

 



๒๒๙ 

 



๒๓๐ 

 



๒๓๑ 

 



๒๓๒ 

 



๒๓๓ 

 



๒๓๔ 

 



๒๓๕ 

 



๒๓๖ 

 

 



๒๓๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๘ 

 

 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล                 ตำแหน่ง 

๑ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง อดีตรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ 

๔ ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๕ รศ.ดร.สมาน งามสนิท อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี 
๖ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 

๘ พล.อ.ดร.ปกิต สันตินิยม หัวหน้าพรรคสร้างชาติ 
๙ ว่าที่ร้อยเอกภูริทัต บริบูรณ์,  

 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 



๒๓๙ 

 



๒๔๐ 

 



๒๔๑ 

 



๒๔๒ 

 



๒๔๓ 

 



๒๔๔ 

 



๒๔๕ 

 



๒๔๖ 

 



๒๔๗ 

 

 
 

 

 



๒๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๙ 

 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 

 

 

 

นายเสรี สุวรรณภานนท์ 
ประธานคณะกรรมาธิการวุฒิสภา 

(๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 สัมภาษณ์นายธนบูรณ์ สินมานะ 
สมาชิกวุฒิสภา 

(๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 

 

 

สัมภาษณ์นายประดิษฐ์ เหลืองอ่าม 
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร 
(๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 สัมภาษณ์นางสาวอรัญญา ณ ลำพูน 
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร 
(๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) 

 

 
 

 

สัมภาษณ์ นายภิญโญ หิตโกเมท 
อดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ 

(๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 สัมภาษณ์ นางฉันทนา แสงสุวรรณถาวร 
(๒๒ กันยายน ๒๕๖๓) 

 



๒๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ช 

ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๑ 

 

 

 
ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่มเฉพาะ Focus Group Discussion 

ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 



๒๕๒ 

 

 
ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ : นางสาวสุกัญญาณัฐ อบสิณ 

เกิด : วันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

 ณ บ้านเลขท่ี ๒๔/๑๔๗ หมู่ ๙ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ประวัติการศึกษา 

ระดับ สถานบันการศึกษา 

ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

           ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ภาคกลางนครสวรรค์  

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคกลางนครสวรรค์ 

ปริญญาตรี 

 

        ประกาศนียบัตร 

 

            ประกาศนียบัต 

นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

สำเร็จหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย (500 ชั่วโมง) สถาน  

ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยหมอลัดดา จังหวัดนครสวรรค์  

สำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) สถาน  

ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยหมอลัดดา จังหวัดนครสวรรค์  

  

ประวัติการทำงาน  

พ.ศ. 2558 อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาเขตนครสวรรค์ 

พ.ศ. 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ วิทยาเขตนครสวรรค์ 

พ.ศ. 2560 รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ สังกัดวิทยาเขตนครสวรรค์ 

พ.ศ. 2562 รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 

 



๒๕๓ 

 

 

ผลงานและการดำรงตำแหน่ง 

2562 เลขานุการประจำคณะกรรมธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา 

2562 นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน วุฒิสภา 

2562 นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2562 ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ ประเภททำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ดีเด่น ในงานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ “องค์กร บุคคล ผลิตภัณฑ์ 
ต้นแบบดีเด่น” ครั้งที่ 1 หม่อเจ้าอุทัยปัญญา ภานุพันธุ์ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธี 
ประทานโล่และประกาศเกียรติคุณ 

2563 คณะอนุกรรมาธิการติดตามการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร จังหวัด
ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 

2563 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา กรณี:การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 

2564 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมาภรณ์ 

ผลงานทางวิชาการ 

อภิชญาณัฐโศภา อบสิน. “การบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรของคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์”. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 : 221-231. 

พระสมุห์อาทิตย์ อินฺทปญฺโญ, พระเทพปริยัติเมธี, อมลวรรณ อบสิน, “แนวทางการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง”, วารสารวิจย
วิชาการ, ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2020): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2563), หน้า 45-56. 

ปภังกรนิษฐ์ วงษ์ธัญญกรณ์, พระเทพปริยัติเมธี, อมลวรรณ อบสิน, “ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตตามหลักอิทธิบาท 4 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สาขาบางมูลนาก 
จังหวัดพิจิตร”, วารสารวิจยวิชาการ , ปีที ่ 3 ฉบับที ่ 1 (2020): ปีที ่ 3 ฉบับที ่ 1 
(มกราคม-เมษายน 2563), หน้า 85-96. 

 

 

 



๒๕๔ 

 

ผลงานวิจัย 

เรื่องท่ีการวิจัย ปีท่ีได้รับทุนสนับสนุนการการ
วิจัย 

หน้าที่
รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรม
ในองค์กรของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 

ปีงบประมาณ 2558 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

หมู่บ้านช่อสะอาด : รูปแบบและกระบวนการ
สร ้ างประชาคมแห ่งความส ุจร ิตตามแนว
พระพุทธศาสนา 

ปีงบประมาณ 2559 หัวหน้า
โครงการวิจัย 

แผนงานวิจัย : พ่อ-แม่มือใหม่ : แนวคิดและ
กระบวนการ เสร ิมสร ้ า งความม ั ่นคงของ
ครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา 

ปีงบประมาณ 2560 ผู้ช่วยแผนงาน
วิจัย 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับการพัฒนาสังคมเชิง
พุทธบูรณาการเพื ่อความพอเพียงภายใต้การ
ขับเคลื่อนตามแนวประชารัฐ 

ปีงบประมาณ 256๑ หัวหน้า
โครงการวิจัย 

หลักสูตรฝึกอบรม 

2552 อบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้า 50 ชั่วโมง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์
ประชารักษ์ นครสวรรค์ 

2552 อบรมหลักสูตร สปาตะวันตก สาขาหัตบำบัดซนวดสวีดิช (50 ชั ่วโมง) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 

2560 อบรมโครงการฝ ึกอบรม “สร ้างน ักว ิจ ัยร ุ ่นใหม่” ร ุ ่นที ่  4 สำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2560 อบรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

2560 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธสาสนาเพ่ือ
ความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อาเซียนศึกษา 

2562 อบรมหล ักส ูตรเทคน ิคการเข ียนบทความว ิชาการและบทความว ิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

2562 อบรม “การพัฒนางานวิจ ัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 



๒๕๕ 

 

2563 สัมมนาวิชาการบทบาทผู้บริหารสถานบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับงานวิจ ัยของกับนโยบายประเทศ ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่อยู่ปัจจุบัน :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๙๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

E-mail : namtan_ka๐๘๑@hotmail.com 

โทร : ๐๙๓ ๔๙๔ ๒๓๕๑ 


