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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของ 
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  
๒. เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ๓. เพื่อนำเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล สำคัญ 
จำนวน ๑๘ รูปหรือคน โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์เนื ้อหาเชิงพรรณนา และการวิจัย  
เชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ คน จากประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง 
เลือกตั ้งที ่มีอายุ ๑๘ ปีขึ ้นไปในจังหวัดเพชรบุรีทั ้ง ๓ เขตการเลือกตั ้ง จำนวน ๓๘๐ ,๗๕๙ คน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี จะมีการบ่มเพราะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า 
จะเห็นได้ว่าการเมืองในจังหวัดเพชรบุรีเป็นการเมืองในระบบอุปถัมภ์ที่สืบเนื่องกันมา โดยลักษณะ
ของการช่วยเหลือเวลาเดือดร้อนที่เกี ่ยวข้องกับระบบราชการหรือความเดือดร้อนจากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยการ
จัดตั้งศูนย์ ศส.ปชต. ทุกหมู่บ้านเพื่อสร้างให้ประชาชนในชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตยผ่านการ
สื่อสารโดยใช้เครือข่ายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรีมี
ความเข้าใจและ ตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์ 
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 ๒. ปัจจัยที่มีผลต่อต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัด โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง (x̅ = ๓.๗๓) และด้านหลักสาราณียธรรม ๖ เพื่อการ

ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (x̅ = ๓.๘๐) ตามลำดับ 
 ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธ ิปไตยของประชาชนในจังหว ัดเพชรบุร ี  ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบด้าน 
๑) ด้านเมตตากายกรรม (กระทำต่อกันด้วยความเมตตา) ๒) ด้านเมตตาวจีกรรม (การพูดจากับผู้อ่ืน
ด้วยความรักและเมตตา) ๓) ด้านเมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี) 
๔) ด้านสาธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยให้ทั่วถึงกัน)  ๕) ด้านสีลสามัญญตา (มีความ
ประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม)  ๖) ด้านทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความ
คิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกัน) มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ด้านอุดมการณ์ทาง
เมือง ทัศนคติทางการเมือง ที่ต้องยึดมั่นหลักระบอบประชาธิปไตย เพื่อผลักดันให้มีการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี โดยการนำหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเข้ากับการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดที่จะทำให้วัฒนธรรมทางการเมืองมีความเจริญก้าวหน้าตาม
หลักธรรม โดยยึดมั่นและเชื่อถือเคารพในศักดิ์ศรีความแตกต่างระหว่างบุคคล แสดงสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาคตลอดถึงภราดรภาพควบคู่กับการรู้จักประนีประนอม สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันซึ่งทำ
ให้เกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 
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Abstract 
 This research aims : 1. To study the general condition, problems, and 
obstacles of the enhancing democratic political culture of people in Phetchaburi 
province. 2. To study the factors affecting the enhancing democratic political culture 
of people in Phetchaburi province. 3. To present the integration of Buddhadhamm for 
enhanced democratic political culture of people in Phetchaburi province. This research 
is a mixed method research. Concerning The qualitative research, data were collected 
by in-depth-interviewing 18 key informants, and analyzed by descriptive interpretation. 
Regarding quantitative research, data were collected by questionnaires from a sample 
of 400 persons who were the voting population with elections aged 18 years old and 
over in Phetchaburi province from all 3 constituencies of 380,759 people. Data were 
analyzed by descriptive statistics such as Frequency, Percentage, Mean, Standard 
deviation. 
 The results showed that 
 1. The general condition, problems, and obstacles of the enhancing 
democratic political culture of people in Phetchaburi province, it is incubated of the 
subject political culture Politics in Phetchaburi is a continual patronage system, that 
has traditionally been through the nature of helping in times of trouble related to the 
bureaucratic system or suffering from Nowaday government agencies and Phetchaburi 
Provincial Election Commission has organized a project to enhance political culture in 
democracy by establishing the Democracy enhancing center to enable people in the 
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community to learn about the democratic way of life through communication by 
allowing the network to transfer knowledge to people in various communities in 
Phetchaburi Province. This pfoject create knowledge and understanding political 
alertness in democratic creatively. 
 2. The factors affecting the enhancing democratic political culture of people 
in Phetchaburi province. consider each aspect by mean from the highest to lowest as 

follows: In the aspect of Political Socialization ( x̅ = 3.73) and in the aspect of 
Sàràniyadhamma 6 for enhancing democratic political culture of people in Phetchaburi 

province (x̅ = 3.80), respectively. 
 3. The integration of Buddhadhamm ( Sàràniyadhamma) for enhanced 
democratic political culture of people in Phetchaburi province. Is Shown by the 
following items 1)  Metta-Kayakamma (Acting to each other with kindness) 2) Metta-
vacikamma (Talking to others with love and kindness) 3) Metta-manokamma (Think of 
each other with kindness, which means having good intentions) 4 )  Sadharana-bhogi 
(Distributed evenly to each other) 5 )Silasamanyata (honest behavior maintain public 
discipline) 6 )  Ditthisamanyata ( respect the opinions mutual consensus). Focus on 
political change in political ideology, political attitudes, adhering to the principles of 
democracy to push for the enhancing of a good political culture by integrating 
Buddhadhamm for enhanced democratic political culture. Focus on the maximum 
benefit that will make the political culture progress according to the Buddhadhamm 
principles. Uphold, trust, and respect the dignity of individual differences. Rights to 
liberty, equality, and fraternity, coupled with the known compromise. Create good 
feelings for one another that builds confidence and faith in democracy. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี” สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะได้รับความเมตตา
อนุเคราะห์ จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เมตตาอนุเคราะห์ให้
คำแนะนำและข้อเสนออันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ ชาญศิลป์ ประธานกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลา 
ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้เนื้อหาของการวิจัยมีความถูกต้องชัดเจน และ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ผู้วิจัยได้เริ่มทำงานวิจัยด้วยความเต็มใจตั้งใจและปรารถนาดีตลอดมา 
 ขอขอบคุณผู ้เช ี ่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื ่องม ือการวิจ ัย  ได้แก่ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชช
นันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล อาจารย์
ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โชวเกษม อาจารย์ประจำหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา และรองศาสตราจารย์ ว่าที ่ พ.ต. ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล อาจารย์พิเศษ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่อนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหา และตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ให้
ข้อมูลสำคัญทุกท่านที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึกในการทำวิจัยครั้งนี้ ให้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดี 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระครูวัชรสุวรรณาทร, ดร.
เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นายกฤษณ์ แก้วอยู่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ นายสาธิต อุ๋ย
ตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ นายสุชาติ อุสาหะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ นายธีร
ศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ นายอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี นางสุทธดา 
คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีนางรัศมีกุล สุขพานิช 
มารดาผู้ให้การสนับสนุนในการศึกษา ตลอดถึงผู้เป็นกัลยาณมิตรที่คอยให้กำลังใจสนับสนุนอยู่เคียงข้าง
เสมอมา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมี
จากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู ้วิจัยขอมอบบูชาเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา กตเวทิตาคุณแก่คุณ
อุปัชฌาย์อาจารย์ บิดา มารดา ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ทั้งที่ได้เอ่ยนามและมิได้เอ่ย
นามที่มีส่วนต่อความสำเร็จของข้าพเจ้าด้วยความรู้สึกขอบพระคุณยิ่งจากใจ 
 

พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ (สุขพานิช) 



ฉ 

สารบัญ 
เรื่อง หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ฉ 
สารบัญแผนภาพ  ฑ 
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ  ณ 

 
บทที่ ๑ บทนำ  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ คำถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๐ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ ๑๑ 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง ๑๗ 
 ๒.๓ แนวค ิด ทฤษฎ ี เก ี ่ยวก ับว ัฒนธรรมทางการเม ืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
๔๑ 

 ๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง ๕๓ 
 ๒.๕ หลักสาราณียธรรม ๖ ๖๕ 
 ๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๖๙ 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗๙ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๒ 
บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๖ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๐๗ 
  ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๑๐๗ 



ช 

สารบัญ (ตอ่) 
เรื่อง หน้า 

  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๐ 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๑ 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๑ 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ ๑๑๒ 
  ๓.๓.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการนำเสนอข้อมูลเชิง

ปริมาณ 
๑๑๒ 

  ๓.๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๑๓ 
  ๓.๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๕ 
  ๓.๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๒๐ 
  ๓.๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๒๐ 
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ สภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
๑๒๔ 

 ๔.๒ ปัจจัยที ่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

๑๓๖ 

 ๔.๓ นำเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

๑๖๒ 

 ๔.๔ ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๒๐๐ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ ๒๐๓ 
  ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๒๐๔ 

  ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ๒๐๙ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๑๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๒๑ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๓๐ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๓๐ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำไปปฏิบัติ ๒๓๑ 
  ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ๒๓๑ 



ซ 

สารบัญ 
เรื่อง หน้า 

บรรณานุกรม  ๒๓๒ 
ภาคผนวก  ๒๔๓ 
ภาคผนวก ก เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ๒๔๓ 
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ

การวิจัย 
๒๖๕ 

ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ค่า IOC ๒๖๘ 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถาม (Try Out) 
๒๗๒ 

ภาคผนวก จ ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ๒๗๔ 
ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ๒๗๖ 
ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ๒๗๙ 
ภาคผนวก ซ ประมวลภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๒๘๕ 
ภาคผนวก ฌ หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมสนทนากลุ ่ม(FOCUS 

GROUP DISCUSSION) 
๒๙๑ 

ภาคผนวก ญ ประมวลภาพจากการสนทนากล ุ ่ ม เฉพาะ (FOCUS GROUP 
DISCUSSION) 

๒๙๒ 

ประวัติผู้วิจัย  ๒๙๖ 
 

  



ฌ 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หน้า 

๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการบูรณาการ ๑๒ 
๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณา

การ 
๑๗ 

๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของวัฒนธรรมการเมือง ๒๑ 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของวัฒนธรรมการเมือง (ต่อ) ๒๒ 
๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญกระบวนการเกิดวัฒนธรรมทางการเมือง ๒๔ 
๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง ๒๘ 
๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญองค์ประกอบของวัฒนธรรมทางการเมือง ๒๙ 
๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง ๓๑ 
๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ๔๐ 

๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
(ต่อ) 

๔๑ 

๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

๕๐ 

๒.๑๒  แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย (ต่อ) 

๕๑ 

๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย (ต่อ) 

๕๒ 

๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย (ต่อ) 

๕๓ 

๒.๑๕ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง ๕๕ 
๒.๑๖ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง ๕๗ 
๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง ๕๙ 
๒.๑๘ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง ๖๐ 
๒.๑๙ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง 

(ต่อ) 
๖๑ 

๒.๒๐ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง ๖๔ 
  



ญ 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

๒.๒๑ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของหลักธรรมสาราณียธรรม ๖ ๖๗ 
๒.๒๒ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของหลักธรรมสาราณียธรรม ๖ (ต่อ) ๖๘ 
๒.๒๓ แสดงสถิติและรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีตั ้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ ครั้ง 
๖๙ 

๒.๒๔ แสดงสถิติและรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีตั ้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ ครั้ง (ต่อ) 

๗๐ 

๒.๒๕ แสดงสถิติและรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีตั ้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ ครั้ง (ต่อ) 

๗๑ 

๒.๒๖ แสดงสถิติและรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีตั ้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ ครั้ง (ต่อ) 

๗๒ 

๒.๒๗ แสดงการแบ่งเขตการเลือกตั้งตามท้องที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง     ๗๔ 
๒.๒๘ แสดงจำนวนประชากรที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละเขตการเลือกตั้ง    ๗๔ 
๒.๒๙ แสดงตารางภาพรวมพรรคการเมือง ๗๕ 
๒.๓๐ แสดงแผนภูมิภาพรวมคะแนนเสียงของพรรคการเมือง ๗๕ 
๒.๓๑ แสดงตารางผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต

การเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วยอำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม (ยกเว้น
ตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูน, ตำบลบางตะบูนออก) 

๗๖ 

๒.๓๒ แสดงตารางผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต
การเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วยอำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง 

๗๖ 

๒.๓๓ แสดงตารางผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต
การเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วยอำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านลาด อำเภอหนอง
หญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอบ้านแหลม (เฉพาะตำบลบ้าน
แหลม ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก) 

๗๖ 

๒.๓๔ แสดงตารางกิจกรรมการส่งเสริมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่
เกิดข้ึนในจังหวัดเพชรบุรี 

๗๗ 

๒.๓๕ แสดงตารางกิจกรรมการส่งเสริมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่
เกิดข้ึนในจังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 

๗๘ 

๒.๓๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมือง ๘๒ 
๒.๓๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมือง (ต่อ) ๘๓ 

  



ฎ 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

๒.๓๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ๘๘ 
๒.๓๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (ต่อ) ๘๙ 
๒.๔๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมือง ๙๔ 
๒.๔๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมือง (ต่อ) ๙๕ 
๒.๔๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสาราณียธรรม ๖ ๑๐๐ 
๒.๔๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสาราณียธรรม ๖ (ต่อ) ๑๐๑ 
๓.๑ แสดงการหาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในพื้นที่เขตการเลือกตั้งทั้ง ๓ 

เขตการเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี 
๑๑๕ 

๔.๑ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลสำคัญของสภาพทั่วไปปัญหาและ
อุปสรรคของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี กับการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) จุดแข็ง 
(Weaknesses), จุดอ่อน (Strengths), โอกาส (Opportunities), อุปสรรค 
(Threats) 

๑๓๕ 

๔.๒ แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

๑๓๖ 

๔.๓ แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม (ต่อ) 

๑๓๗ 

๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของปัจจัยที่มีผล
ต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านด้าน
สถาบันครอบครัว,กลุ่มเพ่ือน, สถาบันการศึกษา, กลุ่มอาชีพ (สถานที่ทำงาน), 
สถาบันสื่อมวลชน, สถาบันทางการเมือง โดยรวม 

๑๓๘ 

๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มีผลต่อ             
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้านสถาบัน
ครอบครัว โดยรวม 

๑๓๙ 

๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มีผลต่อ             
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านด้านกลุ่ม
เพ่ือน โดยรวม 

๑๔๐ 

๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มีผลต่อ             
การส ่ง เสร ิมว ัฒนธรรมทางการเม ืองในระบอบประชาธ ิปไตยผ ่าน                       
ด้านสถาบันการศึกษา โดยรวม 

๑๔๑ 

X

X

X

X
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 สารบัญตาราง (ต่อ)  

๔.๘ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มีผลต่อ             
การส ่ง เสร ิมว ัฒนธรรมทางการเม ืองในระบอบประชาธ ิปไตยผ ่าน                       
ด้านกลุ่มอาชีพ (ท่ีทำงาน) โดยรวม 

๑๔๒ 

๔.๙ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มีผลต่อ             
การส ่ง เสร ิมว ัฒนธรรมทางการเม ืองในระบอบประชาธ ิปไตยผ ่าน                       
ด้านกลุ่มสื่อมวลชน โดยรวม 

๑๔๓ 

๔.๑๐ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มีผลต่อ             
การส ่ง เสร ิมว ัฒนธรรมทางการเม ืองในระบอบประชาธ ิปไตยผ ่าน                       
ด้านสถาบันทางการเมือง โดยรวม 

๑๔๔ 

๔.๑๑ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของรูปแบบการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖  โดยรวม 

๑๔๕ 

๔.๑๒ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของสภาพทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยใน            
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน             
จังหวัดเพชรบุรี การกล่อมเกลาทางการเมือง   

๑๖๐ 

๔.๑๓ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของสภาพทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยใน            
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน             
จังหวัดเพชรบุรี การกล่อมเกลาทางการเมือง (ต่อ) 

๑๖๑ 

๔.๑๔ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของสภาพทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยใน            
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน             
จังหวัดเพชรบุรี การกล่อมเกลาทางการเมือง (ต่อ) 

๑๖๒ 

๔.๑๕ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

๑๘๐ 

๔.๑๖ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 

๑๘๑ 

๔.๑๗ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 

๑๘๒ 

๔.๑๘ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 

๑๘๓ 

  

X

X

X

X
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 สารบัญตาราง (ต่อ)  

๔.๑๙ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี 

๑๙๖ 

๔.๒๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี (ต่อ) 

๑๙๗ 

๔.๒๑ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 

๑๙๘ 

  



ฑ 

สารบัญแผนภาพ 
แผนภาพที่  หน้า 
๒.๑ องค์ประกอบของสังคมสันติสุขผ่านหลักธรรมสารารณีย ธรรม ๖ ๖๗ 
๒.๒ แผนภาพ ๒.๒ แผนที่เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง

เขตเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี 
๗๓ 

๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๓ 
๓.๑ แสดงขั้นตอนหน้าที่ของสถิติวิจัย ๑๒๒ 
๔.๑ จุดแข็ง (Weaknesses) ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 
๑๒๗ 

๔.๒ จุดอ่อน (Strengths) ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

๑๒๙ 

๔.๓ โอกาส (Opportunities) ที่เก่ียวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

๑๓๒ 

๔.๔ อุปสรรค (Threats)ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

๑๓๔ 

๔.๕ สถาบันครอบครัว ๑๔๘ 
๔.๖ กลุ่มเพ่ือน ๑๕๐ 
๔.๗ สถาบันการศึกษา ๑๕๓ 
๔.๘ กลุ่มอาชีพ ๑๕๕ 
๔.๙ สถาบันสื่อมวลชน ๑๕๗ 
๔.๑๐ สถาบันทางการเมือง ๑๖๐ 
๔.๓.๑ ด้านจ ิตสำนึกในเร ื ่องความศร ัทธาในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย 
๑๖๕ 

๔.๓.๒ ด้านจิตสำนึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ๑๖๗ 
๔.๓.๓ ด้านจิตสำนึกในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิ

ของผู้อื่น 
๑๖๙ 

๔.๓.๔ ด้านจิตสำนึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย ๑๗๑ 
๔.๓.๕ ด้านจิตสำนึกในเรื่องหลักความเสมอภาค ๑๗๓ 
๔.๓.๖ ด้านจิตสำนึกในเรื่องหลักความยุติธรรม ๑๗๕ 

  



ฒ 

สารบัญแผนภาพ (ตอ่) 
แผนภาพที่  หน้า 
๔.๓.๗ ด้านจิตสำนึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่

แตกต่าง 
๑๗๘ 

๔.๓.๘ ด้านจิตสำนึกในเรื่องหลักนิติธรรม ๑๘๐ 
๔.๓.๒.๑ ด้านเมตตากายกรรม  ๑๘๖ 
๔.๓.๒.๒ ด้านเมตตาวจีกรรม   ๑๘๘ 
๔.๓.๒.๓ ด้านเมตตามโนกรรม  ๑๙๐ 
๔.๓.๒.๔ ด้านสาธารณโภคี  ๑๙๒ 
๔.๓.๒.๕ ด้านสีลสามัญญตา  ๑๙๔ 
๔.๓.๒.๖ ด้านทิฏฐิสามัญญตา  ๑๙๖ 
๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๒๐๔ 
๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่สังเคราะห์ได้จากการวิจัย ๒๑๐ 

 



ณ 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 
 

 อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจาก พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์อรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 การอ้างอิงพระไตรปิฏก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี) 
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๗, หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๕๐ ทีฆนิกาย ลีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๙๗ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
 ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ลำดับเล่ม (ถ้ามี)/หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/
๒๗๖/๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสีนี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ 
หน้า ๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกา ตามลำดับดังนี้ 
๑. คำอธิบายคำย่อในภาษาไทย 
 

 ก. คำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 

  พระสุตตันปิฎก 
 คำย่อ     ชื่อคัมภีร์     ภาษา 
ที.ปา. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค  ภาษาไทย 



 

 

บทท่ี ๑ 
 

บทนำ 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ๑.๑.๑ ความเป็นมา 
 นับตั ้งแต่มีการเปลี ่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตย เป็นช่วงเวลากว่า ๘๘ ปีแล้ว และเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่อำนาจ
อธิปไตยของชาติเป็นของประชาชน ซ่ึงประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้พลเมืองมีส่วนร่วมใน
การปกครองของประเทศตามระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน 
เพ่ือประชาชนที่ยึด หลักเสียงข้างมากเปน็หลัก และให้ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐ เพ่ือมุ่งหวัง
ให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและมี ความเสมอภาคเท่าเทียมกันในกิจกรรมทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม๑ ทั้งนี้ ความสำเร็จของระบอบประชาธิปไตยจึงขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของพลเมืองไทย ฉะนั้นเพื่อให้การปกครองของประเทศไทยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชาว
ไทยทุกคน ควรร่วมกันเสริมสร้างและสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางการเมือง๒ สืบเนื่องจากเหตุการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบันมีการแบ่งแยกทางการเมืองจนเกิดเป็นขั้วอำนาจทางการเมืองอันมี แนวคิดที่
แตกต่างกัน อีกท้ังพลเมืองในประเทศขาดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จึงก่อให้เกิดเหตุ
จลาจลซึ่งทำให้ส่งผลเสียต่อระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตอันสงบสุขของ
สังคมไทย ความขัดแย้งทางการเมืองเป็น สาเหตุนำมาสู่การทำรัฐประหาร ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อวิถีทางแห่ง
ประชาธิปไตย การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองรวมทั้งพฤติกรรมการแสดงออกทาง
การเมืองของประชาชนในประเทศ ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น โดยเฉพาะการตั้งคำถามต่อความเป็น
ประชาธิปไตยและบทบาทของประชาชนต่อกระบวนการทางการเมืองซึ ่งเป็นประชาธิปไตยใน
สถานการณ์ทางการเมืองที่ถูกปกครองโดยทหาร หรือแม้แต่ ก่อนหน้าที่จะมีการรัฐประหารโดยกลุ่ม
ทหารเมื่อ ปี ๒๕๕๗ ที่มีการแบ่งฝักฝ่ายผ่านวาทกรรมเรื่องสี การแบ่งฝักฝ่ายด้วยการทำความเข้าใจ
คำว่า “ประชาธิปไตย” ที่แตกต่างกัน และกลายเป็นการปะทะกันทางวาทกรรมและความคิดสิ่ง
เหล่านี้ทำให้เห็นได้ว่า ลำพังการอธิบายด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการเมือง โครงสร้างหน้าที่การเมือง 

 

๑ Thamrongthanyawong, Politics: Concept and Development, (Bangkok: Sema 
Dharma Publishing, 1999), pp. 125-130. 

๒ Nakata, T, Thai Democracy, (Bangkok: Sahy Block and Karnpim Ltd, 2000), p. 125. 
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อาจไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจสถานการณ์ รวมถึงการตอบคำถามว่า เหตุใดการเมืองไทยจึง
ยังคงวนเวียนอยู ่กับการรัฐประหาร การปกครองโดยทหาร หรือแม้แต่การที ่ นักการเมืองและ
ประชาชนจำนวนหนึ่งดูจะพร้อมใจสนับสนุนให้ทหารอยู่ในอำนาจและ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ต่อไปภายหลังจากมีการเลือกตั้ง 
 เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเป็นเช่นนี้แล้ว การเรียกร้องต่อสู ้ความหวังที่จะมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีตัวแทนประชาชนที่เป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริง ที่ไม่ใช่
ตัวแทนของนักการเมือง ก็ดูจะเลือนราง ดังนี้แล้ว การทำความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ทาง    
การเมืองของไทยด้วยแนวคิดเรื่อง๓ การเพิ่มประสิทธิภาพของการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึง
ต้องอาศัยกระบวนการทางการเม ืองของพลเมืองในสังคมที ่ม ีว ัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมือง การเคารพกฎหมายและกฎกติกาของสังคม การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ การเป็นผู้
ยึดหลักสันติวิธีและการประนีประนอม การเป็นผู้ที่รู้จักเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน และการเป็นผู้
มองโลกในแง่ดี๔และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะพัฒนาไปได้ประชาชนต้องมีความเข้าใจ
ในระบอบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพราะเมื่อประชาชนรู้จักสิทธิหน้าที่และ
เสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแล้วก็จะส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้อำนาจของ
ตนได ้อย่างถูกต้องภายในขอบเขตโดยไม่ก้าวก่ายผู้อ่ืน  
 นอกจากนี้การจะพัฒนาหรือการส่งเสริมประชาธิปไตย ให้เจริญมั่นคงประชาชนจะต้องมี
ความเข้มแข็งทั้งในด้านความคิดสติปัญญาที่รู้อะไรเป็นอะไร  และรู้จักการพึ่งตนเองและพึ่งพาซึ่งกัน
และกันซึ่งความเข้มแข็งที่สำคัญคือเข้มแข็งในวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยมีความคิดความเชื่อวิถีชีวิต
และพฤติกรรมที่สอดคล้องเหนียวแน่นกับ วัฒนธรรมดังกล่าวอย่างไม่หยุดยั้งการมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เหนียวแน่นนั้นนอกจากจะช่วยสร้างช่วยพัฒนาและช่วยรักษา
ประชาธิปไตยไว้ได้แล้วยังจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการพังทลาย หรือล่มสลายของประชาธิปไตยอีกด้วย
ซึ ่งปัจจัยที ่จะทำให้ประชาชนเข้มแข็งได้  ว ัฒนธรรมทางการเมืองจึง เป็นผลมาจากกระบวน           
การถ่ายทอดโดยอาศัยประสบการณ์ ทางการเมืองตลอดจนการอบรมกล่อมเกลาที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็ก หรือการอบรมกล่อมเกลาจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา  กลุ่มเพื่อน 

 

๓ นิธิ เอียวศรีวงศ์, “วัฒนธรรมทางการเมืองไทย”เอกสารการประชุมวิชาการวัฒนธรรมการเมือง 
จริยธรรมและการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๐), หน้า ๖-๒๒. 

๔ Promgrid, P, “ Democracy development anddemocratic political culture building” , 
Parliamentary Journal, Vol. 62 No. 7 (2014): 9–43.  
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และสื ่อสารมวลชน เป็นต้น๕ และสิ ่งที ่มีคุณภาพและสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นยังทำหน้าที่ในการวางรากฐานและ
ส่งเสริมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงได้๖ 
 ๑.๑.๒ ความสำคัญของปัญหา 
 ปัญหาวิกฤตการเมืองไทยในปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ในตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาเหล่านี้เกิดจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งมีความเห็น ต่อต้านและสนับสนุนต่างๆ นานา และยังสะท้อนถึงความไม่เสมอภาคและความ
แตกแยกระหว่างชาวเมือง และชาวชนบทอีกด้วยจึงทำให้การเมืองไทยปั่นป่วนวุ่นวายไม่มีที่จะยุติลง 
และยังส่งผลถึงปัญหาในหลายๆ ด้าน ทำให้ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากมายและทำให้เสื่อม
ลงอย่างเรื ่อยๆ จนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างทันท่วงที และในปัจจุบันการเมืองไทยยังขาด
ประสิทธิภาพและความสามรถของระบบการเมืองในการแก้ไขปัญหาของสังคมซึ่งยังเป็นปัญหาของ
ระบบการเมืองไทยที่จะต้องแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ปัญหาการใช้รัฐธรรมนูญ โดยเกิดปัญหา         
การตีความเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากผู้มีอำนาจในประเทศพยายามตีความ
รัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
บ่อยครั้งจนเกินไปทำให้ขาดความต่อเนื่องในการบังคับใช้ ปัญหาการขาดความสามัคคีของประชาชน
ไทย ซึ่งมีผลมาจากการมีความคิดเห็นทางด้านการเมืองการปกครองที่แตกต่างกัน ความไม่ยุ ติธรรม
ของกระบวนการทางสังคมต่างๆ รวมถึงการขัดผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ ในสังคมเกิดปัญหาการ
ทุจริต คอรัปชั่น เป็นต้น และปัญหาการขาดจริยธรรมทางการเมืองของประชาชนชาวไทย เช่น การ
ซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งของประชาชน นักการเมืองมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้องมากเกินไป การไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กบัประชาชนก่อนการเลือกตั้ง๗ 
 จากปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน อุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตย 
มีมากขึ้นในสังคม โดยคนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น ทำให้เห็นซึ่งความไม่
ชอบธรรมของรัฐบาล ที่ไม่เห็นซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการแสดงทางการเมืองของประชาชน ซึ่งเกิด
ความไม่เป็นธรรมตามหลักของประชาธิปไตย ทำให้ประชาชนมีการต่อต้านหลักเกณฑ์และหลักการ
ต่างๆ ทีร่ัฐสนับสนุน เพราะทุกอย่างเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องทางการเมือง ดังนั้น

 

๕ Nakata, Thai Culture Lifestyle in the Politics of the New Generation,  ( Bangkok: 
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วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนับเปนส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางสังคมที่ได้ถายทอดมา
จากการกล่อมเกลาทางการเมืองจากครอบครัว กลุ่มเพื่อน ชุมชน โรงเรียน ศาสนา สถานที่ทํางาน 
สื่อมวลชน ระบบสังคม และระบบการเมือง โดยสร้างอุดมการณ์ คานิยม ทัศนคติ และความเชื่อทาง
การเมืองที่ใหม่ ซึ่งเปนมิติทางดานจิตวิทยาสังคมในแนวทางการประพฤติปฎิบัติทางการเมืองใหแก
บุคคลต่างๆ สําหรับใช้ประโยชน์ทางสังคมโดยสวนรวม  
 ดังนั้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักที่จะนำพาซึ่งความสงบสุขมาสู่สังคมและ
ประเทศชาติได้จึงจำเป็นต้องนำเอาหลักสาราณียธรรม ๖ มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในสังคมนักการเมืองและประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยหลักสาราณียธรรม ๖  เป็น
หลักธรรมที่เสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้กันจึงทำให้เป็นส่วนที่จะส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งความเป็น
สามัคคีธรรมโดยความเป็นสังคมแห่งประชาธิปไตยของชาวจังหวัดเพชรบุรีที่มากยิ่งขึ้น 
 ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย และแนวทางการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้นสืบต่อไป 
 

๑.๒ คำถามการวิจัย 
 ๑.๒.๑ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี เป็นอย่างไร 

 ๑.๒.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี มีอะไรบ้าง 
 ๑.๒.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ควรเป็นอย่างไร 

 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
 ๑.๓.๒ เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
 ๑.๓.๓ เพ่ือนำเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
  



๕ 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมือง และหลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาสภาพทั่วไป ตลอดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี ่ยวข้องกับ วัฒนธรรมทางการเมือง และหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมทางการเมืองของ แกเบรียล 
อัลมอนด์และ ซิดนีย์ เวอร์บา (Almond, Gabriel and Verba, Sidney)๘, แนวคิดทฤษฎีกล่อมเกลา
ทางการเมืองของ จุมพล หนิมพานิช,๙ และสมปอง รักษาธรรม,๑๐ (๑) จิตสํานึกและความศรัทธาใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย (๒) จิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ (๓) จิตสํานึกในการต่อสู้
เพ่ือสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน (๔) จิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วน
น้อย (๕) จิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค (๖) จิตสํานึกในหลักความยุติธรรม (๗) จิตสํานึกใน
ความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง  (๘) จิตสํานึกในหลักนิติธรรมและ 
คุณสมบัติของนักการเมืองในใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยในตัวของนักการเมืองที่มีหลักธรรมชื่อว่า สาราณียธรรม ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติและพุทธวิธี
ที่สามารถนำมาใช้ในการอยู่ร่วมกันให้เกิดความรักความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน การนำ
หลักสาราณียธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความปรองดองในการทำงาน และลดปัญหาความขัดแย้ง 
เพ่ือทำให้เกิดสันติสุข๑๑  

 

๘ Gabriel A. Almond & Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and 
Democracy in Five Nations, (Boston: Little Brown & Company, 1965), pp. 23-25. 

๙ จุมพล หนิมพานิช, กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองกับทัศนคติทางการเมืองของคนไทย , เอกสาร
การสอนชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองไทย หน่วยที่ ๕ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๓๓), หน้า ๑๗-๑๘. 

๑๐ สมปอง รักษาธรรม , “ความตื ่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพื ้นที ่ภาคใต้กับการพัฒนา
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยช่วงปี  พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ : ศึกษากรณีเปรียบเทียบ 
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ๕ จังหวัดภาคใต้”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง, (บัณฑิต
วิทยาลัย : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๒), หน้า ๓๒ – ๓๔. 

๑๑ ที.ปา. (ไทย) ๓/๓๑๗/๒๑๗. 



๖ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

๑) ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู ้มีส ิทธิ ์ในการเลือกตั ้งในจังหวัดเพชรบุรี ทั ้ง ๓ เขต                 
การเลือกตั้ง ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๓๘๐,๗๕๙ คน๑๒ 

๒) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-Interview) เพ่ือศึกษาสภาพ
ทั่วไป และรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง ใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  โดยวิธ ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จำนวน ๑๘ รูปหรือคนแบ่งเป็น ๖ กลุ่ม คือ  

๑) นักวิชาทางพระพุทธศาสนา    ๔ รูป 
๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      ๓ คน 
๓) สมาชิกพรรคการเมือง      ๓ คน                
๔) ผู้นำชุมชน       ๓ คน 
๕) เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง   ๒ คน 
๖) นักวิชาการทางรัฐศาสตร์      ๓ คน 

๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) หมายถึง เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
ในจังหวัดเพชรบุรี 

ในการนี ้ ด้วยรูปแบบการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะเป็นไปใน
ลักษณะของการประชุมกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามที่กำหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่              
ซึ่งเกิดจากการสนทนาโดยมีประเด็นปัญหาที่เจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ กลุ่มนักวิชารัฐศาสตร์ 
จำนวนทั้งสิ้น ๙ รูป/คน ทั้งนี้กลุ่มประชากรที่กล่าวมาได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้น การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พื้นที่การเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรีทั้ง ๓ เขตการเลือกตั้ง 

ได้แก่ เขตการเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม ยกเว้น ตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูน 
ตำบลบางตะบูนออก เขตการเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ เขตการเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอเขาย้อย
อำเภอบ้านลาด อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน อำเภอบ้านแหลม ( เฉพาะตำบลบ้านแหลม
ตำบลบางตะบูน ตำบลบางตะบูนออก ) 

 
๑๒ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี , สรุปข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ 

ประชากร ครัวเรือน ณ. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑, (เพชรบุรี : สำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจำจังหวดั
เพชรบุรี, ๒๕๖๑), หน้า ๑๒. 



๗ 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ดำเนินการวิจัยตั ้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รวมเป็นระยะเวลา ๑๖ เดือน 
 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
การบูรณาการหลักพุทธธรรม หมายถึง การนำหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเข้ากับการ

มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดที่จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าตามหลักธรรม โดยการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน
เพ่ือให้เกิดพ้ืนฐานของความเป็นจริง และดีงาม        

วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง ทัศนคติทางการเมืองของบุคคลซึ่งได้รับการถ่ายทอด
ปลูกฝังสืบต่อกันมาจนกระทั่งบุคคลยอมรับและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติการเมืองของสังคมโดย
ปลูกฝังให้เป็นความคิด, อุดมการณ์, ความเชื่อ ของสมาชิกในสังคมการเมืองนั้นๆ เพื่อการสร้างความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและการยอมรับกติกาของสังคม 

การกล่อมเกลาทางการเมือง หมายถึง กระบวนการถ่ายทอด ความรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ 
บรรทัดฐาน และค่านิยมต่างๆ ทางด้านการเมือง ที่พรรคการเมืองนักการเมืองโดยผ่านกลุ่มบุคคล
หนึ่งๆ ไปสู่อีกบุคคลหนึ่งที่มีฐานะ เป็นผู้รับการถ่ายทอด โดยมีผลให้ผู้ได้รับการถ่ายทอดมีความโน้ม
เอียงความรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ บรรทัดฐาน และค่านิยมต่างๆ ทางด้านการเมือง ไปในทิศทาง
เดียวกัน ได้แก่ 

สถาบันครอบครัว หมายถึง สถาบันหรือแหล่งของการเรียนรู้ทางการเมืองที่สำคัญ คือ 
ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมที่เก่ียวกับการเมืองโดยการรับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีก
รุ่นหนึ่ง ซึ่งอิทธิพลที่สำคัญของครอบครัวคือการสร้างทัศนคติ ภายในครอบครัว โดยมีลักษณะการ
ตัดสินใจร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยผ่านการพูดคุยกับ
คนในครอบครัวอย่างเสรีและมีเหตุและผล 

กลุ่มเพื่อน หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันในกลุ่มอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการ
ยอมรับทัศนคติซึ ่งกันและกัน มีการยอมรับฟังกันในเรื่องที่สนใจเหมือนๆ กัน มีการจูงใจในเรื่อง
เดียวกันเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอุดมการณ์ทางการเมืองที่ดี โดยมีความสนใจและมีการยอมรับความ
คิดเห็นที่เหมือนๆ และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมทางการเมืองร่วมกัน 

สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันหรือตัวแทนที่มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู ้ทาง
การเมืองของนักเรียนนักศึกษา ทั้งนี้เพราะสังคมปัจจุบันการเรียนรู้ทางการเมืองเกิดขึ้นในห้องเรียน
โดยผ่านหลักสูตรที่ต่างยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้
ทางการเมืองกับนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรหน้าที่พลเมือง และ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง 



๘ 

กลุ่มอาชีพ (สถานที่ทำงาน) หมายถึง กลุ่มบุคคลในสถานที่ทำงานต่างๆ ที่มีการพูด
ประเด็นทางการเมืองอย่างกว้างขวางในกลุ่มคนบางกลุ่มเนื่องจากการเมืองเป็นเรื่องของภาคประชา
สังคม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและยังเป็นกลุ่มคนทำงานที่มีทัศนะคติทางการเมืองที่กว้างใน
เชิงสร้างสรรค ์

สถาบันสื ่อมวลชน หมายถึง หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์หนังสือ นิตยสาร 
โดยทั่วไปที่มีหน้าที่สำคัญดังนี้ คือ การเสนอข่าวสาร ความคิดเห็น บริการศึกษา และทำหน้าที่
ทางด้านบันเทิง ซึ่งหน้าที่เหล่านี้ โดยเฉพาะหน้าที่เสนอข่าวและเสนอความเห็นมีผลต่อทัศนะความ
โน้มเอียงทางการเมืองของบุคคล โดยเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองที่สื่อมวลชน
ได้ ถ่ายทอดจากรัฐบาลมาสู่ประชาชน 

สถาบันทางการเมือง หมายถึง พรรคการเมืองนักการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ อันทำ
หน้าที่ในการเป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง องค์การของรัฐบาล 
ภายในประเทศ และยังมีส่วนในการทำหน้าที่ให้ความรู้ทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจ
ในการเมือง 

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การนำหลัก
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ๘ ประการ มาบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรม
ทางการเมืองที่มีผลต่อนักการเมืองและประชาชนโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง และดีงาม       
ซ่ึง ได้แก่  

จิตสํานึกและความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  หมายถึง การที่
ประชาชนมีความเชื่อความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีความเชื่อว่ารูปแบบ
รัฐสภาเปนรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับสังคมไทย เพราะเป็นหลักการหรือรูปแบบที่น่าเชื่อถือ
และเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง 

จิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่สามารถ
ใช้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่ไม่เกินขอบเขตของกฎหมาย เนื่องจากประชาชนนิยมใช้เหตุผลควบคู่กับ
การใช้สติมีเมตตาต่อสมาชิกในสังคม และการใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองโดยไม่เกินขอบเขต อันทำให้
เกิดการละเมิดหรือก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นในสังคมประชาธิปไตย 

จิตสํานึกในการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น  หมายถึง การ
ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้จักใช้
ปัญญา เหตุผลในการแก้ไขปัญหา รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน อันมีเหตุผลและการประนีประนอมกัน
ในทางความคิดเคารพในสิทธิและการตัดสินใจของผู้อื่น ปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับของสังคม โดยไม่
กระทบสิทธิบุคคลอื่น  



๙ 

จิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย หมายถึง การเคารพสิทธิของกัน
และกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิในการตัดสินใจของกันและกัน เช่น การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดย 
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ เคารพยอมรับในสียงส่วนน้อยด้วยมิตรภาพที่ดี 

จิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค หมายถึง หลักความเสมอกันในทางกฎหมายโดย
ความเท่าเทียมกัน ซึ่งประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันในทางการเมือง คือ เมื่อมีการ
เลือกตั้งทั่วไปประชาชนผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เพ่ือเลือกตัวแทนของตนเองเข้าไปทํา
หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 

จิตสํานึกในหลักความยุต ิธรรม  หมายถึง การเคารพกติกา ประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยต้องมีหัวใจ เป็นนักกีฬา เพราะบรรดาข้อขัดแย้งต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตยต้องใช้
หลักความยุติธรรมเป็นเครื่องมือ ตัดสินเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน และการดําเนินการ
ต่างๆ ต้องปราศจากอคติหรือเห็นแก่ ผลประโยชน์ 

จิตสํานึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง หมายถึง เมื่อ
ผู้ใดใช้สิทธิเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกต่างๆ แม้จะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบก็
ต้องอดทน อดกลั้นรับฟัง ในความเห็นต่างนั้น ตราบใดที่ผู้นั้นยังใช้สิทธิของตนเองภายใต้ขอบเขตแห่ง
กฎหมาย ผู้นั้นอาจจะพูดสําเนียง แตกต่างกัน หรือรูปลักษณ์ภายนอกต่างกัน แต่ก็เป็นเสรีภาพอัน
ชอบธรรมของบุคคลนั้น ตราบเท่าที่เขาไม่ได้ ทําผิดกฎหมายและทําให้ใครเดือดร้อน 

จิตสํานึกในหลักนิติธรรม หมายถึง หลักการอันถูกต้องตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับมี
ความชอบธรรมตามกระบวนการกฎหมาย เรียกว่าการปกครองต้องเป็นไปตามหลัก ของกฎหมาย
เท่านั้น ซึ่งตรงกันข้ามกับการปกครองโดยคณะบุคคล 

หลักสาราณียธรรม ๖ หมายถึง หลักธรรมเป็นที่ตั ้งแห่งความระลึกถึงกัน ถือว่าเป็น
หลักธรรมที่เป็นพลังในการสร้างความสามัคคี เป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของผู้ที่อยู่ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงระดับประเทศ โดยมุ้งเน้นเชิงประจักษ์ที่เป็นพลังให้เกิดความสามัคคี
ธรรม 

เมตตากายกรรม (กระทำต่อกันด้วยความเมตตา) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที ่ตาม
ระเบียบด้วยความเสมอภาคและ มีกิริยาท่าทางด้วยความสุภาพด้วยความจริงใจ 

เมตตาวจีกรรม (การพูดจากับผู้อื่นด้วยความรักและเมตตา) หมายถึง การใช้วาจาที่
สุภาพโดยใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วยเหตุผลแม้แต่มีความเห็นที่แตกต่าง 

เมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี) หมายถึง การมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นด้วยความยุติธรรมเป็นกลาง 

สาธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยให้ทั ่วถึงกัน ) หมายถึง การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบช่วยเหลือด้วยความจริงใจ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่



๑๐ 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และมีความเสมอภาค เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ช่วยเหลือผู้
ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม) หมายถึง 
การมีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม 

ทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกัน) หมายถึง การมี
ความคิดเห็นชอบร่วมกันด้วยความศรัทธาตามหมู่คณะในระบอบประชาธิปไตย อันเป็นหลักแห่งความ
ดีงามและจุดหมายสูงสุดในทิศทางเดียวกันคือประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่
ในจังหวัดเพชรบุรี 

 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 ๑.๖.๑ ทำให้ได้องค์ความรู ้เกี ่ยวกับสภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

 ๑.๖.๒ ทำให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

๑.๖.๓ ทำให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

๑.๖.๔ ผลการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้นี้สามารถนำไปบูรณาการเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างสร้างสรรค์ 



 

 

บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัย “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี” ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัย เพ่ือนำมาใช้ในการกำหนดกรอบ และแนวคิด ทิศทางการศึกษา โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการ 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง  
 ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 ๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง 
 ๒.๕ หลักสาราณียธรรม ๖ 
 ๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการ 
การศึกษาการบูรณาการในครั้งนี้ส่วนที่หนึ่งจะได้อธิบายความหมายของการบูรณาการว่า

มีความหมายเป็นอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้น 
๒.๑.๑ ความหมายของการบูรณาการ 
คําวา “บูรณาการ” เป็นศัพทบัญญัติทางการศึกษา เดิมใชคําว่า “บูรณาการรวมหน่วย” 

เป็นคำบัญญัติใหตรงกับคําว่า “Integration” ในภาษาอังกฤษ หมายความว่า การรวมหน่วยที่ 
แยกๆกันเขาเป็นหน่วยเดียวกัน เช่น หลักสูตรแบบบูรณาการรวมหน่วย  ปัจจุบันใชเพียงคําว่า 
“บูรณาการ” หมายความว่า การประสานเนื้อหา หลักการ กิจกรรม การฝก ฯลฯ เข้าเป็นหน่วย
เดียวกัน เช่น การสอนภาษาแบบบูรณาการ ทำใหนักเรียนได้รับความรูด้านทักษะตางๆ ทั้งฟง พูด     



๑๒ 

อ่าน เขียนผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวิชาเดียวกัน ไม่แยกออกจากกันเป็นหลายวิชาดังแต่
ก่อน๑  

คำว่า “บูรณาการ” ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ถูกนำมาใช้กันทางการบริหารกันแพร่หลาย นับแต่
ผู้นำรัฐบาลชุดก่อนได้มีแนวนโยบายปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของผู้บริหารราชการ  โดยเฉพาะผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้มีลักษณะของ “การบูรณาการ” มากขึ้น โดยให้ยึดแนวทางการปฏิบัติงานใน
ลักษณะของ CEO (Chief Executive Officer) ซึ่งภาคเอกชนเค้าทำกันอยู่ เพราะมองว่าเป็นการ
ปฏิบัติงานที่ผู้นำองค์กร จะต้องเป็นได้มากกว่า “ผู้ออกคำสั่ง” หรือ “ผู้บังคับบัญชาสูงสุด” เรียกกลุ่ม
ผู้ว่าราชการที่ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานว่า “ผู้ว่าฯ CEO” ฉะนั้น การนำคำ “บูรณาการ” ไปใช้นั้นมี
หลากหลายลักษณะ ซึ่งก็แล้วแต่การตีความให้เหมาะสมกับการใช้งาน แต่โดยรวมแล้วมีจุดร่วมกันคือ 
“การบูรณาการ” เป็นการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่นำมาบริหารจัดการร่วมกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
หรือ ทำให้ดีขึ้น คุณลักษณะของผู้บริหารแบบบูรณาการ จึงต้องมีทั้งศาสตร์ คือความรู้  ภูมิปัญญา 
ความชำนาญ และมีศิลป์คือความสามารถในการประสานความสัมพันธ์ของคนและทรัพยากรใน
หน่วยงานอย ่างเหมาะสม  ให ้สามารถปฏ ิบ ัต ิงานไปได ้ด ้วยความราบร ื ่นม ีประส ิทธ ิภาพ 
(efficiency)  และเกิดประสิทธิผล (effective)๒ 

คำว่า “บูรณาการ”(integrate) มี ความหมายโดยทั่วไปหรือแบบกว้าง คำว่า บูรณาการ  
จะหมายถึง การทำให้สมบูรณ์หรือการทำให้หน่วยย่อยๆ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายมา
รวมกันและมีความสัมพันธ์กัน มาร่วมกันทำหน้าที ่อย่างผสมกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว 
ประสานกันเพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ในตนเอง ส่วนความหมายแบบแคบ ซึ่งเป็นการนำเอา
ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ หลากหลายศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นศัพท์แสงทางวิชาการที่ถูกนำมาใช้
ในด้านการศึกษา การเมือง ธุรกิจ และการบริหารจัดการโดยมีผู้รู้ได้ให้ความหมายไว้มากมาย กล่าวคือ 
การบูรณาการ คือ การผนวก การประสาน การเติมเต็ม การเชื่อมโยง การรวมกัน ร่วมกัน เป็นต้น 
แนวคิดการบูรณาการในทางการเมืองมุ่งที่จะทำให้องค์การระหว่างประเทศเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่
ครอบครัวหนึ่ง โดยมีประเทศสมาชิกเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ทางด้านสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความหมายไว้ว่า การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสม
กลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ  ผลลัพธ์และการ
วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของสถาบันการบูรณาการที่ มีประสิทธิผล เป็นมากกว่า

 

๑ การญจนา นาคสกุล , คลังความรู้, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https:// www.royin.go.th2th/ 
knowledge/detail.pnp?ID=56 [ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

๒ จุร ีวัลย์ ภักดีวุฒิ , บูรณาการคืออะไร, [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : https://www.gotoknow.org 
/posts/74693 [๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

https://www.gotoknow.org/


๑๓ 

ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันซึ่งการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการ
จัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์๓  

สรุปได้ว่า  คำว่า“บูรณาการ” จะเป็นอีกคำหนึ่งที่ถูกนำมาใช้กันกับทางการบริหารกัน
แพร่หลาย นับแต่ผู้นำรัฐบาลชุดก่อนได้มีแนวนโยบายปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของผู้บริหารราชการ  
โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีลักษณะของ “การบูรณาการ” โดยให้ยึดแนวทางการปฏิบัติงาน  
ในลักษณะของ CEO เมื่อการบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนากับวิทยาการหรือ ศาสตรสมัยใหมวา 
วิธีการศึกษาแบบบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมจึงทําได ๒ วิธีคือ วิธีที่ ๑ พุทธวิทยา 
วิธีที่ ๒ ธรรมวิทยา ซึ่งสอดรับกับปรัชญาในการจัดการกับทางพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม   
เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
ตางรางที่ ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการบูรณาการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน ความหมายการบูรณาการ ได้แก่ การรวมหน่วยที่แยกๆ กันเข้า

เป็นหน่วยเดียวกัน  
การญจนา นาคสกุล “การบูรณาการ” เป็นการผสมผสานทรัพยากรที ่มีอยู ่นำมา

บริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือ ทำให้ดีขึ้น 
จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ, ความหมายการบูรณาการ ได้แก่ การผสมผสานทรัพยากรที่มอียู่

นำมาบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 

ความหมายการบูรณาการ ได้แก่ การผสมกลมกลืนของแผน 
กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ 
ผลลัพธ์และการวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ 

 ๒.๑.๒. แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ 
การศึกษาการบูรณาการในครั้งนี้ส่วนที่หนึ่งจะได้อธิบายความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับ

การบูรณาการว่ามีความหมายเป็นอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้น 
 ๒.๑.๒.๑ กลุ่มนักวิชาการด้านพุทธศาสนา 
สำหรับทางพระพุทธศาสนาก็มีความพยายามที่จะใช้หลักพุทธธรรมมาอธิบายให้เข้ากับ

วิชาการสมัยมากขึ้นโดยที่พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้คำนิยามคำว่า “บูรณา
การ”(Integration) ค่อนข้างจะสอดรับกับราชบัณฑิตยสถานว่า “หมายถึง การนำสิ่งที่แยกกันมา
รวมเข้าเป็นอันเดียวกันจนเกิดองค์รวม (The whole)  โดยท่านได้ยกประเด็นพระพุทธศาสนากับ

 

๓ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๕๓. 



๑๔ 

วิทยาศาสตร์มาอธิบายเพ่ิมเติมว่า “ถ้าศรัทธาในพระพุทธศาสนากับปัญญาในทางวิทยาศาสตร์เป็นไป
ในทางเดียวกันคือส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันก็จะก่อให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์ องค์รวมนี่แหละคือ
บูรณาการ  และเนื่องจากวิทยาศาสตร์ครอบคลุมไปถึงศาสตร์สมัยใหม่ ที่อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
สร้างระบบความรู ้ขึ ้นมา เช่น ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เราจึงสามารถบูรณาการ
พระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ด้วย๔ซึ่งการบูรณาการพระพุทธศาสนากับวิทยาการหรือ
ศาสตร์สมัยใหม่ว่าวิธีการศึกษาแบบบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่จึงทำได้ ๒ วิธี คือ 

วิธีที่ ๑ พุทธวิทยา (Buddhology) หมายถึง การปรับศาสตร์เข้าหาพระพุทธศาสนา คือ 
ใช้พระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้ง และนำศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา วิธีนี้ใช้องค์
ความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่มาอธิบายสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ดูทันสมัย และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับ
ได้ง่ายขึ้น 

วิธีที่ ๒ ธรรมวิทยา (Dhammology) หมายถึง การปรับพระพุทธศาสนาเข้าหาศาสตร์ คือ 
ใช้ศาสตร์สมัยใหม่เป็นตัวตั้ง และนำหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเพิ่มเติมเข้าไปในเนื้อหาของ
ศาสตร์สมัยใหม่ ทังนี้ เพราะศาสตร์สมัยใหม่มุ่งแสวงหาความจริงโดยไม่สนใจเรื่องศีลธรรม การนำ
หลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเติมเต็มให้กับศาสตร์เหล่านั้น ย่อมจะช่วยให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์ 

นอกจากนี้ยังหมายรวมไปด้วยวิธีบูรณาการแบบนี้จึงเป็นการศึกษาแบบธรรมประยุกต์ซึ่ง
หมายถึง การปรับใช้ธรรมให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ โดยอาศัยศาสตร์สมัยใหม่เป็นสะพาน วิธีการ
นอกจากจะทำให้ธรรมอกาลิโกคือไม่ล้าสมัย เพราะสามารถปรับเข้ากับวิถีแห่งชีวิตของทุกคนทุกยุค
ทุกสมัย แล้วยังจะเป็นการช่วยนำศีลธรรมกลับมาสู ่โลกนี ้อีกด้ วย“ธรรมประยุกต์จะเกิดให้เกิด
ประโยชน์แก่ชีวิต เนื่องจากธรรมเก่ียวข้องกับทุกกิจกรรมของชีวิต ธรรมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใด 
ผู้ที่นำธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสม่ำเสมอย่อมเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ประโยชน์นั่น
แหละจะทำให้รักษาพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมตลอดไป พระพุทธศาสนาจะอยู่รอดในสังคมใดก็
ต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้น ในทำนองเดียวกัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยจะอยู่รอดในสังคมโลกด้วยการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการสร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ความเป็นเลิศนี้จะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีการบูรณาการ
พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ การดำเนินการในลักษณะนี้ย่อมถือว่าสอดรับกับปรัชญา
มหาวิทยาลัยที่ว่า จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ  และ
สังคม”๕  

 

๔ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๔๙. 

๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๙. 



๑๕ 

๒.๑.๒.๒ กลุ่มนักวิชาการตะวันตก 
วิธีคิดแบบบูรณาการทีน่่าสนใจประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนคือ 
ขั้นที่ ๑ ถอดกรอบ เพื่อที่จะให้หลุดจากกับดักทางความคิดทางวัฒนธรรมทางความรู้  

ทางประสบการณ์ เป็นต้น 
ขั้นที่ ๒ ขยายกรอบ โดยอาศัยฐานแนวคิดในเรื่ององค์รวม สหวิทยาการคิดโดยวิธีอุปนัย

การมองประสานขั้วตรงข้ามและมองแบบทุกฝ่ายชนะ 
ขั้นที่ ๓ คุมกรอบ ซึ่งเป็นขั้นกลับมาบูรณาการอีกครั้ง๖ 
การบูรณาการทั้ง ๓ ขั้นเป็นการนำศาสตร์หรือความรู้วิชาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันนำมาเข้า

ด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืน เพื่อนำมาจัดเป็นการเรียนการสอนภาย ใต้หัวข้อเดียวกัน 
เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการเน้นองค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละ
รายวิชา และเน้นการสร้างความรู้ของผู้เรียนที่มากกว่า การให้เนื้อหาโดยครูเป็นผู้กำหนดซึ่งลักษณะที่
สำคัญของการสอนแบบบูรณาการ ได้แก่  

๑. เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้ กระบวนการ และการปฏิบัติ 
๒. เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาได้อย่างกลมกลืน 
๓. เป็นการบูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง 
๔. เป็นการบูรณาการเพ่ือจัดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาต่าง ๆ   
๕. เป็นการบูรณาการให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างความคิดรวบยอดของวิชาต่าง ๆ 

เพ่ือทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย๗ 
กล่าวได้ว่า กรอบการบูรณาการจะมองไปที่องค์ความรู้ในหลายๆ ศาสตร์ที่ถูกนำมาผนวก 

ผสมผสานให้เข้าด้วยกันเพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในสิ่งนั้น ๆ ซึ่งมีทั้งกรอบ องค์ความรู้ กระบวนการ 
การปฏิบัติงาน การจัดการหลักสูตรการดำเนินชีวิต เป็นต้น แต่สำหรับทางด้านอาจารย์สิริพัชร์ เจษฎา
วิโรจน์ บ่งบอกถึงลักษณะการบูรณาการที่มุ่งไปสู่การเรียนรู้ทางวิชาการในทุกขั้นตอนแต่สุดท้ายก็
สามารถนำมาผสมผสานกันอย่างลงตัวมากที่สุดจะมี ๖ ลักษณะ ได้แก่ 

๑. การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ เป็นการผสมผสานเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในลักษณะการ
หลอมรวมกันโดยการตั้งเป็นหน่วย (Unit) หรือหัวเรื่อง (Theme) 

 
๖ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูป

การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓. 
๗ ภาศกร  พ ั นธ ุ ์ ร อด , บ ู รณาการ , [ออนไลน์ ], แหล ่ งท ี ่ ม า :http://202.44.34.144/kmit/ 

knowledge_detail.php?IDKM=334 [ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

http://202.44.34.144/kmit/%20knowledge_detail.php?IDKM=334
http://202.44.34.144/kmit/%20knowledge_detail.php?IDKM=334


๑๖ 

๒. การบูรณาการเชิงวิธีการ เป็นการผสมผสานวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เข้าในการสอน 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธี การสนทนา การอภิปราย การใช้คำถาม การ
บรรยาย การค้นคว้าและการทำงานกลุ่ม การไปศึกษานอกห้องเรียนและการนำเสนอข้อมูลเป็นต้น 

๓. การบูรณาการความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ โดยออกแบบการเรียนรู้ให้มีทั้งการให้
ความรู้และกระบวนการไปพร้อม ๆ กัน เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และ
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดเป็นต้น 

๔. การบูรณาการความรู้ ความคิด กับคุณธรรม โดยเน้นทั้งพุทธิพิสัยและจิตพิสัยเป็นการ
เรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือที่นักเรียนจะได้เป็น “ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ” 

๕. การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติจริง ควบคู่ไปพร้อมๆกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

๖. การบูรณาการความรู้ในโรงเรียนกับชีวิตจริงของนักเรียน  พยายามให้เด็กได้เรียนรู้
เนื้อหาที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความหมายในสิ่งที่เรียน๘  

 สร ุ ป ไ ด ้ ว ่ า  “บ ู รณาการ”เ ป ็ นศ ั พท ์ บ ัญญ ั ต ิ ท า งการศ ึ ก ษา  เ ดิ ม ใช ้ ค ำ ว่ า
“บูรณาการรวมหน่วย” เป็นคำบัญญัติให้ตรงกับคำว่า “Integration” ซึ่งส่วนใหญ่จะมองไปในส่วน
ของการศึกษาโดยมาก จะเห็นได้จากการจัดการหลักสูตรที่ถูกผนวกนำมาผสานเพื่อให้เกิดรูปแบบ
การบูรณาการกับการเร ียนการสอนนักเร ียนซึ ่งก็ไม่แตกต่างไปจากการบูรณาการตามแนว
พระพุทธศาสนาที่อาศัยศาสตร์สมัยใหม่ที่ผนวกผสานกับหลักพุทธธรรมเพ่ือนำไปอธิบายปรากฏการณ์
ทางสังคมและนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในเชิงการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขมนุษย์ ถึงแม้ว่าจะมี
ลักษณะเฉพาะในการบูรณาการแต่การสร้างองค์ความรู้ให้สามารถร่วมเดินทางไปได้แบบองคาพยพใน
หลายๆ ส่วนก็จะเป็นการพัฒนาสังคมไปโดยอัตโนมัติที่เน้นในเชิงขององค์ความรู้แบบสหวิชาการ 
  

 

๘ สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, อ้างใน วารุณี คงมั่นกลาง, การสอนแบบบูรณาการคืออะไร?, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/400257 [๘ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 

http://www.gotoknow.org/posts/400257%20%5b๘


๑๗ 

ตางรางที่ ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของแนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต) 

แนวคิดการบูรณาการ ได้แก่ การนำสิ่งที่แยกกันมารวมเข้า
เป็นอันเดียวกันจนเกิดองค์รวม 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แนวคิดการบูรณาการ ได้แก่ ขั ้นที่ ๑ ถอดกรอบ ขั้นที่ ๒ 
ขยายกรอบ  ขั้นที่ ๓ คุมกรอบ 

ภาศกร  พันธุ์รอด, แนวคิดการบูรณาการ ได้แก่  การนำศาสตร์หรือความรู้วิชา
ต่างๆ ที่สัมพันธ์กันนำมาเข้าด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่าง
กลมกลืน 

สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, แนวคิดการบูรณาการ ได้แก่ 
๑. การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ  
๒. การบูรณาการเชิงวิธีการ   
๓. การบูรณาการความรู้กับกระบวนการเรียนรู้  
๔. การบูรณาการความรู้ ความคิดกับคุณธรรม   
๕. การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ  
๖. การบูรณาการความรู้ในโรงเรียนกับชีวิตจริง 

 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 

การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองในครั ้งนี ้ส ่วนที ่หนึ ่งจะได้อธิบายความหมายของ
วัฒนธรรมทางการเมืองว่ามีความหมายเป็นอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้น 

๒.๒.๑ ความหมายของวัฒนธรรมการเมือง 
วัฒนธรรมทางการเมืองเปนสวนหนึ่งของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดและแม้ว่าวัฒนธรรม 

ทางการเมืองไดมาจากการผสมคําระหวาง “วัฒนธรรม”กับ “การเมือง”ดังนั้นจึงมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง ไว้ดังนี้ 

 วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก
ของสังคมการเมืองกับสังคมการเมืองในเชิงจิตวิทยา โดยวัฒนธรรมทางการเมืองใดที่สังคมการเมือง
ต้องการก็มักถูกปลูกฝังให้เป็นความคิด, อุดมการณ์, ความเชื่อ ฯลฯ ของสมาชิกในสังคมการเมืองนั้นๆ 
ดังนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นความคิด, อุดมการณ์, ความเชื่อ ฯลฯ ที่ขึ้นตรงกับกระบวนการ



๑๘ 

สร้างความคิด, อุดมการณ์, ความเชื่อ ฯลฯ จากสถาบันในทางการเมืองต่างๆ ที่แปรผันต่างกันไป
ตามแต่ละสังคมการเมือง๙  

คำว่า “วัฒนธรรม” (Culture) หมายถึง“สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะหรือวิถีชีวิต 
ของหมู่คณะ”ดังนั้นจึงอาจอนุมานได้เป็นสังเขปว่า วัฒนธรรมทางการเมืองก็คือสิ่งที่ทำให้เจริญงอก
งามทางการเมืองแก่หมู่คณะหรือวิถีชีวิตทางการเมืองของหมู่คณะนั้นเอง โดยทั่วไป  สิ่งที่ทำให้เจริญ
งอกงามแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมักเป็นสิ่งที่ดีงาม ไม่ว่าความเจริญงอกงามจะเกิดขึ้น ต่อตัวมนุษย์หรือต่อ
สังคมก็ตาม วัฒนธรรมทางการเมืองจึงมีรากฐานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  มนุษย์ในสังคม เพราะเป็น
ปัจจัยสำคัญที่สร้างสรรค์ความเจริญงอกงามแก่มนุษย์และสังคม นั่นเอง เมื่อเป็นดังนี้ วัฒนธรรมทาง
การเมืองจึงน่าจะมีรากฐานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตทาง การเมืองที่ดีที่งามของมนุษย์ในสังคมการเมือง 
เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างสรรค์ความ เจริญงอกงามทางการเมืองแก่มนุษย์และสังคมการเมือง
นั้นๆ๑๐  

คำว่า “วัฒนธรรมทางการเมือง” เป็นคำศัพท์เฉพาะทางรัฐศาสตร์ มาจากภาษาอังกฤษว่า 
“Political Culture” โดยคำว่า “วัฒนธรรม” มาจากภาษาอังกฤษว่า “Culture” ซึ่งมีรากศัพท์จาก
ภาษาลาติน คือ Culture อันหมายถึง การปลูกหรือการปลูกฝัง๑๑ 

อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม 
ทางสังคม (Social Culture) หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล ซึ่งมา จากความ
เชื ่อ (Beliefs) ค่านิยม (Values) และทัศนคติทางการเมือง (Attitude) ของ บุคคลซึ ่งได้รับการ
ถ่ายทอดปลูกฝังสืบต่อกันมา จนกระทั่งบุคคลยอมรับและยึดถือเป็น  แนวทางปฏิบัติการเมืองของ
สังคม วัฒนธรรมทางการเมืองเกิดจากกระบวนการปลูกฝังอบรม กล่อมเกลาทางการเมือง (Political 
Socialization Process) ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สืบ ต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนทำให้
บุคคลในสังคมมีความรับรู้ทางการเมือง (Political Knowledge) ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมทางการเมือง 
(Political Behavior) ของบุคคลในสังคม และเมื ่อบุคคลในสังคมมีพฤติกรรมทางการเมืองเป็น               
แบบแผน (Pattern) พฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นแบบแผนก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมือง
ของบุคคลในสังคมนั้น จากกระบวนการเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองดังกล่าวการศึกษาวัฒนธรรมทาง
การเมืองจึงมี ความสัมพันธ์โดยตรงกับวิวัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองที่ผ่านมาในอดีต 

 

๙ Heywood, Politics, (London: Macmillan, 1997), p. 202. 
๑๐  Eiampaiwan, Political culture. In Introduction to Political Science, Unit 1 1 , 

(Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University, 2003), p.71. 
๑๑ จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕. 



๑๙ 

โดยเฉพาะกระบวนการเปลี ่ยนแปลงทางการเมืองที ่จะมีอิทธิพลต่อการเปลี ่ยนวัฒนธรรมทาง 
การเมืองด้วย๑๒  

จากที ่กล่าวในเบื ้องต้น เราจะเห็นได้ว ่าวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ ่งของ                 
ระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคม๑๓ โดยสาระพื้นฐานแล้ว วัฒนธรรมทางการเมืองก็คือแบบแผนการ
ดำเนินชีวิตทางการเมืองของสมาชิกทางสังคม วัฒนธรรมทางการเมืองในแต่ละสังคมจึงแตกต่างกันไป
ตามทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม และ จารีตประเพณีทางการเมืองของแต่ละสังคม วัฒนธรรมทาง
การเมืองจึงเป็นปัจจัยเงื่อนไขท่ี กำหนดบทบาทและพฤติกรรมทางการเมืองของสมาชิกในแต่ละสังคม
และเป็นปัจจัยสำคัญที่ ส่งผลให้ลักษณะและรูปแบบของระบอบการเมืองการปกครองในแต่ละสังคม
แตกต่างกันด้วย๑๔ วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแบบแผนของทัศนคติและความเชื่อของ บุคคลที่มีต่อ
ระบบการเมืองต่อส่วนต่างๆ และต่อการแสดงบทบาทการเมืองของบุคคล ซึ่ง  อาจจำแนกแนวโน้ม
หรือท่าทีในการแสดงออกทางการเมืองของบุคคลได้ ๓ แบบ เรียกว่า “Orientation” (ความโน้ม
เอียง) กล่าวคือ  

๑ ) ความโน ้มเอ ียงด ้านการร ับร ู ้ (Cognitive Orientation) หมายถ ึง ความร ู ้และ                   
ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อการเมือง 

๒) ความโน้มเอียงต่อการแสดงความรู้สึก (Affective Orientation) หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่อการเมืองเป็นความรู้สึกทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อการเมือง  

๓) ความโน้มเอียงด้านการประเมิน (Evalutive Orientation) หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการใช้ค่านิยมของบุคคลวิเคราะห์การเมืองเพื่อการตัดสินวินิจฉัย ทั้งนี้ความเชื่อทาง            
ด้านการเมืองของบุคคลอาจจำแนกได้เป็น ๒ แบบ ได้แก่ ความ เชื่อทางการเมืองต่อสิ่งที่เป็นอยู่และ
ความเชื่อทางการเมืองต่อสิ่งที่ควรจะเป็น๑๕ โดยอาศัยทัศนคติความเชื่อและสภาวะแห่งจิตใจของ
บุคคล ซึ่งเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมทางการเมือง เพื่อการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ  

 

๑๒ Thamrongthanyawong, S., Thai Politics, (Bangkok: Selma Tham, 2006). 
๑๓ Somvician, K., Thai Political Culture and Urban Development, (Bangkok: Political 

Science, Phra Nakhon, Thai Wattana Panich, 1971), p. 42. 
๑๔ Gabriel A. Almond, “Comparative Political System”, Journal of Politic, Vol. 18 (1956): 

391 - 409. 
๑๕  Gabriel A. Almond & Sidney Verba., The Civic Culture: PoliticalAttitudes and 

Democracy in Five Nations, (Boston: Little Brown & Company, 1965), p. 516. 



๒๐ 

การยอมรับกติกาของสังคม๑๖ รวมทั้งการให้ความสนับสนุนทางการเมืองโดยทั่วไปของสมาชิกภายใน
ระบบการเมือง๑๗  

ในส่วนของประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นรูปแบบการ ปกครอง
ที ่ไทยรับมาจากประเทศตะวันตก แม้ว ่าการปกครองแบบนี ้จะเป็นที ่น ิยมกันทั ่วไปใน  นานา
อารยประเทศ และได้รับการยอมรับจากสังคมไทยอย่างกว้างขวาง แต่การปกครอง ระบอบดังกล่าวก็
ยังไม่สามารถประสานเข้ากับวิถีชีวิตคนไทยได้อย่างสนิทแนบแน่น อาจกล่าวได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยหรือมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อย่างแท้จริง ทั้งนี้เป็นเพราะมีเงื่อนไข
สำคัญที่เกี่ยวข้องหลายประการ อันเป็นอุปสรรคสำคัญ ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย ปัจจัย
สำคัญประการหนึ่ง คือ เรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยแบบเดิม ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ของ
ระบบอุปถัมภ์มายาวนาน ทำให้วัฒนธรรมทางการเมืองไทยค่อนข้างไปทางอำนาจนิยมและประเพณี
นิยม ซึ่งลักษณะพฤติกรรม และวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยเช่นนี้ มีเนื้อหาสาระแตกต่างอย่าง
สิ้นเชิงกับ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในโลกตะวันตก๑๘ความเข้าใจโดยทั่วไปใน
เมืองไทยเก่ียวกับการเมืองก็คือ การเมืองคือการแย่งชิง ตำแหน่งสาธารณะ ด้านการบริหารต่างๆ ด้วย
การเลือกตั้งหรือคมหอกคมดาบ ความเข้าใจ เช่นนี้เป็นผลให้คนทั่วไปรู้สึกว่าการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับ
ตน มากไปกว่าความสามารถที่จะเก็งว่าอำนาจทางการเมืองจะเป็นของใคร และเมื่อเป็นเช่นนั้น
นโยบายสาธารณะจะเปลี่ยนแปลง ไปอย่างไร ตนจะเอาตัวรอดหรือจะหาประโยชน์ทางธุรกิจจาก
ความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไร๑๙ 

สรุปได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง ทัศนคติทางการเมืองของบุคคลซึ่งได้รับการ
ถ่ายทอดปลูกฝังสืบต่อกันมาจนกระทั่งบุคคลยอมรับและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติการเมืองของสังคม
โดยปลูกฝังให้เป็นความคิด, อุดมการณ์, ความเชื่อ ของสมาชิกในสังคมการเมืองนั้นๆ เพื่อการสร้าง

 

๑๖ Lucian W. Pye and Sidncy Verba, Political Culture and Political Development, 
(Princeton: Prineton University Press, 1965), p. 5. 

๑๗ William T. Bluhm, Ideologies and Attitude Modern Political Culture, (New Jersey: 
Prentice Hall, 1974), pp. 5-6. 

๑๘ Promgird, P, “ Political Culture and Democracy Development in NorthEast Rural 
Community Area : A Case Study of People in Khambong and Sa-ard Village, Ampure Nampong, 
Khon Kaen Province, Journal of Humanities, (Social Sciences, 31 (3): Publishing House, 2014): 65-
66. 

๑๙ Aoisiwong, N. “ Thai Political Culture, " Journal of Institute of Culture and Arts 
Srinakharinwirot University, Vol. 12 (February 2011): 49. 



๒๑ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการยอมรับกติกาของสังคม รวมทั้งการให้ความสนับสนุนทาง
การเมืองโดยทั่วไปของสมาชิกภายในระบบการเมือง 
ตางรางที่ ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของวัฒนธรรมการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Heywood,  วัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นความคิด , อุดมการณ์, ความ

เชื ่อ ที่ขึ ้นตรงกับกระบวนการสร้างความคิด , อุดมการณ์, 
ความเชื่อ จากสถาบันในทางการเมืองต่างๆ ที่แปรผันต่างกัน
ไปตามแต่ละสังคมการเมือง 

พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน   

วัฒนธรรมทางการเมืองก็คือสิ่งที ่ทำให้ เจริญงอกงามทาง
การเมืองแก่หมู่คณะหรือวิถีชีวิตทางการเมืองของหมู่คณะ 

Eiampaiwan,  
 

วัฒนธรรมทางการเมืองจึงมี ความสัมพันธ ์โดยตรงกับ
วิวัฒนาการของระบบการเมืองการปกครองที่ผ่านมาในอดีต 
โดยเฉพาะกระบวนการเปลี ่ยนแปลงทางการเมืองที ่จะมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมือง 

Thamrongthanyawong, S.,  
 
Somvician,  
 
 
Gabriel A. Almond & Sidney 
Verba,  
 
Lucian W. Pye and Sidncy 
Verba,  

วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของระบบวัฒนธรรม
ทั้งหมดในสังคม 
วัฒนธรรมทางการเมืองในแต่ละสังคมจึงแตกต่างกันไปตาม
ทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม และจารีตประเพณีทางการเมือง
ของแตล่ะสังคม 
วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแบบแผนของทัศนคติและความ
เชื่อของ บุคคลที่มีต่อระบบการเมืองต่อส่วนต่างๆ และต่อ
การแสดงบทบาทการเมืองของบุคคล 
การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการยอมรับกติกา
ของสังคมและการให้ความสนับสนุนทางการเมืองโดยทั่วไป
ของสมาชิกภายในระบบการเมือง 

 
  



๒๒ 

ตางรางที่ ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของวัฒนธรรมการเมือง (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
William T. Bluhm,  
(1974, pp. 5-6.) 
 
Promgird, P., 
 (2014, pp. 65-66.) 
 

วัฒนธรรมทางการเมืองไทยค่อนไปทางอำนาจนิยมและ
ประเพณีนิยม ซึ ่งลักษณะพฤติกรรมและวัฒนธรรมทาง
การเมืองของคนไทย 
วัฒนธรรมทางการเมืองไทยค่อนข้างไปทางอำนาจนิยมและ
ประเพณีนิยม ซึ ่งลักษณะพฤติกรรม และวัฒนธรรมทาง
การเมืองของคนไทยเช่นนี ้ มีเนื้อหาสาระแตกต่างอย่าง
สิ้นเชิงกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในโลก
ตะวันตก 

Aoisiwong, N.,  
(2011, p. 49.) 

ความเข้าใจโดยทั่วไปในเมืองไทยเกี ่ยวกับการเมืองก็คือ 
การเมืองคือการแย่งชิง ตำแหน่งสาธารณะ ด้านการบริหาร
ต่างๆ ด้วยการเลือกตั ้งหรือคมหอกคมดาบ ความเข้าใจ 
เช่นนี้เป็นผลให้คนทั่วไปรู้สึกว่าการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับตน 
มากไปกว่าความสามารถที่จะเก็งว่าอำนาจทางการเมืองจะ
เป็นของใคร 

 
๒.๒.๒ กระบวนการเกิดวัฒนธรรมทางการเมือง 
วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) คือส่วนหนึ ่งของวัฒนธรรมทางสังคม 

(Social Culture) เป็นวัฒนธรรมที่ครอบคลุมสังคมทั้งหมด โดยวัฒนธรรมทางการเมืองจะเกี่ยวข้อง
เฉพาะ “การเมือง” เป็นหลักซึ่งโดยความเป็นจริงจะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมส่วนอ่ืนๆ ของสังคม                
อย่างใกล้ชิด ดังนั้น กระบวนการเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นอย่างเดียวกับกระบวนการเกิด            
วัฒนธรรมทางสังคมโดยมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้๒๐ 

๑ . กระบวนการปล ูกฝ ังอบรมกล ่อมเกลาทางการเม ือง (Political Socialization 
Process) บุคคลในสังคมจะผ่านกระบวนการปลูกฝังอบรมหล่อหลอมกล่อมเกลาทางการเมืองมาแต่
แรกเกิดโดยเริ ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียน ชุมชน ที่ทำงาน และจากสิ ่งแวดล้อมโดยรวมโดย
กระบวนการนี้จะเกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางอ้อม  

 

๒๐ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ , การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๙),                  
หน้า ๖๖๒. 



๒๓ 

๒. ความรู ้ทางการเมือง (Political Knowledge) จากกระบวนการปลูกฝังอบรมหล่อ
หลอมกล่อมเกลาทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมจะทำให้บุคคลเกิดความรู้ทางการเมืองจาก
ความรู้ทางกว้างจนถึงความรู้ทางลึก อาทิความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ของระบอบการเมืองต่างๆ ได้แก่ 
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบอบเผด็จการทหารระบอบคอมมิวนิสต์ ระบอบสังคมนิยมและ
ระบอบ ประชาธิปไตย เป็นต้น หรือความรู้เกีย่วกับกิจกรรมและพฤติกรรมทางการเมืองรูปแบบต่างๆ 
ทั้งจาก การปลูกฝังจากครอบครัว โรงเรียนองค์การที่ทำงานและจากสื่อต่างๆ กระบวนการนี้จะทำให้
บุคคลมี ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั“การเมือง” ในมุมมองอย่างหลากหลาย 

๓. ความเชี่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง (Political Beliefs, Values, Attitudes) 
เมื่อบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นความรู้แค่ผิวเผินหรือ 
แบบลึกซึ้งกระบวนการรับรู้ (Perception Process) ของแต่ละคนจะทำหน้าที่ในการกลั่นกรองถ้า
เห็นว่าสิ่งใดไม่ดีจะเกิดการปฏิเสธ เช่น บุคคลเห็นว่าระบอบเผด็จการทหารหรือระบอบคอมมิวนิสต์ไม่
ดีก็จะปฏิเสธแต่ถ้าเห็นว่าดีเพราะเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปหรือหลักการที่ดีเช่น ถ้าบุคคลเห็นว่า 
ระบอบประชาธิปไตยดี กระบวนการรับรู้จะทำให้เกิดการยอมรับจนกลายเป็นความเชื่อค่านิยม              
และทัศนคตทิางการเมืองของตน ซึ่งมีลักษณะดังนี้๒๑ 

๑. ระบบความเชื่อ (Beliefs) เป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ดำรงอยู่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือ 
เป็นสิ่งทีผ่ิดเป็นการประเมินค่าถึงสิ่งที่เป็นอยู่ว่าดีหรือเลวหรือเป็นความเชื่อเกี่ยวกับ วิธีหรือเป้าหมาย 
ของการกระทำว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่ความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคลเมื่อบุคคลมี 
ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและเห็นว่าการเมืองระบบใดดีก็จะยอมรับและยึดถือกลายเป็นความเชื่อทาง 
การเมืองของตน อาทิความเชื่อเกีย่วกบัระบอบการเมืองต่างๆ ของบุคคลและกลุ่มบุคคล  

๒. ค่านิยม (Values) เป็นความเชื่อที่ยึดถือสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นความ 
เชื่อเกี่ยวกับวิธีหรือเป้าหมายการกระทำของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ มีลักษณะยืนยงถาวรต่างกันกับ 
สมัยนิยม (Fashion) ที่ไม่ยืนยงถาวรเป็นความเชื่อที่มีผลต่อการกระทำในระยะสั้นแล้วเลือนหายไป 
ค่านิยมทางการเมืองจึงเป็นการแสดงออกของความเชื่อทางการเมืองในรูปของการกระทำที่สามารถ
มองเห็นได้ อาทิค่านิยมเผด็จการและค่านิยมประชาธิปไตย เป็นต้น การกระทำต่างๆ ของบุคคลและ
กลุ่มบุคคลจะทำให้รู้ว่า บุคคลเหล่านี้มีความเชื่อทางการเมืองอย่างไร  

๓. ทัศนคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกของตนที่สั่งสมมาจากประสบการณ์อันยาวนาน 
และมีผลต่อการตอบสนองสิ่งต่างๆ ด้วยลักษณะของความรู้สึกและความพอใจของตน ดังนั้น ทัศนคติ 
ทางการเมืองจึงเกิดขึ้นจากกระบวนการรับรู้ทางการเมืองของบุคคลจนกระทังทำให้เกิดความเชื่อทาง 
การเมืองเกี่ยวกับลัทธิหรือระบอบการเมืองต่างๆ และการแสดงออกในรูปแบบของความรู้สึกทาง 

 

๒๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๖๓. 



๒๔ 

การเมือง อาทิเช่น รู้สึกพอใจกับ ระบอบประชาธิปไตยที่เคารพในเรื่องเสรีภาพ ความเสมอภาคและ 
ความยุติธรรมของคนในสังคมและความรู้สึกไม่พอใจกับ ระบอบการเมืองที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพและ 
ความเสมอภาคของบุคคล เป็นต้น  

๔. พฤติกรรมทางการเมือง (Political Behaviors) เมื ่อบุคคลมีความเชื่อค่านิยมและ 
ทัศนคติทางการเมืองอย่างไรก็จะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมทางการเมืองอย่างนั้น อาทิเช่น บุคคลใดมี 
ความเชื่อในระบอบประชาธิปไตย บุคคลนั้นก็จะเคารพในสิทธิเสรีภาพทั้งของตนเองและผู้อ่ืน จะเห็น 
คุณค่าของความเสมอภาคและความยุติธรรมของสังคม ถ้ามีการเลือกตั้งก็จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่าง
สม่ำเสมอถ้ามีการแสดงความคิดเห็นก็จะเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์    
อย่างมเีหตุผล พฤติกรรมการเมืองเหล่านี้จะเกิดจากอิทธิพลของความเชื่อค่านิยมและทัศนคติทางการ
เมืองของแต่ละบุคคล  

๕. วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมทางการเมืองจน 
กลายเป็นแบบแผน (Pattern) คือกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถคาดหมายได้ อาทิ บุคคลที่ไป
ใช้ สิทธิเลือกตั้งเสมอบุคคลที่กล้าแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมา และบุคคลที่
เคารพในความเสมอภาคของผู ้อื ่น พฤติกรรมทางการเมืองที่ เป็นแบบแผน เช่นนี ้จะกลายเป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลนั้นหรือกลุ่มนั้น 

สรุปได้ว่า กระบวนการเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นอย่างเดียวกับกระบวนการเกิด            
วัฒนธรรมทางสังคมโดยมี กระบวนการปลูกฝังอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง, ความรู้ทางการเมือง  
ทีด่ีต่อการเมือง 
ตางรางที่ ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญกระบวนการเกิดวัฒนธรรมทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมบัติ ธำรงธัญวงศ,์  
(๒๕๔๙, หน้า ๖๖๒ - ๖๖๓) 

กระบวนการเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นอย่างเดียวกับ
กระบวนการเกิดวัฒนธรรมทางสังคมโดยมีกระบวนการ 
ดังต่อไปนี้ 
๑. กระบวนการปลูกฝังอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง 
๒. ความรู้ทางการเมือง 
๓. ความเชื่อค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง 

 
  



๒๕ 

 ๒.๒.๓ ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง 
วัฒนธรรมการเมืองเชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการกล่อมเกลา สมาชิกในสังคม

การเมืองให้มีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางที่สังคมการเมือง ดังนั้นจึงมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย
ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง ไว้ดังนี้  

ความต้องการหรือการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง๒๒ โดยมีทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองคือทฤษฎีการเมืองของแกเบรียล อัล  มอนด์ (Gabriel Abraham Almond)  
ที่มองว่าการเมืองโดยรวมนั้น สามารถจะพัฒนาได้  หากสมาชิกในสังคมมี“สำนึกพลเมือง” หรือ 
“วัฒนธรรมพลเมืองในการเข้าร่วมทางการเมืองอย่างแข็งขันแต่หากสมาชิกในสังคมการเมืองที ่ไม่
สนใจการเมืองหรือรับรู้แต่ไม่เข้าร่วมทางการเมือง การเมืองนั้นก็จะด้อยพัฒนา โดยใช้ปัจจัยเกี่ยวกับ
ความสำนึกทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งมนีิยามวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นตัวชี้วัด 
๓ ประเภท ไว้ดังนี้๒๓ 

๑) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (Parochial political culture) เป็นวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบบดั้งเดิม ประชาชนในสังคมไม่มีความรู้ไม่มีบทบาททาง การเมืองไม่มีความคิดเห็น 
และไมม่ีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ได้กำหนดบทบาททางการเมืองให้กับใครไม่มีรัฐธรรมนูญ และไม่มีข้อ
เรียกร้องทางการเมืองระหว่างประชาชนกับระบบ การเมือง ประชาชนไม่ได้สนใจต่อระบบการเมือง 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ปรากฏใน สังคมที่ปฏิบัติตามจารีตประเพณีดั้งเดิมซึ่งปกครองกันแบบ
ง่ายๆ เช่น ชนเผ่าเงาะป่าซาไก และชนเผ่าผีตองเหลืองในประเทศไทยหรือประชาชนในสังคมชนบทที่
ห่างไกลความเจริญ เป็นต้นแต่ในปัจจุบันจะปรากฏกลุ่มวัฒนธรรมแบบคับแคบในยุคสมัยใหม่ก็มี  

๒) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (Subject political culture) เป็น วัฒนธรรมทาง
การเมืองที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองโดยทั่วๆ ไปใน ระดับหนึ่ง ประชาชนใน
สังคมไม่มีความรู้สึกว่าตนเองมีความหมายหรืออิทธิพลต่อระบบ การเมือง ประชาชนได้ยอมรับอำนาจ
รัฐ เชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ แต่ไม่กล้า แสดงออก ไม่กล้าเรียกร้องทางการเมือง ไม่ได้
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยถือว่า การเมืองเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจหรือผู้มีบารมีลักษณะของ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ ฟ้าจะพบได้ในกลุ่มคนชั้นกลางในประเทศกำลังพัฒนา ความเชื่อที่ฝัง
รากลึกมาตั้งแต่อดีตอัน เป็นอิทธิพลของสังคมเกษตรกรรมซึ่งมองว่ารัฐมีอำนาจเป็นผู้ปกครองเท่านั้น 
ประชาชนทั่วไป ควรมีหน้าที่เพียงเชื่อฟัง และปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น วัฒนธรรมทางการเมือง

 

๒๒ Mehran Kamrava.,  Understanding Comparative Politics: a framework for analysis, 
(London and New York: Routledge, 1996), p. 55. 

๒๓ Gabriel A. Almond & Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and 
Democracy in Five Nations, (Boston: Little Brown & Company, 1965), pp. 23-25. 



๒๖ 

แบบนี้จะ พบเห็นได้ในสังคมทางการเมืองของประเทศไทยโดยเฉพาะประชาชนนิยมไปลงคะแนนเสียง 
เลือกตั้ง แต่ไม่ได้ติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐรวมทั้งไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง  

๓ ) ว ัฒนธรรมทางการเม ืองแบบมีส ่วนร ่วม (Participant political culture) เป็น 
วัฒนธรรมทางการเมืองของกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเป็น อย่างดีตื่นตัว
ทางการเมืองตระหนักรู้ในทางการเมือง มีจิตสำนึกทางการเมืองสูง เห็นคุณค่าและความสำคัญใน             
การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเห็นว่าต้องควบคุม กำกับและ ตรวจสอบผู้ปกครองให้ใช้อำนาจ
ปกครองเพื่อให้ระบบการเมืองตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความเป็นธรรมรวมทั้งการ
บังคับใช้อำนาจตามกฎหมาย วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมจะพบเห็นได้ในประเทศที่มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบ ก้าวหน้าสูงและมีชนชั ้นกลางกลุ ่มใหญ่ที ่มีจิตสำนึกทาง
การเมืองรวมทั้งมีความรับผิดชอบสูง ซึ่งจะมีอยู่ในประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

วัฒนธรรมทางการเมืองที่ปรากฏอยู่ในสังคมต่างๆ ตามทัศนะของ Almond และ Verba 
นั้นเป็นการยากที่จะชี้ให้เห็นชัดลงไปว่าในสังคมต่างๆ ประชาชนในสังคมการเมืองทั้ง ประเทศจะมี
วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแบบหนึ่งแบบใดโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามในสังคม  การเมืองที่ประชาชน
ยังคงมีความแตกต่างกันด้านฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมืองซึ่ง จะมีผลต่อความรับรู้ทางการ
เมืองหรือจิตสำนึกทางการเมืองต่างกัน รวมทั้งความเข้าใจทางการเมืองของแต่ละบุคคลด้วย  

ในสังคมต่างๆ ประชาชนจะมีลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสม (Mixed political 
culture) ได้แก่  

๑) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมไพร่ฟ้า (Parochial – subject political 
culture) เป็นวัฒนธรรมแบบที่ประชาชนไม่ยอมรับอำนาจในแบบดั้งเดิม เช่น อำนาจของหัวหน้าเผ่า 
หรือเจ้าของที่ดินแต่ประชาชนเริ่มมีความจงรักภักดีต่อระบบการเมือง ที่สลับซับซ้อนมากขึ้น หรือ
ยอมรับอำนาจของรัฐบาลกลางแทนที่จะยอมรับอำนาจของหัวหน้าเผ่า แต่ยังไม่สนใจเรียกร้องสิทธิ
ทางการเมือง หรือไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง  

๒) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมมีส่วนร่วม (Subject – participant political 
culture) ในวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ประชาชนกลุ่มหนึ่งมีความสนใจที่จะเข้า ร่วมทางการเมือง 
และมีจิตสำนึกทางการเมืองสูง แต่ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งก็เฉื่อยชาไม่สนใจ ที่จะเข้าร่วมทางการเมือง 
โดยยังยอมรับในอำนาจรัฐแบบปราศจากเงื่อนไข วัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งมีการผสมกันในลักษณะ
เช่นนี้จะทำให้การเมืองไม่มั่นคงเพราะว่าประชาชนใน กลุ่มที่ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นมี
จำนวนน้อยอยู่ในสังคม วัฒนธรรมทางการเมือง แบบการมีส่วนร่วมก็จะถูกกดดันจากกลุ่มคนที่อยู่ใน
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าซึ่ง เป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ในสังคม เนื่องจากวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบไพร่ฟ้านั้นจะเน้นไป ทางด้านอำนาจนิยมถ้าหากในระยะยาวมีการจัดตั้งองค์กรหรือ
กลไกทางการเมืองและสถาบันต่างๆ ขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ เช่นพรรคการเมืองคณะกรรมการการ



๒๗ 

เลือกตั้งคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ
กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง เป็นต้น จะทำให้วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าถูกผสมผสาน   
กันขึ้นจะทำให้มีความโน้มเอียงไปสู่วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม การจะทำให้ระบอบ
ประชาธิปไตยเจริญงอกงามขึ้นมีความต่อเนื่องยาวนาน วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมอาจจะ
มีอิทธิพลทำให้ประชาชนที่โน้มเอียงไปทางอำนาจนิยมเปลี่ยนท่าทีและทัศนคติเกิดเป็นลักษณะ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมีส่วนร่วม๒๔  

๓) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมมีส ่วนร่วม (Parochial – Participant 
Culture) เป็นรูปแบบที ่เก ิดอยู ่ ในประเทศเกิดใหม่ และเป็นปัญหาในการพัฒนาวัฒนธรรม                      
ทางการเมืองเพราะว่าประชาชนในประเทศเหล่านี้ส่วนมากจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ             
แต่จะถูกปลุกเร้าในเรื่องผลประโยชน์ทางเชื้อชาติศาสนา ทำให้เกิดความสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมือง เพื่อคุ้มครองประโยชน์เฉพาะกลุ่มของตน การพยายามเข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมือง
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง โดยประชาชนกลุ่มหนึ่งอาจมี
แนวคิดเอนเอียงไปทางอำนาจนิยม ในขณะที่ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งอาจเอนเอียงไปทางระบอบ
ประชาธิปไตย ลักษณะความขัดแย้งนี้ทำให้ โครงสร้างทางการเมืองไม่อิงอยู่กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะแต่จะขึ้นอยู่กับการปลุกเร้าเรื่องที่เก่ียวกับผลประโยชน์๒๕  

สรุปได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองคือทฤษฎีการเมืองที ่มองว่าการเมืองโดยรวมนั้น 
สามารถจะพัฒนาได้ หากสมาชิกในสังคมมี “สำนึกพลเมือง” หรือ “วัฒนธรรมพลเมืองในการเข้าร่วม
ทางการเมืองอย่างแข็งขันเพ่ือพัฒนาประเทศชาติและสังคมให้เกิดความสงบสุข 
  

 

๒๔  Kanjanasuwan, W.,  Report on mechanisms to promote democratic political 
culture in Thai society, 2015, pp.15-17.  

๒๕ Santaphan, C., Thai Political Culture: the true Constitution that has Never been 
Abolished.,Online.,Retrieved,199,  [ออนไลน ์ ] , แหล ่งท ี ่มา :  http://www.pub law.net/ publaw/view. 
aspx?id=1014. [๑๐ มกราคม ๒๕๖๒]. 
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๒๘ 

ตางรางที่ ๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Mehran Kamrava.,  
 
 
Gabriel A. Almond & Sidney 
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Kanjanasuwan, W.,  
 
 
Santaphan, C., 

วัฒนธรรมการเมืองเชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการ
กล่อมเกลาสมาชิกในสังคมการเมืองเพื่อสร้างความต้องการ
หรือการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง 
ปัจจัยเกี่ยวกับความสำนึกทางการเมืองและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองซึ่งมีนิยามวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นตัวชี้วัด                        
๓ ประเภท,  
๑. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ,  
๒. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า,  
๓. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้านั้นจะเน้นไป ทางด้าน
อำนาจนิยมถ้าหากในระยะยาวมีการจัดตั้งองค์กรหรือกลไก
ทางการเมืองและสถาบันต่างๆ ขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมมีส่วนร่ วมเป็น
รูปแบบที่เกิดอยู่ในประเทศเกิดใหม่ และเป็นปัญหาในการ
พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองเพราะว่าประชาชนในประเทศ                   
เหล่านี้ส่วนมากจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบแต่
จะถูกปลุกเร้าในเรื่องผลประโยชน์ทางเชื้อชาติศาสนา 

 
 ๒.๒.๔ องค์ประกอบของวัฒนธรรมทางการเมือง 

ในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันทั้งในทางคุณค่าและความรู้สึก แต่สิ่งเหล่านี้ผูกพันธ์           
กันได้โดยความภักดีและความรู้สึกผูกพันธ์กับสังคมในการพัฒนาทางการเมือง สังคมจะต้องสร้าง 
วัฒนธรรมทางการเมืองหลักดังนี้ คือ     

ประการแรก ความไวว้างใจ ความไม่ไว้วางใจและความสงสัย วัฒนธรรมทางการเมืองจะ
ถูกสร้างข้ึนในสังคมโดยพื้นฐานของความเชื่อ ความไว้วางใจต่อผู้ตามคือประชาชน หรือวัฒนธรรมทาง
การเมืองสร้างขึ ้นบนพื้นฐานของความไม่ไว้ใจในตัวประชาชน ขณะเดียวกัน ความไว้วางใจของ
ประชาชนต่อผู้ปกครองและต่ออำนาจสูงสุดของประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญของ วัฒนธรรมทางการเมือง
เช่นกัน อุปสรรคในการพัฒนาทางการเมืองที่จะมีขึ้นก็คือ ความไวว้างใจ แบบไม่มีเหตุผลแบบความ
เชื่อของเด็กที่มีต่อผู้ปกครองประเทศ และต่ออำนาจทุกรูปในการปกครองประเทศ ดังนั้น  ความไม่



๒๙ 

วางใจและความสงสัยจึงเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่จะต้องสร้างขึ้น ในสังคมที่ต้องการพัฒนาทาง
การเมอืงเพ่ือให้ผู้ปกครองประเทศใช้อำนาจอย่างมีเหตุมีผลยิ่งขึ้น  

ประการที่สอง คือ การให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมของฝ่ายตรงข้าม โดยทั่วไป 
วัฒนธรรมทางการเมืองของทุกสังคมเกี่ยวข้องกับทัศนคติเรื่ องอำนาจ ในเรื่องของความสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้มีอำนาจเหนือกว่าและด้อยกว่า ระหว่างผู้นำและผู้ตาม ในการพัฒนาทางการเมืองจึงจา 
เป็นที่จะตอ้งมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพ แต่ขณะเดยีวกันผู้นำนั้นจะต้องให้ความสำคัญต่อความ เท่าเทียม
ของฝ่ายตรงข้าม และจะต้องไม่แสวงหาอำนาจเพื่อคงไว้ซึ่งตำแหน่งทางการเมือง  

ประการที่สาม องคป์ระกอบวัฒนธรรมทางการเมืองที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เสรีภาพ
และการให้ความสำคัญของพลังฝ ่ายตรงข้าม เพื ่อเสรีภาพในการแสดงออกซึ ่งความคิดเห็น                      
ในสังคมนั้นๆ อันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองในการพัฒนาทางการเมือง    
ประการสุดท้ายของวัฒนธรรมทางการเมือง คือ ความภักดีและความผูกพันในสังคมโดยเฉพาะความ
ผูกพันธ์ในครอบครัว กลุ ่มสังคมเล็กๆ ขึ ้นมาถึงความผูกพันของคนทั้งชาติ ประชาชนจะต้องมี
แนวความคิดพ้นจากความแคบๆ เฉพาะกลุ่มของตน ไปสู่แนวทางที่เห็นระบบการเมืองทั้งระบบที่
เกี่ยวข้องกับประชาชน๒๖ 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของวัฒนธรรมทางการเมืองในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันทั้ง
ในทางคุณค่าและความรู้สึก แต่สิ่งเหล่านี้ผูกพันธ์ กันได้โดยความภักดีและความรู้สึกผูกพันธ์กับสังคม
ในการพัฒนาทางการเมือง สังคมจะต้องสร้าง วัฒนธรรมทางการเมืองหลักดังนี้ คือ ๑) ความไวว้างใจ 
ความไมไ่ว้วางใจและความสงสัย ๒) การให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมของฝ่ายตรงข้าม 
ตางรางที่ ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญองค์ประกอบของวัฒนธรรมทางการเมือง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ทิพาพร พิมพิสุทธิ์,  
 

องค์ประกอบของวัฒนธรรมทางการเมืองในแต่ละสังคมมี
ความแตกต่างกันทั้งในทางคุณค่าและความรู้สึก แต่สิ่งเหล่านี้
ผูกพันธ์ กันได้โดยความภักดีและความรู้สึกผูกพันธ์กับสังคม
ในการพัฒนาทางการเมือง สังคมจะต้องสร้าง วัฒนธรรมทาง
การเมืองหลักดังนี้ คือ   
๑. ความไวว้างใจ ความไม่ไว้วางใจและความสงสัย  
๒. การให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมของฝ่ายตรงข้าม 
๓. เสรีภาพและการให้ความสำคัญของพลังฝ่ายตรงข้าม 

 

๒๖ ทิพาพร พิมพิสุทธิ์, พฤติกรรมทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง, ๒๕๒๑), หน้า ๘๒-๘๓. 



๓๐ 

 ๒.๒.๕ ความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง 
วัฒนธรรมทางการเมืองมีความนิยมอย่างแพร่หลายซึ ่งแต่ ละประเทศจะมีบริบทที่ 

แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่องด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองวัฒนธรรมทาง
การเมือง จึงมีความสำคัญอย่างน้อย ๒ ประการ คือ๒๗  

ประการแรก วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมความชอบธรรม
ทางการเมือง (Political Legitimacy) ให้กับระบบการเมือง ทั้งนี้ไม่ว่าระบบการเมืองนั้นๆ จะมี
ลักษณะเป็นแบบเผด็จการหรือแบบประชาธิปไตยก็ตามซึ่งจะเป็นผลทำให้ระบบ การเมืองนั ้นๆ
สามารถคงอยู่ได้อย่างราบรื่น ประชาชนจะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับ รัฐบาลโดยการเชื่อฟัง
คำสั่งและกฎหมายต่างๆ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ลักษณะธรรมชาติของวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาชนที่เป็นอยู ่ในสังคมแต่ละขณะนั้นมักจะมีลักษณะที่สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงทาง
การเมืองที ่ เก ิดขึ ้นและเป็นอยู ่ ในแต่ละขณะอยู ่ เสมอ ดังเช ่น กรณีการปฏิว ัต ิของสาธารณ                            
รัฐประชาชนจีนโดยการนำของเหมาเจ๋อตุง ในปี ค.ศ. 1949 นั้น เมือ่พรรคคอมมิวนิสต์ยึดอำนาจรับได้
แล้วก็ได้ทำการปฏิวัติวัฒนธรรม (Cultural Revolution) เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ใหม่ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ คอมมิวนิสต์ให้เป็นวัฒนธรรมหลักของสังคมแทนที่วัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ ประชาชนชาวจีนหันมาสนับสนุนและร่วมมือกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์นั่นเอง             
เป็นต้น จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองมีความสำคัญต่อการสร้างความชอบธรรมของรัฐบาลทั้ง
ในแง่ของการรักษาระเบียบดั้งเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงระเบียบของสังคม  

ในประการที ่สอง วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นหรือริเริ่ม                
ให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้น ในประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทาง การเมืองแบบ
ใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากความคิดตะวันตก ซึ่งส่วนมากมักปรากฏเป็นวัฒนธรรม ทางการเมืองของชน
ชั้นนำ (Elite) ของสังคมที่เห็นว่า สภาพของระบบการเมืองที่เป็นอยู่ รัฐสมัย ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จึงต้องการให้มี การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิ ดขึ้น 
ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้ง สำคัญๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย  

จะเห็นได้ว่าการที่กลุ่มชนชั้นนำของสังคมมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่ที่มี ลักษณะ
แตกต่างไปจากประชาชนส่วนใหญ่นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ริเริ ่มและชี้นำให้มวลชนเข้ามาร่วมและ
สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมทางการเมืองอาจเป็นตัว ขัดขวางที่คัดค้าน
หรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน เช่น เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๑๖  ซึ่งนำไปสู่การรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครอง แผ่นดินซึ่งเป็นผลให้ระบบการเมืองไทย

 

๒๗ Eiampaiwan, W. ,  Political culture. In Introduction to Political Science,  ( Unit 11. 
Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University, 2003), pp. 74-75. 



๓๑ 

ต้องกลับไปสู่ระบบการเมืองแบบเผด็จการภายใต้ รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ทำให้มีนิสิต
นักศึกษาและประชาชนที่มีวัฒนธรรมทาง การเมืองแบบใหม่ต้ องหนีเข้าป่านั ้นแสดงให้เห็นว่า           
การรัฐประหารโดยเหตุการณ์  ๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙  ที่เกิดขึ้นได้รับการต่อต้านคัดค้าน ซึ่งในที่สุด
ระบบการเมืองแบบเผด็จการ ดังกล่าวก็ถูกโค่นล้มลงภายใน ๑ ปี โดยคณะปฏิวัติภายใต้การนำของ
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ใน  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ รวมทั้งกรณีการรัฐประหารของคณะ
ผู้รักษาความสงบ เรียบร้อยแห่งชาติ (คณะ ร.ส.ช.) ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ นั่นก็ได้รับการ
คัดค้านจาก กลุ่มผู ้ร ักประชาธิปไตยจนนำไปสู ่การเกิดขึ ้นของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ อีกทั้ง                     
การรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ นำโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู ้บัญชาการทหารบก                   
เป็นหัวหน้า โดยอ้างวาทกรรมทางการเมืองถึงสาเหตุของการยึดอำนาจครั้งนี้ว่า การบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลทักษิณฯ (กลุ่มพลังประชาธิปไตยหรือกลุ่มพลังใหม่) ได้ก่อให้เกิ ด ปัญหาความ
ขัดแย้ง แบ่งฝ่าย ทำให้คนในชาติขาดความสามัคคีอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนใน ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย และการรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โค่นล้มระบอบทักษิณฯ ของนางสาวยิ่งลักษณ์                
ชินวัตร นำโดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ (คสช.)๒๘       

สรุปได้ว่า ปัจจัยสำคัญที่ริเริ ่มและชี ้นำให้มวลชนเข้ามาร่วมและสนับสนุนให้มีการ
เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมทางการเมืองอาจเป็นตัว ขัดขวางที่คัดค้านหรือต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันโดยการพัฒนาตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยใน
สังคมไทยให้เป็นไปในการพัฒนาที่เน้น ความสำคัญที่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน จะทำให้
ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สืบไป  
ตางรางที่ ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Eiampaiwan, W. 
 
 
Chaowalaksakun, S., 
 
 

วัฒนธรรมทางการเมืองมีความนิยมอย่างแพร่หลายซึ ่งแต่ละ
ประเทศจะมีบริบทที่ แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่องด้วยวัฒนธรรมทาง
การเมืองเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองวัฒนธรรมทางการเมือง 
กลุ่มชนชั้นนำของสังคมมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่ที ่มี 
ลักษณะแตกต่างไปจากประชาชนส่วนใหญ่นั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่
ร ิเร ิ ่มและช ี ้นำให ้มวลชนเข้ามาร่วมและสนับสนุนให ้ม ีการ
เปลี่ยนแปลง 

  

 

๒๘ Chaowalaksakun, S, “Coup and Thai politics”,  Journal of Business and Social 
Sciences Ramkhamhaeng university, Vol. 1 (March 2018): 31-32. 



๓๒ 

 ๒.๒.๖ วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย 
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย โดยจะเน้นไปที่ ความรู้ความเข้าใจในการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตย เพื่อทำให้เห็นความได้เปรียบเสียเปรียบเชิงโครงสร้างที่ปรากฏผ่านความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชน ดังนั้นจึงมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย ไว้ดังนี้ 

วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ที่มีลักษณะและประวัติศาสตร์ทางการเมืองของการก้าวสู่ 
การเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ราบรื่นนักมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและอธิบายภายใต้การ                
ทำความเข้าใจความเป็นไปทางการเมืองและสังคมของไทย เพื่อนำไปสู่ การอธิบายและเข้าใจอย่าง
แท้จริงทั้งนี๒้๙ ทำให้มองภาพและบริบทแวดล้อมของการแสดงออกทางวัฒนธรรมทางการเมืองไทยได้
เป็นอย่างดี โดยได้นิยามวัฒนธรรมทาง การเมืองว่ามี ๒ ระดบั   

ระดับแรก คือ วัฒนธรรมทางการเมืองในความหมายกว้าง คือ ในฐานะที่ เป็นวิถีชีวิต 
(Way of Life) หมายถึง วิถีชีวิต วิถีความคิด และค่านิยมของสังคมที่ กำหนดว่าบุคคลและสถาบัน   
ต่างๆ ในรัฐหนึ่งนั้น พึงมีความสัมพันธ์กันในเชิงอำนาจอย่างไร   

ระดับที่สอง คือ วัฒนธรรมทางการเมืองในความหมายแคบ คือ ในฐานะที่ เป็นระบบ
ความคิด (Way of Thinking) หมายถึง ความคิดและความเข้าใจ (Perception and Ideas) ว่าอะไร
คือทรัพยากรที่ต้องจัดสรรและแบ่งปันกัน จะต้องจัดสรรและแบ่งปันกบัใครและในเงื่อนไขใด จึงจะทำ
ให้กลุ่มคนยอมรับได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่
เกี่ยวกับการจดัสรรแบ่งปันทรัพยากร   

เมื่อวัฒนธรรมครอบคลุมทั้งความคิดและการกระทำลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมือง
จึงเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะ ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดจากการ
ต่อสู้ช่วงชิง และรักษาไว้ซึ่งสถานภาพของ บุคคลและสถาบันต่างๆ ดังนั้น วัฒนธรรมทางการเมืองไทย
ในปัจจุบันที่สืบทอดมาจากอดีตจึงมีอยู่ด้วยกนั ๓ รูปแบบ คือ๓๐  

๑. วัฒนธรรมทางการเมืองของชาวบ้าน มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ แบบประชาธิปไตย
ของหมู่บ้านวัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนหมู่บ้านมีมาก่อน สมัยรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากการเมือง
ไทยสมัยโบราณ พระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระราช อำนาจจำกัดในการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรทุกส่วน
ของสังคมชาวบ้านจึงผูกพันกับมูลนายและผู้นำของหมู่บ้านมากกว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของ
ชาวบ้านจึงเกิดจาก เงื่อนไขของวิถีชีวิตในหมู่บ้าน ๓ ประการ คือ     

 

๒๙ นิธิ เอียวศรีวงศ์, ชาติไทยเมืองไทยแบบเรียนและอนุสาวรีย์: ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐและรูปการ
จิตสำนึก, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๓๘), หน้า ๑๓๗. 

๓๐ นิธิ เอียวศรีวงศ์, วัฒนธรรมทางการเมืองไทย, ในเอกสารการประชุมวิชาการวัฒนธรรมการเมือง 
จริยธรรม และการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน พระปกเกล้า, ๒๕๕๐), หน้า ๖-๒๒. 



๓๓ 

  ๑.๑ ชาวบ้านดำรงชีวิตภายใต้เศรษฐกิจเลี้ยงตัวเองเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงมีการใช้
ทรัพยากรอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ทำให้โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งจึงมีอยู่น้อย    

  ๑.๒ ภายใต้เศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง การเพาะปลูกเพื่อให้ ได้ผลผลิตที่พอเพียง 
ต้องใช้ทรัพยากรกลางของชุมชนที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่ เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนรวม เช่น 
เหมืองฝาย ด้วยวิถีการผลิตจึงบังคับให้ชุมชนแต่ละ แหง่ต้องมีนโยบายบางอย่างเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน    

  ๑.๓ การที่ชาวบ้านเข้าถึงทรัพยากรได้ต่างกัน ในหมู่บ้านจึงมีทั้งกลุ่มคนรวยและ           
คนจน อันนำไปสู่การเกิดความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ ระบบอุปถัมภ์ในหมู่บ้านจึงเป็นความสัมพันธ์ใน
เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างคนจนกับคนรวย คือ คนรวยกว่าต้องให้คนจนที่อยู่ในอุปถัมภ์ของตนเองได้ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่โดยคนจนแลกการได้ใช้ ทรัพยากรด้วยการยอมไปเป็นลูกน้องหรือแรงงาน ทั้งนี้
ภายใต้ความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกัน เช่น การลงแขกเอาแรง ที่เปิดโอกาสให้คนจนสามารถต่อรองใน
การจัดสรร ทรัพยากรของชุมชนได้ การมีระบบการต่อรองจากฐานอำนาจที่มีความหลากหลายใน               
ชุมชนทั้งอำนาจทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง เช่น อำนาจหมอผี อำนาจจาก
เจ้าเมือง อำนาจพระ อำนาจหมอพ้ืนบ้าน ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เช ิง อำนาจที ่เร ียกว่า 
ความสัมพันธ์ในเชิงประชาธิปไตย อันเป็นฐานที่ก่อให้เกิดระบอบประชาธิปไตยหมู่บ้าน   

๒. วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นสูงที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ พระมหากษัตริย์ โดยพัฒนามา
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการขยายตัวของจักรวรรดิ
นิยมในรูปลัทธิล่าอาณานิคม โดยชนชั้นสูงจะทำการสร้างรัฐสมัยใหม่ (Modern State) ที่ไม่มีฐาน
ความเป็นจริงในชีวิตของชาวบ้านไทย แต่กลายมาเป็นวัฒนธรรมที่ครอบงำสังคมไทยได้โดยอาศัยการ
รวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง ทั้งในแง่พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม ดังนั้น อำนาจซึ่ง
เคยกระจายอยู่อย่างหลากหลายในสังคมไทย จึงมากระจุกอยู่แต่เฉพาะ ส่วนกลาง ที่พระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุขแล้วใช้อำนาจที่เป็นทางการ (Authority) เป็นหลัก เช่น การปฏิรูประบบราชการ
สมัยใหม่การสร้างระบบกฎหมายแบบตะวันตก    

๓. วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลาง เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับ การเลือกตั้งควบคู่ไป
กับการรัฐประหารและเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมทางการเมืองนี้เป็นผลมาจาก
ความขัดแย้งภายในระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยตรง เนื่องจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้
ก่อให้เกิดชน ชั้นกลางขึ้นมา ๒ กล่ ุม คือ พ่อค้าจีนซึ ่งสามารถมีเสรีภาพในการค้าภายใต้ระบบ 
เศรษฐกิจที่มีจักรวรรดินิยมเป็นผู้ครอบงำ ขณะเดียวกันพ่อค้าจีนก็เป็นมิตรกับชนชั้นปกครองใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เนื่องจากการมผีลประโยชน์จากการค้า ร่วมกันส่วนชนชั้นกลางอีกกลุ่ม
หนึ่ง เป็นข้าราชการที่มีการศึกษาจากระบบใหม่ภายใต้ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อีกทั้งชนชั้น
กลางที่เป็นกลุ่มข้าราชการได้เป็นผู้นำใน การสร้างระบอบการเมืองใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงการ



๓๔ 

ปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเป็น การเมืองของระบบราชการที่มีทั้งการเลือกตั้งและการทำรัฐประหาร 
จนเปรียบเสมือน เหรียญเดียวกันที่มีสองด้าน 

การเมืองของระบบราชการเป็นการใช้อำนาจจัดสรรทรัพยากร ให้สงวนพ้ืนที่ไว้เฉพาะกับ
ระบบราชการ ทำให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรของระบบราชการ ให้แก่ตนเองหรือหน่วย งาน 
วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางจึงไม่ได้เกิดจาก การนำความคิดของชาวบ้านมาพัฒนา              
หรือแม้แต่การเป็นพันธมิตรกับพ่อค้าชนชั้นกลาง แต่เป็นการดึงความคิดของชนชั้นสูงเข้ามาก่อรูปเป็น
วัฒนธรรมทางการเมือง ดังนั้น วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางไทยจึงมีลักษณะที่สำคัญ           
๘ ประการคือ    

๓.๑ สังคมที่ดีในทัศนะของชนชั้นกลางไทยต้องเป็นสังคมมี ลำดับขั้นทางสังคมอย่าง
ชัดเจนและผูกพันสิทธิของแต่ละคน     

๓.๒ คนชั้นกลางไทยรับเอาคติความสงบเรียบร้อยจากระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์มา 
แต่มีปัญหาอย่างมากในระบบการเมืองใหม่ เพราะไม่สอด รับกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งมักจะนำไปสู่
ความรุนแรงเสมอ  

๓.๓ คนชั้นกลางไทยเชื่อในรัฐบาลที่เป็นอาญาสิทธิ์ (Authoritative) และอำนาจนิยม 
(Autocratic)  

๓.๔ โลกทรรศน์ของชนชั้นกลางไทยมีลักษณะนานาชาตินิยม ( Internationalism)            
อยู่ระดบัหนึ่ง    

๓.๕) คนชั้นกลางเชื่อเรื่องความม่ังคัง่ทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมาย สำคัญแตเ่ป็นคนละเรื่อง
กับความมัน่คงในทางสังคม    

๓.๖ ชนชั้นกลางไทยเชื่อในเรื่องเหตุและผลที่ตั้งอยู่บนกลไกทาง วิทยาศาสตร์ในศตวรรษ
ที่ ๑๙ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงกลไกโดยไม่คิดถึงเหตุผลเชิงวัฒนธรรมเหตุผลเชิงสังคม และไม่สนใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ    

๓.๗ ชนชั้นกลางเชื่อว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ หรือก็คือ ชนชั้น
กลางเชื่อในศกัยภาพของมนุษย์น้อย    

๓.๘ ชนชั้นกลางไทยรักชาติแต่ต้องมีลักษณะลงรอยเดียวกันทั้ง ด้านศาสนา ภาษา                  
ชาติพันธ์ุ ความภักดี ซ่ึงไมส่ามารถเป็นจริงในสังคมไทยได้ การอธิบายลักษณะของวัฒนธรรมทาง
การเมือง รวมทั้งล ักษณะของวัฒนธรรมของชนชั้นกลางไทยได้ช ่วยทำให้ มองเห็นภาพของ                   
การขับเคลื่อนทางความคิดของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บทบาทและ อิทธิพลของการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี ความรู้ ตั้งแต่อดีตว่ามีส่วนในการกำหนดความคิดและการกระทำของกลุ่มคนต่างๆ 
อย่างไร จนนำไปสู่วิถีแห่งวัฒนธรรม ทางการเมืองของไทยและสภาพการเมืองไทย ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า



๓๕ 

ทั้งผู้คนและโครงสร้าง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี และประวัติศาสตร์ ต่างมี
บทบาทในการร่วมกันกำหนดอยา่งปฏิเสธไม่ได้ 

วัฒนธรรมทางการเมืองไทย๓๑สังคมไทยระดับครอบครัวเน้นความเป็นอิสระมาก  
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวกับญาติพี่น้องของไทยมีลักษณะตามสบายไม่มีกฎเกณฑ์ 
อะไรที่ตายตัวพฤติกรรมของบุคคลมีลักษณะที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากหรือมี “ปัจเจกชนนิยม”  
(Individualism) ค่านิยมนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อระบบการอบรมกล่อมเกลาของเด็กไทย  

ในขณะที่ระบบครอบครัวไทยและสถาบนัทางสังคมอ่ืนๆ เช่น ศาสนาพุทธทำให้คนมีความ
เป็นอิสระหรือนิยมความเป็นอิสระมากนี้เมื ่อเด็กเริ่มออกจากครอบครัวเติบโตขึ้น เด็กไทยจะเริ่ม
สำเหนียกถึงอิทธิพลของอำนาจของราชการหรืออำนาจของรัฐบาลซึ่งมีข้าราชการ เป็นตัวแทนผู้ใช้
อำนาจนั ้น “ยิ ่งบุคคลนั ้นเจริญเติบโตขึ้นมากเท่าไร มีบทบาทและความรู ้ในสังคมมากเท่าใด                
ความสำเหนียกในอำนาจของราชการจะมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว”อำนาจนิยมของข้าราชการนี้ได้มี
อิทธิพลครอบคลุมไปถึงระบบการเมืองด้วย และมีอิทธิพลอย่างมาก แม้แต่ผู้ที่รับการศึกษาสูง เช่น 
นักศึกษามหาวิทยาลัย 

ค่านิยมของคนไทยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกตุ ้มที ่แกว่งจากปลายสุดด้านหนึ่ง คือ                   
“อิสรนิยม ในระดบัครอบครัวมายังปลายสุดอีกด้านหนึ่งคือ“อำนาจนิยม”ในระดับสังคมและการเมือง 
หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะพูดได้ว่าในระบบความคิดและสติสัมปชัญญะของคนไทย จะมีพลัง ๒ ประเภทที่
ขัดกันและต่อสู่กันอยู่เสมอ นั่นก็คือความปรารถนาที่จะมีวิถีชีวิตอันไม่มีสิ่งเหนี่ยวรั้งจำกัดกับความ
จำเป็นที่จะต้องอยู่ใต้อำนาจของบุคคลที่เหนือกว่าโดยลักษณะของคนไทยก็คือความปรารถนาสอง
ประการนี้มีอยู่ในทางที่ค่อนไปทางขั้วปลายสุด (Extremes) คือความเป็นอิสระก็เป็นอิสระอย่างเต็มที่
คล้ายๆ กับการชอบทำอะไรตามอำเภอใจเป็นเสรีภาพที่ปราศจากความรับผิดชอบ ส่วนการนิยม
อำนาจนั้น ก็นิยมยกย่องผู้ที่มีอำนาจ เชื่อฟัง เกรงกลัวผู้มีอำนาจอย่างไม่จำกัดขอบเขต โดยไม่มีการ
คำนึงว่าอำนาจนั้นมีความชอบธรรมหรือไม่ คำสั่งที่เชื่อฟังยอมรับนั้นมีเหตุผลหรือไม่ อำนาจนิยมใน
ทัศนะของคนไทยนั้นเป็นเรื่องของ “การให้คุณให้โทษ” โดยแท้ไม่ใช่อำนาจทางปัญญาหรืออำนาจ 
แห่งความสัตย์ซื่อ คุณสมบัติของผู้นำบารมีหรือบุคคลที่สังคมไทยยกย่องว่ามีลักษณะเป็นผู้นำนั้น ไม่มี
อะไรเกี่ยวข้องกับความสัตย์ซื่อ อุดมการณ์ หรอืสติปัญญาแต่ประการใด 

จากลักษณะของสังคมไทยที่กมลได้แสดงไว้นั้น อาจกล่าวได้ว่า ความรักอิสรภาพที่มาก
เกินไปไม่ก่อให้เกิดความผูกพันและความรับผิดชอบ ดังนั้น การก่อตัวเป็นองค์การทางสังคม และ
การเมืองโดยที่แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ในองค์การนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ จะเห็นได้ว่าในประเทศ ไทย             

 

๓๑ กมล สมวิเชียร, ประชาธิปไตยกับสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช 
๒๕๑๔), หน้า ๔๘-๕๕.  



๓๖ 

การรวมตัวเป็นพรรคการเมืองก็ดี เป็นสมาคมองค์การก็ด ี มักจะมีลักษณะชั ่วคราวและไม่มี 
ประสิทธิภาพ  ในขณะที่การรวมเป็นองค์การหรือสมาคมแบบจีนมักจะเป็นในระดับญาติมิตร ซึ่งจะ
มั่นคงและมีพลัง  ปัญหาเรื่องความไม่สามารถรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อน เป็นองค์การสถาบัน ของคน
ไทย ชี้ให้เห็นว่าเป็นผลของการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบสุดโด่ง และด้วยเหตุที่ว่าอิสรนิยมเป็น
เหตุให้คนไม่มารวมกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างถาวรโดยใจสมัคร แต่ความจำเป็นที่จะต้องตั้ง กลุ่มหรือ
องค์การมีอยู่เสมอ ผู้นำที่เข้มแข็งจึงหันมาใช้วิธีการอำนาจนิยม เช่น ออกกฎหมายหรือคำสั่ง แต่การ
รวมกลุ่มแบบหลังนี้ก็ ทำได้ชั่วคราวเท่านั้น เพราะกลุ่มผู้นำก็รวมกันเป็นปึกแผ่น ไม่ค่อยได้เช่นกัน 
หรือมิฉะนั้นเมื่อสิ้นผู้นำที่เข้มแข็งแล้ว กลุ่มหรือพรรค หรือองค์การก็สลายตัวไป เพราะไม่มีความ
ผูกพันของสมาขิกเป็นพลังทดแทนอำนาจนิยมของผู้นำจะเห็นได้จากตัวอย่าง หลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ๒๔๗๕ เช่น การสลายตัวของ “คณะผู้ก่อการ”“คณะรัฐประหาร” และพรรคเสรีมนังค
ศิลา เป็นต้น ปัญหาการรวมกลุ่มกันไม่ติดของผู้นำได้นำไปสู่การขาดความรับผิดชอบร่วมกันในระดับ
คณะรัฐมนตรีซึ่งมีมาทุกยุคทุกสมัย บางทีรัฐมนตรีกลับขัดแย้งโจมตีกันเองต่อหน้าสาธารณชน แม้ว่า
ความพยายามที่แล้วมาต้องการให้มีความ“สามัคคี”โดยต้องประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะทุกครั้งทั้งๆ 
ที่ไม่เกิดผลดีทางการบริหารการขาดความสำนึก ในเรื่องความรับผิดชอบร่วมกันนี้ ไม่ใช่มีแต่เพียง
ระดับคณะรัฐมนตรีเท่านั้น แต่จะปรากฎมีในพรรคการเมืองทั้งของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านแทบทุก
พรรค 

ในส่วนที่เกี ่ยวกับค่านิยมในเชิงอำนาจนั้นไม่ได้แยกระหว่างการที่ผู ้มีอำนาจได้รับการ
ยอมรับจากคนไทยว่าเกิดจากเพราะการยอมรับแบบยกย่อง หรือเกิดจากการยอมรับ โดยความเกรง
กลัวซึ่งต่างกัน ในขอ้เขียนของกมลนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความเชื่อว่าคนไทยนิยม ผู้มีอำนาจเพราะความ
มีอำนาจในตัวเองโดยไม่จำเป็นว่าอำนาจนั้นจะเกิดจากคุณความดีหรือไม่ 

นอกจากนี้ วัฒนธรรมการเมืองไทยมีลักษณะดังนี้ วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย              
เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมและ กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม ภายใต้ระบบ
การปกครองแบบดั ้งเดิมอาจกล่าวได้ว ่า ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย
ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้คือ๓๒ 

๑. นิยมการใช้อำนาจ       
คนไทยส่วนใหญ่ชอบการใช้อำนาจเด็ดขาดเคารพเชื่อฟังและอ่อนน้อมต่อผู ้มีอำนาจ  

รวมทั้งมอบอำนาจและความรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ผู้นำ ทั้งนี้ จะเห็นได้จากการปกครองใน
ทุกระดับนับแต่ครอบครัวไปจนถึงระดับชาติ จะนิยมการใช้อำนาจบังคับใหม่การปฏิบัติตามมากกว่า

 

๓๒ ทินพันธุ์ นาคะตะ, การเมืองไทย : ภาวะของชาติ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๓), หน้า ๓๓-๔๑.   



๓๗ 

การใช้เหตุผลหลักการ หรือการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะนิยมการรวบอำนาจไว้ในตัว
ผู้นำการทำงานจึงมีลักษณะสั่งการจากเบื้อบนลงมามากกว่าจะมีการริเริ่มจาก เบื้องล่าง ยิ่งกว่านั้นคน
ไทยยังนิยมการใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดด้วยส่วนผู้น้อยก็จะต้องเกรงกลัว เคารพเชื่อฟังและอ่อนน้อม
ยอมจำนนต่อผู้มีอำนาจ มีหน้าที่รับคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้น ไม่นิยมการโต้แย้ง ไม่ว่าคำสั่งนั้น
จะชอบธรรมหรือไม่ สังคมไทยชอบผู้นำที่มีความเก่งกล้าสามารถ เป็นผู้นำประเภทอัศวินม้าขาวที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได ้

๒. นิยมระบบเจ้านายกับลูกน้อง      
ในสังคมไทยคนส่วนใหญ่อยู ่ในกลุ่มพวกพ้องกลุ ่มหนึ่งกลุ่มใดเสมอ ผู้นำเป็นเจ้านาย                   

ผู้มีอำนาจวาสนา ผู้มีบารมีต้องสามารถให้ความคุ้มครองและให้ผลประโยชน์ แก่ลูกน้องได้ ส่วน
ลูกน้องจะต้องตอบแทนด้วยการสนับสนุนและให้บริการแก่เจ้านาย ความสัมพันธ์ เช่นนี้จะมีในทุกหน
ทุกแห่ง เช่นในความสัมพันธ์ทางการเมือง ในระบบพรรคการเมือง หรือในระบบราชการคนไทยจึง
นิยมนับถือผู้มีอำนาจเพ่ืออาศัยบารมีปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวข้าราชการจำนวนมากจึงมีแนวโน้มที่
จะสนใจรับใช้ผู้ใหญ่มากกว่าการให้บริการประชาชน ประชาชนส่วนมากก็ยังถือว่าข้าราชการเป็น
เจ้านายของตน ตำแหน่งหน้าที่การงานมักถือเสมือนเป็นสมบัติส่วนตัว อีกทั้งมีการยึดถือระบบ            
พวกพ้อง เมื่อผู้เป็นหัวหน้าพ้นตำแหน่งไปบรรดาลูกน้องทั้งหลายก็พากันแสวงหาเจ้านายคนใหม่ต่อไป  
ในสังคมไทยการเป็นเจ้านายคนจึงได้รับการยกย่องนับถือมาก การอวยพรของผู้ใหญ่ในสมัยก่อนๆ ที่มี
ต่อเด็กๆ จึงมักเน้นว่าเมื่อโตขึ้นขอให้ได้เป็นเจ้าคนนายคน 

๓. มั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการ      
นอกจากจะนิยมระบบเจ้านายกับลูกน้องแล้ว ความสัมพันธ์และการช่วยเหลือกันเป็น

ส่วนตัวยังมีความสำคัญมากในการประกอบกิจกรรมเกือบทุกอย่าง การรวมกลุ่มในทางการเมือง หรือ
สังคมจึงต้องอาศัยบุคลิกภาพของผู้นำเป็นหลักยิ่งกว่านั้น คนไทยยังเป็นผู้เล็งผลเลิศในทางปฏิบัติ  
มากกว่าจะยึดมั่นในอุดมการณ์ กล่าวคือจะสนใจกับสิ่งที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมหรือสภาพความเป็นจริงได้โดยไม่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ตนทำได้หรือให้
ผลประโยชน์แก่ตนอย่างชัดเจน เช่น การนิยมเข้าข้างผู้ชนะใครยึดอำนาจได้ก็จะถือเป็นฝ่ายถูก               
เป็นตน จึงมีการยึดมั่นในความสำคัญของตัวบุคคลมากกว่าระบบอุดมการณ์ หลักการหรือเหตุผล  
เช่น ในการเลือกตั ้ง คนทั่วไปมักจะคำนึงถึงคุณสมบัติส่วนตัวของผู ้สมัครมากกว่านโยบายหรือ
อุดมการณ์ของพรรคการเมือง 

๔. มีการจัดลำดับฐานะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล      
ระบบเจ้าขุนมูลนาย ทำให้มีการแบ่งชั้นวรรณะกันระหว่างคนไทย ทำให้คนไทยมีสิทธิไม่

เท่าเทียมกัน ถือว่าทุกคนต้องรู้จักที่ต่ำที่สูง ไม่ควรตีเสมอผู้ใหญ่ คนไทยยึดถือสิ่งที่ติดตัวคนมา เช่น  
คุณสมบัติที่มีอยู่ตามชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิมากกว่าความสำเร็จของบุคคล บุคคลผู้มีคุณสมบัติ



๓๘ 

เหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ผู้น้อยจะต้องเคารพ เชื่อฟัง ยกย่องและนับถือ คนไทยจะยกย่องนับถือผู้ที่เกิด
มาในตระกูลสูง เช่น เป็นเชื้อพระวงศ์ ตระกูลขุนนางหรือพวกผู้ดี ตระกูลที่มั่งมี คนไทยยกย่องนับถือ
ความเป็นผู้ใหญ่ คือ ผู้ทีม่ีฐานะตำแหน่งทางสังคมสูง มีอายุมากทำงานหรือเป็นสมาชิกขององค์การมา
นานเพราะถือว่ามีประสบการณ์ในชีวิตมามาก ย่อมฉลาด สุขมและเข้าใจโลกการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการเลื่อนตำแหน่งในวงราชการ รวมทั้งการดำรงตำแหน่งทางการเมือง จึงมักถืออาวุโส
มากกว่าผลงานและความสามารถยิ่งกว่านั้น คนไทยยังนิยมยกย่องผู้ที่ผ่านการศึกษาสูงๆ มากกว่าจะ
สนใจในความรู้ที่แท้จริงของบุคคลประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรจึงเป็นใบเบิกทางที่ดี ในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของ บุคคลการยึดมั่นในค่านิยมเหล่านี้ทำให้คนไทยยอมรับในเรื่องความ
เสมอภาคของบุคคลได้ยากทั้งในหลักการและในทางปฏิบัติ 

๕. ความเป็นอิสระนิยม      
คนไทยรักความเป็นอิสระ  ชอบทำอะไรโดยลำพังตนเองไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับตน

มากนักไม่ชอบการถูกบังคับหรือตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคนอื่น คนไทยส่วนใหญ่ส่วนมาก
ขาดระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิต ไม่ชอบอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือกฎหมายของสังคม             
ไม่ค่อยจะมีระเบียบวินัย ความพยายามในการดึงคนมาอยู่ในวินัยเสียบ้างสะท้อนให้เห็นความจริงใน
เรื่องนี้ เช่น การบังคับให้สวมเครื่องแบบตั้งแต่นักเรียนไปจนถึง ข้าราชการ การบังคับให้นักเรียนตัด
ผมสั้น การบังคับให้คนอยู่ในวินัยจะได้ผลก็เฉพาะต่อหน้าหากลับหลังคนก็จะละเมิดกัน การละเลย
หรือฝ่าฝืนกฎหมายจึงมีอยู่ทั่วไป เพราะชอบอยู่อย่างสบายเข้าทำนอง “ทำอะไรตามใจคือไทยแท้”  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในท้องที่ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ การดำเนินชีวิตของชาวบ้านมักเป็นไปอย่างผิด
กฎหมาย ยิ่งกว่านั้น คนไทยยังไม่ชอบการรวมกลุ่ม โดยถือหลักต่างคนต่างอยู่ การรวมกลุ่มในทาง
การเมืองเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดจึงเป็นไปได้ยาก ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
จึงมีน้อย 

๖. การยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม      
คนไทยจำนวนไม่น้อยยังยึดมั่นในความเชื่อ ค่านิยม และประเพณีแบบเก่าๆ อยู่กล่าวคือ

ยังเชื่อถือในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ ภูตผีปีศาจ ไสยศาสตร์ ของขลัง และโชคลางอยู่จึงมักฝากอนาคตไว้
กับดวงชะตาสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งทางใจ หรือความหวังชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประสบปัญหาหรือ
ความเดือดร้อน จึงเป็นการยากที่คนไทยโดยทั่วไปจะยึดหลักเหตุผลรู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ หรือมองโลก
ตามความเป็นจริง จึงเป็นการยากที่คนไทยโดยทั่วไปจะยึดหลัก เหตุผลรู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ หรือมอง
โลกตามความเป็นจริง โดยทั่วไปแล้ว คนไทยส่วนใหญ่ มักมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะอนุรักษ์นิยม              
จะสนใจในพิธีกรรมมากกว่าการทำงานให้บรรลุผลอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกันก็ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลงและการเสี่ยง ตัวอย่างของพฤติกรรมเหล่านั้น เช่น จะมีการปรึกษาหมอดูเพื่อหาฤกษ์ใน
การทำรัฐประหารหรือสมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งการถือว่าการเมืองเป็นเรื่องของหลวงประชาชนทั่วไป



๓๙ 

ไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้อง ยิ่งกว่านั้น คนเหล่านี้ยังมีความคิดค่อนข้างแคบ คือยังผูกพันต่อกลุ่มเดิมๆ             
ของตน เช่น ท้องถิ่นสถาบัน หรือพวกพ้องของตนมากกว่าต่อสังคมคนส่วนรวม 

๗. ความเฉื่อยชา      
ไม ่กระตือร ือร้นหร ือสนใจต่อกิจกรรมทางการเม ือง คนไทยโดยทั ่วไปจะพอใจ               

ในสถานภาพที่เป็นอยู่ของตนเอง จะยอมรับสภาพที่เสียเปรียบของตนเอง โดยถือว่าตนมีบุญวาสนา 
หรือโชคชะตาอยู่เพียงแค่นั้น เป็นกรรมเก่าของตน จึงไม่ชอบกระตือรือร้นขวนขวายทำงานเท่าที่จะ
เป็นในการครองชีพเท่านั้น ส่วนใหญ่จะชอบความสะดวกสบายและสนใจกับอบายมุขต่างๆ เช่น             
เล่นการพนันและเสพของมึนเมาแต่จะไม่ชอบจริงจังกับชีวิตและงานขาดการมุ่งในเรื่อง ความสำเร็จ           
ของงาน ชอบความรื่นเริงสนุกสนาน ซึ่งอาจมีแฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ในพิธีกรรมทางศาสนาหรือ
แม้แต่ในกิจกรรมทางการเมือง แม้แต่การประท้วงหรือนัดหยุดงาน ก็มักจะมีการละเล่นลิเก รำวง  
สลับกันไป เกี่ยวกับการเมืองก็ถือว่า เป็นสิ่งสกปรก ไม่ก่อให้เกิด ผลดีกับตัวเอง ยิ่ งกว่านั้น คนส่วน
ใหญ่ถือว่า การแก้ปัญหาสังคมเป็นเรื่องของชนชั้นปกครอง จึงสนใจเข้ามีส่วนร่วมในการเมืองน้อย 

๘. ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง   
มองโลกในแง่ร้าย และขาดความไวว้างใจผู้ อ่ืน คนไทยจำนวนมากมักขาดความเชื่อมั่น

ตนเอง ในการแก้ไขปัญหา หรือเอาชนะสิ่งแวดล้อมหากต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ ความอดอยาก  
โรคภัยไข้เจ็บและหากถูกเอาเปรียบจากกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลหรือผู ้ใช้อำนาจทางกฎหมายที่ไม่             
เป็นธรรมเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนจึงต้องแสวงหาคำแนะนำไม่คิดว่าความทุกข์ยากต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
จะมีทางแก้ไขได้แทนที่จะขอให้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์มาช่วยมักหวาดระแวงไม่วางใจคนอี่นที่เป็นคนนอก
จะไวว้างใจคนในกลุ่มของตน และช่วยปกปิดหรือมองข้ามความไม่ดีงามของบุคคลเหล่านั้น แต่ในทาง
การเมืองแล้วมักจะมอบ ความไวว้างใจให้ตัวผู้นำในขณะที่บรรดาผู้นำกลับขาดความศรัทธาและความ
ไวว้างใจในตัวประชาชนโดยคิดว่าหากสิ้นตนเสียแล้วสังคมจะอยู่ไม่ได้ทีเดียว สิ่งดังกล่าวนี้เป็นผลมา
จากทัศนคติแบบอำนาจนิยมนั่นเอง 

 ๙. การรักความสงบและการประนีประนอม      
คนไทยส่วนใหญ่รักความสงบ ไม่นิยมความรุนแรง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่วน

ใหญ่จึงเป็นไปอย่างสงบค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อมากนัก คนไทยมักหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งมีความอดทนต่อการเอารัดเอาเปรียบ นิสัยถ่อมตัว เกรงใจผู้อื่นรวมทั้งความสุภาพ ทำให้คน
ไทยไม่ชอบวิพาก์วิจารณ์ คัดค้านผู้อ่ืนต่อหน้าต่อตา ยิ่งกว่านั้น การยึดหลักทางสายกลาง แม้จะมีส่วน
ดีที่ช่วยทำให้คนไทยรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว ชอบการประนีประนอมมากกว่าการหักหาญน้ำใจกันแต่ก็มี
อยู่เสมอที่นำหลักการนี้มาใช้ในทางที่ผิดเป็นผลให้ไม่มีการตัดสินใจให้เด็ดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป  
ทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้ยาก 



๔๐ 

สรุปได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมและ 
กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม ภายใต้ระบบการปกครองแบบดั้งเดิมโดยมีลักษณะสำคัญ
ของวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย คือ ๑) นิยมการใช้อำนาจ, ๒) นิยมระบบเจ้านายกับลูกน้อง,            
๓) มั่นในตวับุคคลมากกว่าหลักการ, ๔) มีการจัดลำดับฐานะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ๕) ความ
เป็นอิสระนิยม, ๖) การยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม, ๗) ความเฉื่อยชา, ๘) ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง,  
๙) การรักความสงบและการประนีประนอม  
ตางรางที่ ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
นิธิ เอียวศรีวงศ์,  
 
 
 
 
นิธิ เอยีวศรีวงศ,์  
 
 
 
 
 
ทินพันธุ์  นาคะตะ,  
 

วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ที่มีลักษณะและประวัติศาสตร์ทางการ
เมืองของการก้าวสู่ การเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ราบรื่นนักมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและอธิบายภายใต้การทำความเข้า
ใจความเป็นไปทางการเมืองและสังคมของไทย เพื่อนำไปสู ่การ
อธิบายและเขา้ใจอย่างแท้จริง 
วัฒนธรรมทางการเมืองไทยในปัจจุบันที่สืบทอดมาจากอดีตจึงมีอยู่
ด้วยกัน ๓ รูปแบบ คือ   
๑) วัฒนธรรมทางการเมืองของชาวบ้าน 
๒) ว ัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั ้นสูงที ่มีศ ูนย์กลางอย่ ูที่
พระมหากษัตริย์ 
๓) วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลาง 
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเป็นสิ ่งที ่ได้รับอิทธิพลมาจาก
วัฒนธรรมและ กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม ภายใต้
ระบบการปกครองแบบดั้งเดิมโดยมีลักษณะสำคัญของวัฒนธรรม
ทางการเมืองของไทย คือ 
๑. นิยมการใช้อำนาจ 
๒. นิยมระบบเจ้านายกับลูกน้อง             
๓. มั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการ 
๔. มีการจัดลำดับฐานะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
๕. ความเป็นอิสระนิยม 

 
  



๔๑ 

ตางรางที่ ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 ๖. การยึดมั่นในประเพณีดัง้เดิม 

๗. ความเฉื่อยชา 
๘. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง   
๙. การรักความสงบและการประนีประนอม 

 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ     
ประชาธิปไตย 

การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองในครั ้งนี ้ส ่วนที ่หนึ ่งจะได้อธิบ ายความหมายของ
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยว่ามีความหมายเป็นอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
เบื้องต้น 

๒.๓.๑ ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ภายใตระบบประชาธิปไตยถือวาอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออํานาจอธิปไตย

นั้นเปนของประชาชนทุกคนมีสวนรวมและประชาชนผูเปนเจาของอํานาจเปนผูรวมใชอํานาจนี้ไม่ว่า
จะโดยตรงหรือโดยออมเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเอง ดังนั้น หากพิจารณาถึงพฤติกรรมทาง
การเมืองของประชาชนโดยทั ่วไป ก็ค ือ การพิจารณาถึงว ัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ     
ประชาธิปไตย ซึ่งในสวนนี้จะกลาวถึงนิยามและความหมายของคําวา วัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นจึงมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ     
ประชาธิปไตย ไว้ดังนี้ 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้นมีความนิยมอย่างแพร่หลายซึ่ งประเทศ
ต่างๆ ในโลกได้นํามาใช้เป็นระบบในการปกครองประเทศนับตั้งแต่หลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็นระหว่าง
ประเทศมหาอํานาจ ตะวันตกซึ่งมีประเทศสหรัฐอเมริกาและอดีตสหภาพโซเวียต สังคมการเมืองที่ ใช้
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถทําให้ประชาชนในประเทศนั้นๆ มีวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์แท้จริงเกิดขึ้นได้ทันทีแต่ต้องมีการพัฒนาและศึกษาอบรมหรือ
บ่มเพาะประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจนวัฒนธรรมทางการเมืองสอดคล้องกับวิ ถีชีวิตของ
ประชาชนของประเทศนั้นๆ ประชาชน ต้องมีจิตใจปรารถนาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และมีจิตสํานึกหรือวัฒนธรรมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย ดังต่อไปนี้  

๑. จิตสํานึกและความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่ อประชาชน
ศรัทธาแล้ว จะมีความเชื่อมั่นถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตย ประชาชนต้องออกมา
ปกป้องระบบการเมือง ที่ต้องรักษาเอาไว้คือระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นระบบการปกครองที่  



๔๒ 

เสียหายน้อยที่สุด เพราะมีหลักการเคารพในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จิตสํานึกและความศรัทธาใน
ระบอบประชาธิปไตยจะมีต ้องมีข ึ ้นในหมู่  ประชาชนและผู ้นําทางการเมืองจึงทําให้ระบอบ
ประชาธิปไตยประสบความสําเร็จ  

๒. จิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ เป็นหลักการที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตย หลักสิทธิ
เสรีภาพ เป็นหลักการที่สําคัญขั้นพ้ืนฐานของระบบเสรีประชาธิปไตย เป็นการรับรองสิทธิของเสรีชน
หรือประชาชนทั่วไป เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการชุมนุม สิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู่
อาศัย สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพสิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร เป็นต้น  

๓. จิตสํานึกในการต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น ผู้ที่มีจิตใจเป็น
ประชาธิปไตย จะต้องพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองอันชอบธรรม เช่น ถ้าตนเองถูกกีดกันไม่ให้
ลงคะแนนเสียงใช้สิทธิ เลือกตั้ง จะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิของตนเองกลับคืนมาซึ่งถือเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชน การต่อสู้เพ่ือสิทธิอันชอบธรรมถือเป็นหลักการของประชาธิปไตย แต่ในการ
ต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองต้องเคารพสิทธิ ของผู้อื่นด้วย และต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่น หากเป็น
การเอาแต่ได้เพ่ือตนเองโดยไม่คํานึงถึงสิทธิของผู้อื่นเป็นการแสดงว่าผู้นั้นขาดจิตสํานึกในระบอบ
ประชาธิปไตยจะกลายเป็นเรื่องการเห็นแก่ตัว  

๔. จิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย หลักการตัดสินข้อขัดแย้งและ
การคล ่ี คลาย ข้อขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตย คือ การออกเสียงลงคะแนน ก็ใช้เสียงข้างมากและ
เสียงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ ในการตัดสินใจ แต่การใช้เสียงส่วนใหญ่จะต้องไม่ขัดต่อสิทธิของเสียงส่วน
น้อย ต้องเคารพรับฟังเสียงส่วนน้อย ในขณะเดียวกันเสียงส่วนใหญ่จะมาลงคะแนนเพ่ือไปจํากัดสิทธิ
ของเสียงส่วนน้อยไม่ได้  

๕. จิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค คือหลักความเสมอกันในทางกฎหมาย ชายและ
หญิงมีสิทธิ เท่าเทียมกัน ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันซึ่ งใช้บังคับกับทุกคนใน
สังคม และหลักความเสมอภาคในทางการเมือง คือ เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปประชาชนผู้มีสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน เพ่ือเลือกตัวแทนของตนเองเข้าไปทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
ประชาชนหนึ่งคนก็มีหนึ่งเสียงเท่ากัน หลักท้ังสองประการต้องมีอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ถ้าหากไม่
มีหลักการนี้จะทําให้ประชาชนบางคน กลายเป็นผู้มีอภิสิทธิ์เหนือประชาชนคนอื่นทั้งในทางกฎหมาย
และในทางการเมือง  

๖. จิตสํานึกในหลักความยุติธรรม การเคารพกติกา ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ต้องมีหัวใจ เป็นนักกีฬา เพราะบรรดาข้อขัดแย้งต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตยต้องใช้หลักความ
ยุติธรรมเป็นเครื่องมือ ตัดสินเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน และการดําเนินการต่างๆ                
ต้องปราศจากอคติหรือเห็นแก่ ผลประโยชน์หากประชาชนในสังคมประชาธิปไตยไม่เคารพกติกาเสีย
แล้ว การจะยุติปัญหาต่างๆ ก็ไม่สามารถจะแก้ไขให้ลุล่วงไปได้  



๔๓ 

๗. จิตสํานึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง เมื่อผู้ใดใช้
สิทธิเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกต่างๆ แม้เราจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบก็
ต้องอดทน อดกลั้นรับฟัง ในความเห็นต่างนั้น ตราบใดที่ผู้นั้นยังใช้สิทธิของตนเองภายใต้ขอบเขตแห่ง
กฎหมาย ผู้นั้นอาจจะพูดสําเนียง แตกต่างกัน หรือรูปลักษณ์ภายนอกต่างกัน แต่ก็เป็นเสรีภาพอัน
ชอบธรรมของบุคคลนั้น ตราบเท่าที่เขาไม่ได้ ทําผิดกฎหมายและทําให้ใครเดือดร้อน  

๘. จิตสํานึกในหลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม คือหลักการอันถูกต้อง
ตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับ มีความชอบธรรมตามกระบวนการกฎหมาย เรียกว่าการปกครองต้อง
เป็นไปตามหลัก ของกฎหมายเท่านั้น ซึ่งตรงกันข้ามกับการปกครองโดยคณะบุคคล๓๓ 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เป็นวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับประชาธิปไตย
นอกจากจะมีลักษณะของการมีส่วนร่วม (Paticipant Political Culture) สูงแล้ว ยังต้องมีความผสม
กลมกลืนในสังคมระหว่างกลุ่มที่มีวัฒนธรรม ทางการเมืองแบบต่างๆ เพื่อสร้างและธำรงไว้ ซึ่งดุลย
ภาพของพลังและกลไกทางการเมือง ประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่มีความสำนึกใน
ความสามารถทางการเมืองของตน กล่าวคือเชื่อว่าตนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองและจะ
พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกระตือรือร้น และตามช่องทางที่ เหมาะสมซึ่งลักษณะที่
เรียกว่า “Civic Culture” ถือว่าเป็น ส่วนผสมของทัศนคติ ความเชื ่อ ๒ อย่างควบคู ่กันไป คือ             
การเคารพเชื่อฟังยอมรับในอำนาจอย่างหนึ่งและความเป็นอิสระอย่างมัน่คงอีกอย่างหนึ่ง๓๔ 

วัฒนธรรมประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมที่มีแบบ
แผนเป็นลักษณะเฉพาะตน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
ประกอบด้วย๓๕ 

๑. การมีทัศนคติที่ดีที่แต่ละคนมีต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ซ่ึงเป็นการมองโลกในแง่ดีโดยมี 
พ้ืนฐานจากความเชื่อที่ว่ามนุษย์สามารถเอาชนะสิ่งแวดล้อมได้และเอาชนะความสามารถสนองตอบ 
ความตอ้งการของแต่ละคนได้  

 

๓๓ สมปอง รักษาธรรม, “ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพ้ืนท่ีภาคใต้กับการพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยช่วงปีพ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒: ศึกษากรณีเปรียบเทียบ นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ๕ จังหวัดภาคใต้,” ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๒), หน้า ๓๒–๓๔. 

๓๔ Almond, Gabriel A. and Verba, Sidney, The Civil Culture : Political Attitudes and 
Democracy in Five Nations, (Boston: Little, Brown, 1965), pp. 11–26. 

๓๕  Wit, Daniel.,  A Comparative Survey of Local Government and Admission, 
(Bangkok: Institute of Public Administration Thammasat University, 1967), p. 338. 



๔๔ 

๒. การมีทัศนคติที่ว่า รัฐบาลเป็นเครื่องมือของสังคม กล่าวคือรัฐบาลสามารถตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละคนได้การเมืองจึงเป็นสิ ่งจำเป็น มิใช่สิ ่งสกปรกรวมทั้ งยังเป็นเรื่องของ
ประชาชน โดยตรงอีกด้วย  

๓. การมีความเชื่อที่ว่า สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดมาพร้อมๆ กับความเป็น
มนุษย์ความคิดเห็นของแต่ละคนจึงเป็นสิ่งสำคัญทีสุ่ด  

๔. การมีทัศนคติทีว่่า ประชาชนสามารถล้มล้างรัฐบาลได้ถ้ารัฐบาลกระทำตนเป็นนายของ 
ประชาชน และไม่ทำตามความประสงค์ของมวลชน 

ผู้ทีม่ีบุคลิกภาพที่เป็นประชาธิปไตยนั้น ได้แก่๓๖  
๑. มีความคิดเห็นเป็นของตนเองไม่นิยมการตามความคิดเห็นของผู้อ่ืนเว้นเสียแต่ว่าจะถูก

ชักจูงให้คล้อยตา  
๒. เป็นคนที่ปรับตัวให้เขา้กบัสภาพการใหม่ๆ ได้ง่าย  
๓. มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป  
๔. ไม่มีอคติต่อศาสนาอืน่ หรือดูถูกเหยียดหยามชนชาติอ่ืน 
๕. คิดถึงบุคคลอื่นในฐานะที่เขาเป็นตัวของเขาเอง ไม่ใช่ไปจัดประเภทให้เขา เช่น ไม่ไป

เรียกเขาว่า “หัวรุนแรง” หรือ“พวกฝ่ายซ้าย” 
๖. มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ มีศรัทธาและความหวังต่อชีวิต 
๗. ไม่ยอมก้มหัวให้กับผู้ยิ่งใหญ่ง่ายๆ แม้ว่าจะยอมรับอำนาจแต่อำนาจนั้นต้องมีเหตุผล

หรือมีความชอบธรรม 
บุคลิกภาพของผู้ที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย๓๗ ดังนี้  
๑. ความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยกล่าวคือ มีความ

ต้องการให้ม ีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เห็นด้วยกบัการปกครองแบบนี้ว่าเป็นการปกครอง
ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน และมีความเคารพในกติกาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เช่น ใช้วิธีการตัดสินปัญหาด้วยเสียงข้างมาก โดยมีข้อผูกพันให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม 
ขณะเดียวกันก็ให้ ความคุ้มครองสิทธิของฝ่ายที่มีเสียงข้างน้อย ตลอดทั้งการปฏิบัติต่อกันอย่างยุติ 
ธรรมตามกฎหมาย  

๒. มีความไวว้างใจเพ่ือนมนุษย์และการมองโลกในแง่ดี กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีทัศนะและมอง
โลก ในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์และมีความเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่และสถาบันของทางราชการ 

 

๓๖ ชัยอนันต์ สมุทรวาณิช, อุดมการณ์ทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เคล็ดไทย,                  
๒๕๑๗), หน้า ๑๑ – ๒๕. 

๓๗ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ประชาชนระดับ
อำเภอ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, ๒๕๓๖), หน้า ๕๕. 



๔๕ 

สิ่งนั้นนับว่าเป็นความจำเป็นต่อความสำเร็จของการปกครองระบบประชาธิปไตยอยู่ไม่น้อยเพราะ
การเมือง เป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจกัน และไวว้างใจซึ่งกันและกนัซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของ
การดำเนินงานของสถาบันทางการเมืองต่างๆ ได้ ประชาชนจะต้องเชื่อมั่นและศรัทธาว่าการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย จะช่วยแก้ปัญหาและภาวะวิกฤติต่างๆ ของสังคมได้ดีกว่า ระบบการปกครอง 
อ่ืนๆ ต้องมีความเชื่อมัน่ว่ามนุษยส์ามารถปกครองตนเองได้  

๓. มีความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีและความเสมอภาค กล่าวคือ ต้องมีความเชื่อและยึดมั่นใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคล มีความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้อื่น และความเสมอภาคของมนษุย์
รวมทั้งรู ้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนทั้งในการพดู การเขียน การแสดงความคิดเห็น และ           
การแสดงออกอื่นๆ แม้ว่าสิ่งนั้นจะขัดแย้งกับความคิดเห็นของตนก็ตามคนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย
จะตอ้งมีความอดกลั้น ต่อความหลากหลายในพฤติกรรมผู้อ่ืนตราบใดทีบุ่คคลนั้น ยังไม่ละเมิดศลีธรรม
และเสรีภาพของผู้ใด  

๔. ต้องเป็นผู้มีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตน และมีความเชื่อมั่นในตัวเองอาทิ              
มีการปฏิบัติตนในฐานะท่ีเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ดีได้แก่การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
มีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือกำหนดนโยบายของรัฐบาล            
โดยเหตุความสำคัญของการปฏิบัติเช่นนั้นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย          
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และการเสียภาษีเป็นต้น 

๕. ต้องรู้จักการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกซึ่งรวมทั้งต้องรู้จักการวิพากษ์วิจารณ์ 
อย่างมีเหตุผลและในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการใช้อำนาจของข้าราชการและผู้ มี               
อำนาจทางการเมืองอยู่เสมอโดยการตรวจสอบคัดค้าน และเหนี่ยวรังมิฉะนั้นอาจนำความหายนะมาสู่
สังคมได ้ 

๖. ในประการสุดท้าย จะต้องเป็นผู้ทีไ่ม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ กล่าวคือ ในสังคมใดหากคน
ส่วนใหญ่มีจิตใจดังกล่าวก็เป็นการยากที่จะทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยประสบ
ความสำเร็จลงได้ผู้ที่มีจิตใจแบบเผด็จการนั้น คือ ผู้ที่มอบความรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับผู้นำ 
ชอบการใช้อำนาจเด็ดขาด การอ่อนน้อมยอมจำนนต่อผู้มีอำนาจโดยปราศจากการโต้แย้งหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ฯลฯ นิยมระบบเจ้าขุนมูลนายการไม่ยอมรับความเสมอภาคของบุคคลการไม่ยอมรับ
ความแตกต่างของผู้อ่ืนในการใช้สิทธิเสรีภาพของเขาและการยึดมั่นในค่านิยมแบบเดิมรวมทั้งการมี
ความคิดอ่านทีต่รงข้ามกับ การมีจิตใจแบบประชาธิปไตย ดังทีก่ล่าวมาแล้วขา้งตน้ 

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่นิยมแบ่งประเภทวัฒนธรรมทางการเมือง
ออกตามระบบการปกครองที่ เป็นที่ร ู ้จักกันดีในโลกปัจจุบัน คือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ



๔๖ 

ประชาธิปไตย และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเผด็จการสำหรับลักษณะของผู้ที ่มีวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยนั้นมีตัวแสดงที่สำคัญ ๒ ประการคือ๓๘ 

๑. ความเชื่อในหลักสิทธิความเสมอภาค เสรีภาพและภราดรภาพของประชาธิปไตยเสรี
นิยม กล่าวคือเชื่อในหลักการภราดรภาพที่ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเป็นพ่ีน้องกันการมองคนในแง่ดีมี
ศรัทธาต่อมนุษย์ด้วยกันร่วมมือและพึ่งพาอาศยกันในสังคม เชื่อในหลักเสรีภาพที่ว่ามนุษย์ทุกคนมี
เสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นให้ความสำคัญ แก่การเชื่อมั่นในหลักเกณฑ์และวิธีหาเหตุผลแบบ
วิทยาศาสตร์และ ความเชื่อในหลักความเสมอภาค คือ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันโดย
พ้ืนฐานทางกฎหมาย และการเมือง  

๒. ความเชื ่อในระบบกลไก กติกา และแนวปฏิบัติต่างๆ ของการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยเสรีนิยมในส่วนของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเผด็จการ จะมีลักษณะตรงกันข้าม         
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีความสอดคล้องใกล้เคียงกบัวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมมาก 
ที่สุด  

ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยตามที่ ไดก้ล่าวมาแล้ว จะส่งเสริมให้
การพัฒนาองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นวัฒนธรรมทาง 
การเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองจึงมีส่วนเสริมสร้างซึ่งกันและกัน จนไม่อาจแยกออกจากกัน ได้
การพัฒนาทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยจะสำเร็จได้ เมื ่อมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองระบอบประชาธิปไตยในหมู่ประชาชน ถ้าประชาชนยังคงมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
อำนาจนิยม หรือเผด็จการก็ไม่อาจพัฒนาการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยได้๓๙ 

แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทย ไม่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วน ร่วมทางการเมือง เพราะประชาชนโดยทั่วไปยังมีความเชื่อว่าการเมืองหรือการบริหารประเทศ
เป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อยบางกลุ่มเท่านั้น ประการหนึ่งคนไทยยังเห็นว่า การเมืองเป็นเรื่องของ
ผลประโยชน์อย่าง ชัดแจ้งจนเกินไป ความรู้สึกเช่นนี้ทำให้ประชาชนขาดความศรัทธาหรือความ
กระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง แต่เข้ามาเมื่อมีวัตถุประสงค์อย่างอ่ืนไม่ใช่เป็นเรื่อง
ของสำนึกทางการเมืองที่ไม่สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การยอมรับในอำนาจนิยมของ
ความเป็นข้าราชการซึ่ง ประชาชนโดยทั่วไปมองว่าข้าราชการเป็นชนชั้นผู้นำ เมื่อข้าราชการแนะนำ

 

๓๘ ลิขิต ธีรเวคิน, คนไทยในอุดมคติ, (กรุงเทพมหานคร : แม็ค, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔๘. 
๓๙ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ , การเมืองไทย , (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๙),                      

หน้า ๑๕–๒๐. 



๔๗ 

หรือชักจูงในทางใดประชาชนจึงมักปฏิบัติตามโดยไม่โต้แย้งซึ่งการปฏิบัติ ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ 
หลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย๔๐ 

การเสริมสร้างให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ข้าราชการในแต่
ละท้องถิ ่นต้องเป็นผู้ที่ มีวัฒนธรรมทางการเม ืองแบบประชาธิปไตยด้วย โดยจะต้องเร ิ ่มต้น                      
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสำคัญของระบอบประชาธิปไตยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ 
เพียงพอการให้การศึกษา และสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมที่จะทำให้เกิดจิตสำนึกทางการเมือง
ซ่ึงจะพัฒนาไปสู่ ความรู้สึกศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยและประเมินค่าด้วยการตัดสินใจ
ยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองของตน ซึ่งความรู้และสิ่ง
ศรัทธาเหล่านี้จะนำไปสู่การเผยแพร่และถ่ายทอดให้นิยมยึดถือปฏิบัติร่วมกัน จนเป็นแบบแผน
พฤติกรรมทางการเมืองในทีสุ่ด 

ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ไว้ ๘ ประการ๔๑ ดังนี้ 
๑. มีความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนในสังคม

นั้นจะต้องมีจิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีหลักการที่ถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เพราะยึดมั่นในความสำคัญความเสมอภาค และ 
เสรีภาพของบุคคล มีวิธีการให้ประชาชนได้ใช้อำนาจดังกล่าว โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ให้ให้เกิดการใช้ 
อำนาจนั้น เช่น รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งรวมทั้งมีวัตถุประสงค์ในการปกครองเพ่ือผลประโยชน์ของ 
ประชาชน  

๒. ยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคลทั้งผู้นำ และประชาชน
จะตอ้งยึดมัน่ในความสำคัญ และศักดิ์ศรีของบุคคลจะต้องมีความเชื่อมัน่ ในความเสมอภาคของบุคคล
รวมทั้งรู้จัก เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นในการพูดในการแสดงความคิดเห็น และในการแสดงออก
แม้ว่าสิ ่งนั ้นจะ ขัดแย้งหรือคัดค้านกับความคิดเห็นหรือรสนิยมของตนก็ตามคนที่มีจ ิตใจเป็น 
ประชาธิปไตย จะต้องยอมรับหรือมีความอดกลั้นในเรื่องความแตกต่างในการประพฤติปฏิบัติของผู้           
อ่ืนตราบใดที่บุคคลผู้นั ้น ไม่ละเมิดศีลธรรมหรือสิทธิเสรีภาพของผู้ ใด ทั้งนี ้เพราะคนเราย่อมมี
ผลประโยชน์ความเชื่อ และเหตุผลต่างๆ กนั  

๓. เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ หลักการตัดสินด้วยเสียงข้าง
มากด้วยกับเสียงข้างมากจะถือว่า เป็นฝ่ายตรงกันข้ามหรือจะขจัดออกนอกสังคมไม่ได้ เช่น จะห้าม
การ วิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายนั้นไม่ได้ยิ่งกว่านั้นกติกาของการปกครองแบบนี้ยังรวมถึงการปฏิบัติต่อกัน 

 

๔๐ ชัยอนันต  สมุทวณิช, วัฒนธรรมทางการเมืองกบระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา้ ๒๒๙. 

๔๑ ทิ นพ ั น ธ ์  น าคะตะ ,  น ั ก ค ิ ด ผู้ ยิ่ ง ใ หญ ่ ขอ ง โ ลก :  ป ร ั ชญาและทฤ ษฎ ี ก า ร เ ม ื อ ง ,                            
(กรุงเทพมหานคร : สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๑–๔. 



๔๘ 

อย่างยุติธรรม การยึดถือระเบียบวิธีการตามกฎหมาย และการเคารพสิทธิของบุคคลที่จะได้รับการ  
พิจารณาคดีโดยยุติธรรมอีกด้วย  

๔. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง โดยติดตามข่าวสารของ
บ้านเมืองพูดคุยถึงปัญหาของบ้านเมืองกับผู้ อ่ืนในทางสร้างสรรค์และพยายามมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจหรือในการกำหนดนโยบายของทางราชการ เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น  

๕. มีความสำนึกในหน้าที ่พลเมืองของตน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล่าวคือต้อง
เชื่อมั่นว่าตนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือการกำหนดนโยบายของรัฐบาลการใช้สิทธิ
ออกเสียง เลือกตั้งเนื่องจากการปฏิบัติ เช่น ว่านี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 

๖. มองโลกในแง่ด ีส ิ ่งน ั ้นว่า มีความจำเป็นต่อความสำเร ็จของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอยู่ไม่น้อย เพราะตามธรรมดาการเมืองเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจกันแมจ้ะมีความ
ขัดแย้งกันอยู่ด้วยก็ตามความสำเร็จในการดำเนินงานของสถาบันทางการเมืองต่างๆ ส่วนหนึ่ง           
ย่อมต้องอาศัยการมีความไว้วางใจซึ ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีความเชื่อมั ่นว่า            
การปกครองแบบประชาธิปไตย จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคมได้ดีกว่าการปกครองแบบอ่ืนทั้งฝ่าย
ผู้นำ และฝ่ายประชาชน จะต้องมีความเชื่อว่าคนเราจะปกครองตัวเองได้การมองโลกในแง่ดีย่อมชว่ย
ให้มนุษยมี์ความหวังไดว้่าเรามีความสามารถที่จะเอาชนะสิ่งแวดล้อมและฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายไปได้
ด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมักจะเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่มีความม่ันใจได้  

๗. วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปได้ในทางสร้างสรรค์โดยเฉพาะต่อการใช้
อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติของทางราชการเพราะถ้าปล่อยให้ฝ่ายหลังนี้ทำอะไรได้โดยไม่มีการ
คัดค้าน การควบค ุม การตรวจสอบ หร ือการเหนี่ ยวร ั ้ งแล ้วอาจทำให ้ฝ่ ายหลั งนั้นเหลิง                              
อำนาจปฏิบัติตามอำเภอใจ และเกิดการผิดพลาดขึ้นได้โดยง่ายในประเทศเผด็จการคนส่วนมากมักจะ
มอบความไวว้างใจให้แก่ผู้มีอำนาจโดยสิ้นเชิงและปราศจากการโต้แย้งหรือการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ  

๘. ไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ เพราะหากคนส่วนใหญ่ในสังคมมีจิตใจเป็นเผด็จการก็ยากที่ 
การ ปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศนั้น จะประสบความสำเร็จได้เพราะผู้มีจิตใจเป็นเผด็จ
การจะมอบความรับผิดชอบทุกอย่างไว้ที่ผู้นำ ชอบการใช้อำนาจเด็ดขาด อ่อนน้อมยอมจำนนต่อผู้            
ที่นิยม อำนาจระบบเจ้าขุนมูลนาย ไม่ยอมรับความเสมอภาคของบุคคล ไม่ยอมรับความแตกต่างของ
ผู้อ่ืนในการใช้สิทธิเสรีภาพของเขาและยึดมัน่ในค่านิยมแบบดั้งเดิมรวมทั้งการมีความคิดอ่านที่ตรงกัน
ข้ามกับจิตใจแบบประชาธิปไตยท่ีกล่าวมาแล้ว 

สรุปได้ว่า การมีจิตใจแบบประชาธิปไตยนั้นควรจะต้องมีลักษณะดังนี้ คือสนับสนุน 
หลักการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่มีความเชื่อมั่นในหลักประชาธิปไตยเคารพในศักดิ์ศรีความ
เสมอภาคและเสรีภาพของบุคคลยึดถือกติกาของการปกครองแบบนั้นสนใจในการมีส่วนร่วมใน



๔๙ 

กิจกรรมทางการเมืองสำนึกในหน้าที่พลเมือง มองสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ในแง่ดีรู้จักการวิจารณ์และไม่
มีจติใจแบบอำนาจนิยมโดยใช้ลักษณะวัฒนธรรม ๘ ประการดังกล่าวมาข้างต้น 

๒.๓.๒ วิถีแบบประชาธิปไตย 
ประชาชนในสังคมใดจะมีว ัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือระบอบ

ประชาธิปไตยเจริญ มากน้อยเพียงใดให้พิจารณาถึงอุปนิสัยหรือวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
สังคมนัน้จะต้องมีลักษณะ วิถีชีวิตเป็นประชาธิปไตย สามารถแยกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 

๑. การเคารพเหตุผลมากกว่าตัวบุคคล ประชาชนจะใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา จะให้
ความเคารพ ซึ่งกันและกัน และต้องยอมรับว่าประชาชนบางคนมีสติปัญญาและการใช้เหตุผลใน
วงจํากัด อาจจะให้เหตุผล ถูกในเรื่องหนึ่ง และอีกเรื่องหนึ่งอาจจะให้เหตุผลไม่ถูกก็ได้การไม่ยึดหลัก
อาวุโสเคร่งครัดเกินไป ไม่ใช่ว่า คนอาวุโสจะปฏิบัติถูกทุกเรื่อง บางครั้งความคิดดีๆ ของผู้อ่อนอาวุโสก็
เป็นเรื่องที่ถูกต้อง สังคมประชาธิปไตย จะดําเนินไปด้วยดีเพราะประชาชนใช้เหตุผลในการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่เห็นต่างจากตนเอง  

๒. การรู้จักประนีประนอม ผู้ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยจะไม่ใช้ความรุนแรงในการ
แก้ปัญหา แต่จะตกลงแก้ปัญหากันอย่างสันติวิธีถ้าหากมีการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาต่อกัน
ระหว่างประชาชน ด้วยกันก็ทําให้ขัดกับหลักเหตุผลของระบอบประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐานซึ่งถือว่า
มนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผล  

๓. การมีระเบียบและมีวินัย ในสังคมประชาธิปไตยประชาชนต้องปฏิบัติตามระเบียบและ
มีวินัย ปฏิบัติ ตามกฎหมายบ้านเมือง ทําให้การบังคับใช้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่ยอมให้ผู้ใด
มาละเมิดหรือกระทำ การตามอำเภอใจได้ถ้าหากมีกฎหมายที่ละเมิดสิทธิหรือไม่เป็นธรรมก็ต้องเสนอ
ข้อเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายนั้น ให้เป็นธรรม ไม่ใช่ฝ่าฝืนไม่ยอมรับ เพราะการกระทําเช่นนั้นจะทําให้
ผู้อื่นฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายได้เช่นกัน จะทําให้เกิดความสับสนในสังคม ประชาชนสามารถใช้สิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคลตราบเท่าที่ไม่เกินขอบเขตของกฎหมาย เพราะถ้าประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพของ
ตนเองเกินขอบเขต ก็จะไปละเมิดหรือก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพ ของผู้อื่นจะทําให้สังคมประชาธิปไตยขาด
ความสงบสุขและไร้ระเบียบวินัย  

๔. ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ความรับผิดชอบและคํานึงถึงว่าตนเป็นเจ้าของประเทศ
และประชาชน คนอ่ืนๆ ก็เป็นเจ้าของประเทศ การประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศโดยรักษา
สมบัติของส่วนรวม หรือสมบัติของสาธารณะ รวมทั้งการรักษาผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคม



๕๐ 

และประเทศชาติไม่เห็น แก่ผลประโยชน์ส่วนตน จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคม เช่น ไม่แสวงหา
ความร่ำรวยด้วยการทำลาย ทรัพยากรของประเทศชาติหรือผลิตสิ่งเสพติดมอมประชาชนในสังคม๔๒ 

สรุปได้ว่า ประชาชนในสังคมใดจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือ
ระบอบประชาธิปไตยเจริญ มากน้อยเพียงใดให้พิจารณาถึงอุปนิสัยหรือวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในสังคมนั้นจะต้องมีลักษณะวิถีชีวิตเป็นประชาธิปไตย 
ตางรางที่ ๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมปอง รักษาธรรม, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almond, Gabriel A. and 
Verba, Sidney, 
 

วัฒนธรรมทางการเมืองสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนของ
ประเทศนั้นๆ ประชาชน ต้องมีจิตใจปรารถนาในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย และมีจิตสํานึกหรือวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย คือ 
๑.จ ิตส ําน ึกและความศร ัทธาในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 
๒. จิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
๓. จิตสํานึกในการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น 
๔. จิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย 
๕. จิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค 
๖. จิตสํานึกในหลักความยุติธรรม 
๗. จิตสํานึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรม
ที่แตกต่าง 
๘. จิตสํานึกในหลักนิติธรรม 
ว ัฒนธรรมทางการเม ืองในระบอบประชาธ ิปไตยถือว ่าเป็น 
ส่วนผสมของทัศนคติ ความเชื ่อ ๒ อย่างควบคู่กันไป คือ การ
เคารพเชื่อฟังยอมรับในอำนาจอย่างหนึ่งและความเป็นอิสระอยา่ง
มั่นคงอีกอย่างหนึ่ง 

 

 

๔๒ ว ิศ ิษฐ ทว ี เศรษฐ , ส ุข ุม นวลสก ุล , ว ิทยา จ ิตน ุพงศ์ , การเม ืองและการปกครองไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔), หน้า ๒๐–๒๒. 



๕๑ 

ตางรางที่ ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Wit, Daniel., 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชัยอนันต์ สมุทวาณิช, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย,  
 

วัฒนธรรมประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบมีส่วนร่วมที่มีแบบแผนเป็นลักษณะเฉพาะตน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยวัฒนธรรมประชาธิปไตย ประกอบด้วย 
๑. การมีทัศนคติที่ดีที่แต่ละคนมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งเป็นการ
มองโลกในแง่ดี ๒. การมีทัศนคติที่ว่า รัฐบาลเป็นเครื่องมือของสังคม 
๓. การมีความเชื่อที่ว่า สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดมา
พร้อมๆ กับความเป็นมนุษย์ ๔. การมีทัศนคติที ่ว ่า ประชาชน
สามารถล้มล้างรัฐบาลได้ถ้ารัฐบาลกระทำตนเป็นนายของ ประชาชน 
และไม่ทำตามความประสงค์ของมวลชน 
ผู้ที่มีบคุลิกภาพที่เป็นประชาธิปไตยนั้น ได้แก่ 
๑. มีความคิดเห็นเป็นของตนเองไม่นิยมการตามความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเว้นเสียแต่ว่าจะถูกชักจูงให้คล้อยตา 
๒. เป็นคนที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพการใหม่ๆ ได้ง่าย 
๓. มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป  
๔. ไม่มีอคติต่อศาสนาอื่น หรือดูถูกเหยียดหยามชนชาติอ่ืน  
๕. คิดถึงบุคคลอื ่นในฐานะที่เขาเป็นตัวของเขาเอง ไม่ใช่ไปจัด
ประเภทให้เขา เช่น ไม่ไปเรียกเขาว่า “หัวรุนแรง” หรือ“พวกฝ่าย
ซ้าย” 
๖. มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ มีศรัทธาและความหวังต่อชีวิต 
๗. ไม่ยอมก้มหัวให้กับผู้ยิ่ งใหญ่ง่ายๆ แม้ว่าจะยอมรับอำนาจแต่
อำนาจนั้นต้องมีเหตุผลหรือมีความชอบธรรม 
บุคลิกภาพของผู้ที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย 
คือ  
๑. ความเชื่อม่ัน  
๒. มีความไวว้างใจเพ่ือนมนุษย์และการมองโลกในแง่ดี  

 
  



๕๒ 

ตางรางที่ ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ           
    ประชาธิปไตย (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 
 
 
 
 
 
ลิขิต ธีรเวคิน,   
 
 
 
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์,  
 
 
 
ชัยอนันต สมุทวณิช,   
 
ทินพันธ์ นาคะตะ, 

๓. มีความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีและความเสมอภาค  
๔. ต้องเป็นผู้มีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตน 
๔. ต้องเป็นผู้มีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตน 
๕. ต้องรู้จักการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกซึ่งรวมทั้ง
ต ้องรู ้จ ักการวิพากษ์ว ิจารณ์ อย่างมีเหตุผลและในทาง
สร้างสรรค์ 
๖. ในประการสุดท้าย จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบเผด็จการสำหรับลักษณะของผู้ที่
มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้นมีตัวแสดงที่
สำคัญ ๒ ประการคือ 
๑. ความเชื่อในหลักสิทธิความเสมอภาค 
๒. ความเชื่อในระบบกลไก กติกา และแนวปฏิบัติต่างๆ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย
ในหมู่ประชาชน ถ้าประชาชนยังคงมีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบอำนาจนิยม หรือเผด็จการก็ไม่อาจพัฒนาการเมืองให้
เป็นประชาธิปไตยได้ 
การยอมรับในอำนาจนิยมของความเป็นข้าราชการซึ่ง 
ประชาชนโดยทั่วไปมองว่าข้าราชการเป็นชนชั้นผู้นำ 
การเสริมสร้างให้ประชาชนมีลักษณะของวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย  ไว้ ๘ ประการ 
๑. มีความเชื่อมั่น 
๒. ยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของ
บุคคลทั้งผู้นำ 
๓. เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๔. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 

 
  



๕๓ 

ตางรางที่ ๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ           
      ประชาธิปไตย (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 
 
วิศิษฐ ทวีเศรษฐ, สุขุม นวลสกุล, 
วิทยา จิตนุพงศ์ 

๕. มีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตน และมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง 
๖. มองโลกในแง่ดี 
๗. วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
๘. ไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ 
วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในสังคมนั้นจะต้องมีลักษณะ
วิถีชีวิตเป็นประชาธิปไตย 

 
๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง 

การศึกษาการกล่อมเกลาทางการเมืองในครั้งนี้ส่วนที่หนึ่งจะได้อธิบายความหมายของการ
กล่อมเกลาทางการเมืองว่ามีความหมายเป็นอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้น 

๒.๔.๑ ความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง 
 การเรียนรู้ทางการเมือง หรือสังคมการเมืองนั้น เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจศึกษากันมานาน
แล้ว ในยุคที่รัฐศาสตร์ได้รับความสนใจศึกษาในเชิงปรัชญานักปรัชญาการเมืองบอกว่า “การกล่อม
เกลาทางการเมือง” เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคคลสำหรับความเป็นพลเมือง (Citizenship) ใน
แบบที่พึงปรารถนาของรัฐ ดังนั้น จึงมีนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง ไว้
ดังนี้ 

คำว่า “การกล่อมเกลาทางการเมือง” ได้มีการใช้คำนี้ต่างๆ กัน เช่น “การเรียนรู้ทางการ 
เมือง” “การขัดเกลาทางการเมือง” “การอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง” “การเรียนรู้ทางการเมือง” 
“สังคมทางการเมือง” “สังคมประกิตทางการเมือง” ซึ่งคำต่างๆ ดังกล่าวนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Political Socialization 

การกล่อมเกลาทางการเมืองว่ามี สองลักษณะ คือ ความหมายในวงแคบ และความหมาย
ในวงกว้างความหมายในวงแคบ คือการให้ ข่าวสารทางด้านการเมืองการปลูกฝังค่านิยมทางด้าน
การเมืองและการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่างๆ ทางด้านการเมืองอย่างมีเจตนาซึ่งกระทำโดย
สื่อกลาง (agents) ที่มีความรับผิดชอบอย่างเป็น ทางการในการอบรมสั่งสอน ความหมายในวงกว้าง 
คือ การเรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการเมืองที่ เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิตมนุษย์ไม่ว่าการเรียนรู้นั้นจะเป็น



๕๔ 

แบบทางการหรือไม่เป็นทางการจะมีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม๔๓ กระบวนการที่นํามาซึ่งวัฒนธรรม
ทางการเมืองแกประชาชน โดยการกลอมเกลาถายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง จากคนรุนหนึ่งไปยัง
คนอีกรุนหนึ่งโดยอาจทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคานิยมในแบบแผน ของวัฒนธรรมทาง
การเมืองใหแตกตางไปจากวัฒนธรรมทางการเมืองเดิมและในบางกรณีอาจเปนกระบวนการสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองใหมก็เปนได๔๔ โดยการกล่อมเกลาทางการเมืองจะมีกระบวนการที่ช่วยให้มี
การถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองหรือความโน้มเอียงทางการเมืองซึ่ง ได้แก่ ความรู้ทัศนคติบรรทัด
ฐาน และค่านิยมต่างๆ ทางการเมืองของคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง หรือจากสังคมหนึ่งไปยังอีก
สังคมหนึ่ง ถ้าไม่มีกระบวนการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้แล้วจะทำให้ สมาชิกใหม่แสวงหาวัฒนธรรมทาง
การเมืองใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพหรือการคงอยู่ ของระบบการเมืองนั้นๆ ดังนั้นการ
กล่อมเกลาทางการเมืองจึงเป็นการช่วยให้ระบบการเมืองแต่ละ ระบบปรับตัวดำรงอยู ่ต่อไป๔๕               
การกลอมเกลาทางการเมืองเปนกระบวนการซึ ่งบุคคลแตละคนรูวาตนเองเปน ใครอยูในระบบ
การเมืองทําใหเกิดมโนคติหรือปฏิกิริยาตอปรากฎการณทางการเมือง แต่กระบวนการนี้เกิดขึ้นจาก
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสังคมที่บุคคลนั้น เปนสมาชิกอยู และยังเปน  
กระบวนการที่มี บทบาทตอบุคลิกภาพ และประสบการณของบุคคลในแตละสังคมนั้นที่ถูกหอมลอม 
ดวยบรรยากาศทางการเมืองของสังคมประกอบไปดวยหนวยตางๆ ที่เปนตัวกลางในการกลอมเกลา 
ทางการเมือง ไดแก ครอบครัว การศึกษา เพื่อนฝูง กลุมศาสนา กลุมอาชีพ และสื่อมวลชน โดยผาน  
เขาไปทางฉากของการรับรู๔๖ ทัศนคติความเชื่อ ความรู ้สึก ความสำนึก และค่านิยมที่เกี ่ยวกับ
การเมือง ระบบการเมือง และส่วนต่างๆ ของระบบการเมืองกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่
บุคคลไดเรียนรูแบบแผนพฤติกรรม และอุปนิสัย ในทางที่เกี ่ยวเนื่องกับการเมืองโดยผานทางสื่อ
กลางตางๆ ของสังคม สื่อกลางเหลานี้รวมถึงสิ่งแวดลอมทั่วๆ ไปดวย เชน ครอบครัว กลุมเพื่อนฝูง 
โรงเรียน สมาคมผูใหญ และสื่อสารมวลชน๔๗ ดังนั้น 

 

๔๓ Greenstein, F. I. , “ Political Socialization” ,  International Encyclopedia of Social 
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๕๕ 

สรุปได้ว่า กระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง คือ กระบวนการอบรมปลูกฝงหรือถาย
ทอดใหสมาชิกเกิดการเรียนรู ความรูความเขาใจ ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติและเกิดพฤติกรรมทาง
การเมืองในทิศทางที่ตองการ โดยทั้งนี้ การกลอมเกลาทางการเมืองนั้นสามารถเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา
และตลอดชีวิต ซึ่งสามารถผานรูปแบบของกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองไดหลายทางดวยกัน
และอีกประการการกล่อมเกลาทางการเมืองนั้นหมายถึงกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ต่างๆ ทางด้านการเมือง การให้ข่าวสารทางด้านการเมืองและการปลูกฝังค่านิยมทางด้านการเมืองแก่
บุคคลในสังคม โดยมีสื่อกลางที่ทำหน้าที่นี้ที่สำคัญได้แก่ ครอบครัว สถาบันการศึกษา กลุ่มเพื่อน 
สื่อมวลชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มศาสนา 
 ตางรางที่ ๒.๑๕ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
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สิทธิพันธ พุทธหุน,  

การกล่อมเกลาทางการเมืองว่ามี สองลักษณะ คือ ความหมาย
ในวงแคบ และความหมายในวงกว้างความหมายในวงแคบ คือ
การให้ ข่าวสารทางด้านการเมืองการปลูกฝังค่านิยมทางด้าน
การเมืองและการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่างๆ 
กระบวนการที ่น ํามาซึ ่งการกล่อมเกลาทางการเม ืองแก
ประชาชนนั้นในทางการกล่อมเกลาทางการเมืองสามารถแตก 
ตางไปจากแต่วัฒนธรรมทางการเมืองเดิมและในบางกรณีอาจ 
เปนกระบวนการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองใหมก็เปนได 
การกล่อมเกลาทางการเมืองใหม่อยู ่ตลอดเวลา ซึ ่งมีผลต่อ
เสถียรภาพหรือการคงอยู่ ของระบบการเมืองนั้นๆ ดังนั้นการ
กล่อมเกลาทางการเมืองจึงเป็นการช่วยให้ระบบการเมืองแต่ละ
ระบบปรับตัวดำรงอยู่ต่อไป 
การกลอมเกลาทางการเมือง ไดแก ครอบครัว การศึกษา เพ่ือน
ฝูง กลุมศาสนา กลุมอาชีพ และสื่อมวลชน โดยผานเขาไปทาง
ฉากของการรับรู้ 
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่บุคคลได เรียนรูแบบ
แผนพฤติกรรม และอุปนิสัย ในทางที่เกี่ยวเนื่องกับการเมือง
โดยผานทางสื่อกลางตางๆ ของสังคม สื่อกลางเหลานี้รวมถึงสิ่ง
แวดลอมทั่วๆ ไปดวย เชน ครอบครัว กลุมเพื่อนฝูง โรงเรียน 
สมาคมผใูหญ และสื่อสารมวลชน 

  



๕๖ 

๒.๔.๒ รูปแบบและขั้นตอนของกระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง 
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเกิดแบบแผน

เชิงพฤติกรรมที่มีหรือแสดงออกต่อการเมืองของบุคคล อันมีส่วนสร้างบุคลิกภาพและ วัฒนธรรมทาง
การเมืองอันเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปตลอดชีวิต ดังที่ได้กล่าวถึงไปบ้างแล้ว ในแง่รูปแบบของ            
การกล่อมเกลาทางการเมืองนั้นจึงมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของรูปแบบและขั้นตอนการกล่อม
เกลาทางการเมือง ไว้ดังนี้ 

 การกล่อมเกลาทางการเมืองของบุคคลสามารถจำแนกได้เป็น ๒ รูปแบบคือ การกล่อม
เกลาทางตรง (Direct Form) เป็นการอบรมกล่อมเกลาหรือถ่ายทอดให้บุคคลเกิดการ  เรียนรู้ที ่มี
เนื้อหา (Content) เกีย่วกับการเมืองโดยเฉพาะ เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของรัฐบาล รูปแบบ
ของการปกครองประเทศ ลัทธิทางการเมือง เป็นต้น อีกรูปแบบหนึ่งคือ การกล่อมเกลาทางอ้อม 
(Indirect Form) ซึ่งเป็นวิธีการที่จะทาให้บุคคลเกิดความโน้มเอียงที่จะเป็นไปในทางการเมือง๔๘ ด้วย
วิธีการเรียนรู้หรืออบรมกล่อมเกลาที่ไม่ได้เกี ่ยวข้องกับเรื่องการเมืองโดยตรง แต่มีอิทธิพลทำให้               
เกิดการพัฒนาตัวตนทางการเมือง (Political Self) ของบุคคลได้ การกล่อมเกลาทางการเมือง แบบนี้ 
จะสร้างทัศนคติที่มีอำนาจทางการเมือง โดยหลักการสำคัญก็คือ ความสัมพันธ์ในวัยเด็ก ที่มีต่อพ่อแม่ 
ต่อครู เป็นต้น จะพัฒนาเป็นความคาดหวังต่อผู้มีอำนาจทางการเมืองต่อไปได๔้๙ 

รูปแบบของการกล่อมเกลาทางการเมืองนั้น จะดำเนินไปใน ๒ รูปแบบกล่าวคือ๕๐  
๑. รูปแบบที ่เห็นได้ชัด (Manifest Transmission) การกล่อมเกลาทางการเมืองใน 

รูปแบบนี้ เกิดขึ้นเมื่อกระบวนการกล่อมเกลาหรือการถ่ายทอดนั้น เป็นการสื่อสารที่แสดงออก อย่าง
ชัดเจนในการให้ข้อมูลข่าวสาร ค่านิยม และความรู้สึกต่อวัตถุทางการเมือง อันได้แก่ การ  สอนเรื่อง
หน้าที่ทางการเมืองของประชาชนให้แก่นักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น  

๒. รูปแบบที่แฝงอยู่ (Latent Transmission) ในรูปแบบนี้ เป็นการกล่อมเกลาที่ไม่ใช่ 
ทัศนคติทางการเมือง (Non-political Attitude) แต่มีผลกระทบต่อทัศนคติทางการเมืองของผู้ ได้รับ
การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยทางอ้อม ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในวัยเด็ก เช่น เด็กรับเอา
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Brown and Co, 1969, p. 41. 

๔๙ ล ิข ิต ธ ีร เวค ิน , ว ัฒนธรรมทางการเม ืองและการกล ่อมเกลาเร ียนร ู ้ทางการเม ือง ,  
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙), หน้า ๗๕. 

๕๐ Almond, Gabriel A. and G. Bringham Powell,Comparative Politics: A Developmental 
Approach, (Boston: Little Brown, 1966), p. 28. 



๕๗ 

ทัศนคติในทางก้าวร้าวจากครอบครัว ซึ่งอาจมีแนวโน้มให้เด็กกลายเป็นบุคคลที่มี ทัศนคติแบบอำนาจ
นิยมเมื่อเติบโตขึ้น เป็นต้น๕๑  

สรุปได้ว่า กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเกิด
แบบแผนเชิงพฤติกรรมที่มีหรือแสดงออกต่อการเมืองของบุคคล อันมีส่วนสร้างบุคลิกภาพและ 
วัฒนธรรมทางการเมืองอันเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปตลอดชีวิต 
ตางรางที่ ๒.๑๖ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Dawson, Richard E., and 
Prewitt, 
 
ลิขิต ธีรเวคิน,   
 
 
 
 
 
 
 
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ,  

การกล่อมเกลาทางอ้อม (Indirect Form) ซึ่งเป็นวิธีการที่จะ
ทำให้บุคคลเกิดความโน้มเอียงที่จะเป็นไปในทางการเมือง 
 
การกล่อมเกลาทางการเมือง แบบนี้ จะสร้างทัศนคติที ่มี
อำนาจทางการเมือง โดยหลักการสำคัญก็คือ ความสัมพันธ์
ในวัยเด็ก ที่มีต่อพ่อแม่ ต่อครู เป็นต้น จะพัฒนาเป็นความ
คาดหวังต่อผู้มีอำนาจทางการเมืองต่อไปได้ 
รูปแบบของการกล่อมเกลาทางการเมืองนั้น จะดำเนินไปใน 
๒ รูปแบบกล่าวคือ  
๑. รูปแบบที่เห็นได้ชัด  
๒. รูปแบบที่แฝงอยู่ 
การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยทางอ้อม ซึ่งอาจเกิดข้ึนจาก
ประสบการณ์ในวัยเด็ก เช่น เด็กรับเอาทัศนคติในทาง
ก้าวร้าวจากครอบครัว ซึ่งอาจมีแนวโน้มให้เด็กกลายเป็น
บุคคลที่มี ทัศนคติแบบอำนาจนิยมเม่ือเติบโตขึ้น 

 
  

 

๕๑ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ , รายงานเรื ่องกลไกเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยในสังคมไทย, (ม.บท. : ๒๕๕๘), หน้า ๒๓. 



๕๘ 

 ๒.๔.๓ ขั้นตอนของกระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง 
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง มีลำดับขั้นตอน จำแนกได้ ๔ ขั้น๕๒ ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนแรก เป็นขั้นมูลฐานเริ่มแรกสุก เมื่อคนเกิดมาจะได้รับการอบรมเป็นช่วงตอน                 

ที่ทารกได้รับการฝึกฝนให้เป็นสมาชิกของสังคม ซึ่งเป็นตอนที่เด็กจะเกิดภาวการณ์เรียนรู้ เกิด ทัศนคติ 
ค่านิยม ความชำนาญ ความสัมพันธ์กับบทบาทต่างๆ ของบุคคลความรู้ทั่วไปและสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นซึ่ง
คนในสังคมนั้นจะต้องเรียนรู ้ อันเรียกได้ว่าเป็นขั ้นของการสร้างความโน้มเอียง (Orientation)               
ให้บุคคลเข้าสู่ความเป็นมนุษย์ โดยชี้ให้เห็นถึงแนวทางการเรียนรู้วิธีในการดำเนินชีวิตหรือการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคม  

ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นที่ก่อให้เกิดบุคลิกภาพต่อบุคคล อันเป็นประสบการณ์ต่างๆ ที่มี
อิทธิพลต่อจิตใต้สานึก ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดบุคลิกภาพมูลฐานของบุคคลนั้น ในขั้นตอนนี้บุคคลจะมี
ความสานึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือที่เรียกว่ามีตัวตน (Identity)  

ขั้นตอนที่สาม เป็นขั้นที่บุคคลได้รับการกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นขั้นตอนที่บุคคล              
เริ่มมีความรู้สึก มีความสำนึก ถึงโลกทางการเมืองรอบๆ ตัวเขา และได้รู้ รวมทั้งมีทัศนะกับเข้าใจถึง
เหตุการณ์ความเป็นไปทางการเมืองต่างๆ ที ่เรียกได้ว่าเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านตัวแทน         
การกล่อมเกลา (Political Socializing Agents)  

ขั ้นที ่สี ่ เป็นขั ้นตอนที่บุคคลผ่านจากการเป็นสมาชิกของการเมืองที ่ไม่ได้มีกิจกรรม  
(passive) มาเป็นผู้เข้าร่วมที่มีบทบาททางการเมือง ขั้นตอนนี้เรียกว่า การเลือกสรรทางการเมือง 
(Political Recruitment) โดยเป็นขั้นตอนที่บุคคลจะมีความเข้าใจต่อการเมืองอย่าง  ลึกซึ้งและมี
ทัศนคติทางการเมือง หรือที่เรียกว่ามีบุคลิกภาพทางการเมืองอย่างชัดเจนและถาวรขึ้นกว่าเดิม             
คำแปลศัพท์คานี้เป็นภาษาไทย มีความแตกต่างกันไปบ้างได้แก่ “กระบวนการสังคมประกิตทาง
การเมือง” “กระบวนการหล่อหลอมทางการเมือง” หรือ “กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง”๕๓ 
  

 

๕๒  Pye, Lucian, Politics, Personality, and Nation Building: Burma’ s Search for 
Identity, (New Harven: Yale University Press, 1962), pp. 44-48. 

๕๓ ชนิดา จิตตรุทธะ, วัฒนธรรมปิระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย , (กรุงเทพมหานคร :               
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๖๕. 



๕๙ 

 ตางรางที่ ๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Pye, Lucian,  
 
 
 
 
 
 
ชนิดา จิตตรุทธะ, 
 

กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง มีลำดับขั้นตอน จำแนก
ได้ ๔ ขั้น 
ขั้นตอนแรก เป็นขั้นมูลฐานเริ่มแรกสุก 
ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นที่ก่อให้เกิดบุคลิกภาพต่อบุคคล 
ขั ้นตอนที ่สาม เป็นขั ้นที ่บ ุคคลได้ร ับการกล่อมเกลาทาง
การเมือง 
ขั ้นที ่ส ี ่ เป็นขั ้นตอนที ่บุคคลผ่านจากการเป็นสมาชิกของ
การเมืองที่ไม่ได้มีกิจกรรม 
กระบวนการสังคมประกิตทางการเมือง “กระบวนการหล่อ
หลอมทางการเมือง” หรือ “กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง” 
 

 
๒.๔.๔ ทฤษฎีการกล่อมเกลาทางการเมือง 
การศึกษาการกล่อมเกลาทางการเมืองในครั้งนี้ส่วนที่หนึ่งจะได้อธิบายทฤษฎีของการ

กล่อมเกลาทางการเมืองว่ามีความหมายเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้น  ดังนั้น จึงมี
นักวิชาการได้ให้ความหมายของทฤษฎีการกล่อมเกลาทางการเมือง ไว้ดังนี้ 

“จิตวิทยาวัฒนธรรม” (Psychocultural approach) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่มี อิทธิพลอย่างสำคัญต่อกระบวนการกล่อม
เกลาทางการเมือง สรุปได้ ๔ ประการคือ  

๑. ประสบการณ์ในวัยเด็ก โดยเชื ่อว่าประสบการณ์ก่อนวัยผู ้ใหญ่ (Pre – Adult)                 
เป็นแหล่งทีม่าของทัศนคติทางการเมืองแบบแผนอำนาจ และในสภาพการณ์ทางสังคมเมื่อครั้งวัยก่อน 
ผู้ใหญ่มีบทบาทที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเกี่ยวกับรูปแบบของความโน้มเอียงทางการเมือง สถาบันที่มี  
อิทธิพลต่อประสบการณ์ในวัยเด็กคือสถาบันครอบครัวและโรงเรียน  

๒. อาชีพการงานและองค์กรต่างๆ ที่บุคคลเข้าไปมีส่วน แบบแผนจากสถาบันเหล่านี้ยิ่งมี 
ความใกล้ชิดกับแบบแผนอำนาจของระบบการเมืองเท่าไร แบบแผนอำนาจนั้นจะมีผลอย่างสำคัญ  
ต่อแบบแผนพฤติกรรมการเมืองมากยิ่งข้ึน และมากกว่าแบบแผนอำนาจในครอบครัว  

๓. มาตรฐานของระบบการเมือง มาตรฐานของระบบการเมืองแต่ละสังคมก็จะมีอิทธิพล
ต่อ กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของบุคคลในสังคมนั้นด้วย  



๖๐ 

๔. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตกลง รูปแบบดังกล่าวนี้ Almond และ Verba ได้อาศัย
การวิเคราะห์จากผลการวิจัยระหว่างชาติ (๕ ชาติคือ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ อิตาลีและ 
เม็กซิโก) ปรากฏว่าผู้ตอบคำถามว่าสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจภายในครอบครัว โรงเรียน หรือ
อาชีพการงานมีผลต่อการคาดหวังในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง 

การกล่อมเกลาทางการเมือง ๓  ทฤษฎี๕๔ สรุปได้ดังนี้  
๑. ทฤษฎี Psychodynamic เป็นการมองการพัฒนาการของปัจเจกบุคคลโดยเน้น

ขั้นตอน ของวุฒิภาวะ (Maturation) ของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อ 
“ผู ้นำทางการเมือง” และ“ผู ้มีอำนาจทางการอื ่นๆ”อย่างไรนั ้น จะเป็นผลมาจากการถ่ายทอด
ความรู้สึกท่ีเคย มีต่อ “บิดา” ฉะนั้นในทฤษฎีนี้จะให้ความสำคัญของครอบครัวต่อการกล่อมเกลาทาง
การเมืองของ บุคคลในสังคม 

๒. ทฤษฎี Social – Learning ทฤษฎีนี้มีจุดเน้น “สิ่งเร้า” ซึ่งเป็นสิ่งที่ปัจเจกบุคคลได้รับ
จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา สิ่งเร้าที่สำคัญท่ีอยู่รอบตัวบุคคลคือ“ข่าวสาร”  

๓. ทฤษฎี Cognitive – Development เป็นทฤษฎีที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
กับความสามารถในการปรับตัวของปัจเจกบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งจะขึ้นอยู่ 
กับความสามารถของบุคคลในการใช้ความคิดอันสืบเนื่องมาจากพื้นฐานสำคัญคือประสบการณ์                
ของเรา 
 ตางรางท่ี ๒.๑๘ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Dawson,   
 
 
 
 
 
 

กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองซึ ่งเป็นสิ ่งที ่มี 
อิทธิพลอย่างสำคัญต่อกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง 
สรุปได้ ๔ ประการคือ 
๑. ประสบการณ์ในวัยเด็ก 
๒. อาชีพการงานและองค์กรต่างๆ 
๓. มาตรฐานของระบบการเมือง 
๔. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตกลง 
 

 
  

 

๕๔ Dawson, Political Socialization, (Boston: Little Brown and Co, 1977), p. 47. 



๖๑ 

ตางรางท่ี ๒.๑๙ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 
 
 
 
 

การกล่อมเกลาทางการเมือง ๓  ทฤษฎี 
๑. ทฤษฎี Psychodynamic เป็นการมองการพัฒนาการของ
ปัจเจกบุคคลโดยเน้นขั้นตอน ของวุฒิภาวะ (Maturation) ของ
บุคคล 
๒. ทฤษฎี Social – Learning ทฤษฎีนี้มีจุดเน้น “สิ่งเร้า” 
๓. ทฤษฎี Cognitive – Development เป็นทฤษฎีที่เน้น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับความสามารถในการปรับตัว
ของปัจเจกบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา 
 

 
๒.๕.๕ สถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง 
การแบ่งสถาบันในกระบวนกล่อมเกลาทางการเมืองโดย สรุปได้ดังนี้๕๕ 
๑. ครอบครัว 
ครอบครัวเป็นสถาบันหรือแหล่งของการเรียนรู ้และทางการเมืองที ่สำคัญเป็น  แหล่ง

วัฒนธรรมทางการเมืองอันสำคัญ ได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมที่เก่ียวกับ การเมืองได้รับ
การถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งการที่ครอบครัวได้รับการยอมรับว่าเป็น  สถาบันหรือ
องค์กรที่มีความสำคัญในการเรียนรู้ทางการเมืองแก่เด็กก็เพราะเด็กเมื่อแรกเกิดมา ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่
ในครอบครัว สำหรับวิธีการของครอบครัวในการให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับเด็กมี อยู่หลายวิธีแต่
ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีการวางแผนที่เป็นระบบ และส่วนใหญ่เป็นไปโดย ไม่ตั ้งใจและ
ครอบครัวก็เป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของสังคม เป็นโครงสร้าง
แรกที่บุคคลจะได้พบ อิทธิพลที่สำคัญของ ครอบครัวคือการสร้างทัศนคติต่ออำนาจ กล่าวว่า คือ 
ภายในครอบครัวจะมีลักษณะการตัดสินใจ ร่วม (Collective Decision) ซึ่งมีลักษณะอำนาจเป็นการ
ใช้อำนาจหน้าที่ (Authoritative) ใน ทัศนะของเด็กเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามหรือไม่เชื ่อฟังจะ
นำไปสู่การลงโทษหรือไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ ดังนั้น ประสบการณ์ของเด็กเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในครอบครัวจะส่งผล ต่อความรู้สึกมีความสามารถทางการเมือง (Political Competence) 

 

๕๕ จุมพล หนิมพานิช, กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองกับทัศนคติทางการเมืองของคนไทย, เอกสาร
การสอนชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองไทย หน่วยที่  ๕ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๓๓), หน้า ๑๗-๑๘. 



๖๒ 

สร้างทักษะเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองและนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในอนาคต 
ถ้าเด็กถูกอบรมสั่งสอน ให้มีพฤติกรรมแบบยอมรับเชื่อฟังก็อาจทำให้เด็กนั้นมีพฤติกรรมทางการเมือง
เป็นแบบนั้นในอนาคต นักวิชาการบางคนเห็นว่าในครอบครัวที่มีการพูดคุยถกเถียงปัญหาทางการ
เมืองจะมีความ ผูกพันกับหน้าที่ทางการเมือง๕๖ 

๒. สถาบันการศึกษา  
๒.๑ โรงเรียน กล่าวได้ว่าเป็นสถาบันหรือตัวแทนที่มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ทาง

การเมืองของนักเรียน ทั้งนี้เพราะในสังคมสมัยใหม่การเรียนรู้ทางการเมืองมักจะเกิดขึ้นในชั้น เรียน
โดยผ่าน  

๒.๑.๑ หลักสูตรที่ต่างยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเครื่องมือหนึ่งใน
การให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับนักเรียน โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาและหลักสูตรหน้าที่
พลเมือง ทั้งนี้เพราะหลักสูตรเหล่านี้ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักเรียนให้มีคุณสมบัติเป็น
พลเมืองของชาติ  

๒ .๑ .๒ ก ิจกรรมเก ี ่ยวก ับพ ิธ ีการในช ั ้นเร ียน (Class – Room ritual life)                   
การ เรียนรู้ทางการเมืองของเด็กนอกจากจะเรียนรู้ในโรงเรียนโดยผ่านหลักสูตรแล้ว เด็กอาจจะเรียนรู้ 
ทางการเมืองจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการในชั้นเรียนได้อีก เช่น การเคารพธงชาติการร้องเพลงชาติ 
เป็นต้น ซึ่งลักษณะต่างๆ เหล่านี้มีส่วนปลูกฝังความรู้สึกรักชาติให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก  

๒.๑.๓ ครู กล่าวได้ว่า เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางการเมืองของเด็ก
เพราะประการที่หนึ่งสำหรับเด็กแล้วครูคือสัญลักษณ์ของอำนาจ หน้าที่ที่เด็กส่วนใหญ่จะต้อง เข้ามา
เกี่ยวข้อง มาให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลทางการเมืองในรูปของตัวบุคคลที่ใช้อำนาจครั้งแรกแม้
อาจจะยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ทางการเมือง อำนาจทางการเมืองที่เป็นนามธรรมและมี ลักษณะร่วม
เช่น โครงสร้างของรัฐบาลอย่างสมบูรณ์เท่าใดนัก ประการที่สองครูในฐานะผู้สอน ถ้าครูมีวิธีการสอน 
วิธีการถ่ายทอดที่ดี นอกจากจะทำให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองที่ ถูกต้องแล้วยังอาจทำ
ให้เด็กมีความกระตือรือร้นอีกด้วย แต่ถ้าหากวิธีการสอน วิธีการถ่ายทอดของ  ครูไม่ดีไม่มีความ
เหมาะสมแน่นอนนอกจากจะทำให้เด็กขาดความกระตือรือร้น เกิดความเฉื่อยชา ทางการเมืองแล้ว     
ยังอาจทำให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจการเมืองที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย ประการที่สาม ความรู้ความสามารถ
ของครูผู้สอน ถ้าครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเป็น  อย่างดีมีความสามารถ
ในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยการพยายามปรับปรุงตนเองให้ทันเหตุการณ์ ตลอดจนมีการ

 

๕๖ พรศักดิ์ ผ่องแผ้วและ สายทิพย์ สุคติพันธ์, ข่าวสารทางการเมืองของคนไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
เจ้าพระยาการพิมพ,์ ๒๕๒๖), หน้า ๖๘. 



๖๓ 

แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เป็นที่ยอมรับว่าครูผู้สอนคุณลักษณะ ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ทางการเมืองของเด็ก 

๒.๒ สถาบันระดับอุดมศึกษาได้แก่วิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยกล่าวได้ว ่าเป็น 
สถาบันหรือตัวแทนให้การเรียนรู้ทางการเมืองที่สำคัญของนิสิตนักศึกษา โดยทั่วไปมักจะเป็น แหล่งที่
เปลี่ยนแปลงลักษณะที่นิ่งเฉยทางการเมือง การไม่แสดงออกทางการเมือง ความไม่สนใจที่ จะมีส่วน
ร่วมทางการเมืองให้ความสนใจอยากแสดงออกทางการเมือง 

๓. กลุ่มเพื่อน (Peer Group) เป็นกลุ่มปฐมภูมิประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุและฐานะทาง 
สังคมทัดเทียมกัน โดยทั่วไปมีความสำคัญในการให้การเรียนรู้ทางสังคมและการปรับตัวของบุคคล         
ในสังคม ในกรณีของการให้การเรียนรู้ทางการเมืองเป็นที่ยอมรับกันว่ากลุ่มเพื่อนมิได้ มีบทบาท            
ยิ่งหย่อนไปกว่าครอบครัวและโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงที่เด็กอยู่ในวัยรุ่นและวัยที่เป็นผู้ใหญ่ดัง  
ปรากฏในผลการวิจัยของ Massialas ที ่พบว่านอกจากครอบครัวและสถาบันการศึกษา ได้แก่  
โรงเรียนจะมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ทางการเมืองแก่เด็กแล้ว กลุ่มเพื่อนก็มีอิทธิพลในเรื่องนี้อยู่ 
ไม่น้อย ในแง่ของการต่อสู้เด็กวัยรุ่นมักจะต่อสู้ตามความเชื่อของกลุ่ม นอกจากนี้พวกนี้มักจะมีความ
เชื่อทางสังคมและการเมืองไปในทางที่ดี ความแตกต่างในบทบาทระหว่างกลุ่มเพ่ือนและ ครอบครัวคง
จะอยู่ที่ขณะที่ครอบครัวช่วยสร้างการรับรู้การเลียนแบบ ความจงรักภักดีทางการเมือง ให้กับเด็กๆ 
ในช่วงระยะเริ่มต้นของชีวิต กลุ่มเพ่ือนจะช่วยในช่วงเข้าสู่วัยรุ่นได้โดยการให้การ เรียนรู้ทางการเมือง
ในระดับที่สูงขึ ้นจนกระทั่งเด็กสามารถเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับการ  เปลี่ยนแปลงในโลกแห่ง
การเมืองได ้ 

๔. กลุ่มอาชีพ ถือกันว่ามีความสำคัญในการให้การเรียนรู้ทางสังคมและทางการเมืองให้แก่ 
บุคคลในกรณีของการให้การเรียนรู้ทางสังคมเมื่อบุคคลได้รับการเตรียมพร้อมที่จะประกอบอาชีพของ
ตนเองจะพบว่า ในแต่ละกลุ่มอาชีพจะมีวิธีการโดยเฉพาะของตน ซึ่งอาจจะไม่ซ้ำกันกลุ่มอาชีพ อ่ืนใน
กรณีของการเรียนรู้ทางการเมือง เช่น กลุ่มชาวนา กลุ่มเกษตรกร นอกจากจะช่วยให้สมาชิก ใหม่ของ
กลุ่มได้เรียนรู้ทางสังคมคือระเบียบวิธีการของกลุ่ม การอยู่ร่วมกันควรให้ความช่วยเหลือ กันและกัน 
ในบางกรณียังได้ช่วยสมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้หรือมีทัศนะทางการเมืองอีกด้วย เพราะ  ในหลายกรณี
การที่กลุ่มดังกล่าวจะได้มาซึ่งความต้องการหรือผลประโยชน์จะต้องมีการเคลื่อนไหว  ชุมนุมประท้วง 
ในกรณีดังกล่าวสมาชิกของกลุ่มบุคคลจะมีการเรียนรู้วิธีการเคลื่อนไหวชุมนุม วิธีการใช้อำนาจต่อรอง
กับนายจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือแม้กระทั่งกับรัฐบาล ในแง่นี้จะเห็นได้ว่า กลุ่ม (อาชีพ) มีส่วนช่วยให้
สมาชิกของกลุ่มได้การเรียนรู้ทางการเมือง  

๕. สื่อมวลชน (Mass Media) สื่อมวลชน หมายถึง สื่อหรือช่องทางของการสื่อสารมวลชน
ซึ่ง ได้แก่ หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์หนังสือ นิตยสาร โดยทั่วไปมีหน้าที่สำคัญดังนี้ คือ 
หน้าที่เสนอข่าวสาร เสนอความเห็น บริการศึกษา และทำหน้าที่ทางด้านบันเทิง ซึ่งหน้าที่เหล่านี้ 



๖๔ 

โดยเฉพาะหน้าที่เสนอข่าวและเสนอความเห็นมีผลต่อทัศนะความโน้มเอียงทางการเมืองของบุคคล 
เพราะข่าวที่เสนอทุกวันส่วนหนึ่งเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองที่สื่อมวลชนได้  
ถ่ายทอดจากรัฐบาลมาสู่ประชาชน  

๖. สถาบันการเมือง (Political Institution) สถาบันทางการเมือง ได้แก่ พรรคการเมือง
กลุ่ม ผลประโยชน์ นอกจากทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
องค์การของรัฐบาล สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในประเทศแล้วยังมีส่วนในการทำหน้าที ่ใน
การเร ียนรู ้ทางการเมืองมักจะกระทำโดยผ่านการให้ข ่าวสารทางหนังสือพิมพ์ การประชุม 
ปรึกษาหารือ การติดต่อเป็นส่วนตัว รวมทั้งการดำเนินงานของพรรคในท้องถิ่น ซึ่งถ้าหากกระทำ 
อย่างกระตือรือร้นจะมีส่วนทำให้ประชาชนเกิดความสนใจในการเมืองได้ 

สรุปได ้ว ่า สถาบันสำคัญที ่ม ีผลต่อการกล่อมเกลาทางการเมือง คือ ครอบครัว 
สถาบันการศึกษา กลุ่มเพื่อน กลุ่มอาชีพ สื่อมวลชน และสถาบันการเมือง เนื่องจากสถาบันทั้งหมดนี้
ล้วนมีความใกล้ชิดกับการกล่อมเกลาทางการเมืองเป็นอย่างมาก ซึ่งจากความใกล้ชิดจะมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั่วไปอย่างกว้างข้าง 
 ตางรางที่ ๒.๒๐ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จุมพล หนิมพานิช,  
 
 
 
 
 
 
พรศักดิ์ ผ่องแผ้วและ สายทิพย์ 
สุคติพันธ์ 

การแบ่งสถาบันในกระบวนกล่อมเกลาทางการเมืองโดย สรุป
ได้ดังนี ้
(๑) ครอบครัว 
(๒) สถาบันการศึกษา 
(๓) กลุ่มเพ่ือน(Peer Group) 
(๔) กลุ่มอาชีพ 
(๕) สื่อมวลชน (Mass Media) 
(๖) สถาบันการเมือง (Political Institution) 
สำหรับวิธีการของครอบครัวในการให้การเรียนรู้ทางการเมือง
กับเด็กมี อยู่หลายวิธีประสบการณ์ของเด็กเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวจะส่งผล ต่อความรู ้ส ึกมี
ความสามารถทางการเมือง (Political Competence) สร้าง
ทักษะเกี่ยวกับการมี ปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองและนำไปสู่การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในอนาคต 

 
  



๖๕ 

๒.๕ หลักสาราณียธรรม ๖ 
การศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในครั้งนี้ส่วนที่หนึ่งจะได้

อธิบายความหมายของหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองว่ามีความหมายเป็น
อย่างไร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้น 

สาราณียธรรม ๖ คือ หมายถึง หลักธรรมเป็นที ่ตั ้งแห่งความระลึกถึงกัน ถือว่าเป็น
หลักธรรมที่เป็นพลังในการสร้างความสามัคคี เป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของผู้ที่อยู่ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น ครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ หรือแม้กระทั่งในระดับโลกมี  ถือว่า
เป็นธรรมที่เป็นพลัง ในการสร้างความสามัคคีและสามารถนำมาส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อันประกอบไปด้วย อยู่ทั้งหมด ๖ ประการ๕๗ 
คือ 
 ๑) เมตตากายกรรม หมายถึง ทำต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อ 
เพื่อนร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยา 
สุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
 ๒) เมตตาวจีกรรม หมายถึง พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่ งที่เป็นประโยชน์ สั่ง
สอนหรือแนะนำตักเตือนกันด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้า
และลับหลัง  
 ๓) เมตตามโนกรรม หมายถึง คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดีคิดทำสิ่งที่ เป็น
ประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดีไม่มีอคติต่อกัน มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน  
 ๔) สาธารณโภคีหมายถึง รู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยความยุติธรรม คือ แบ่งปันลาภผลที่
ได้มาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน ไม่เห็นแก่ 
ประโยชน์ส่วนตน 
 ๕) สีลสามัญญตา หมายถึง ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษา
ระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ เคารพสิทธิ เสรีภาพ
ไม่ถืออภิสิทธิ์ 
 ๖) ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง ปรับความเห็นเข้ากันได้คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มี
ความเห็นชอบร่วมกัน ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน คือ รู้จัก 
แสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง 

 

 ๕๗ พระไตรปิฎกภาษาไทย, ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม ๘ , (กรุงเทพมหานคร : มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๓๖๘. 



๖๖ 

 โดยนัยแห่งสาราณียธรรม ๖ ประการข้างต้น จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงเน้นให้ผู้ที ่อยู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ หรือทำงานร่วมกัน จะต้องมีเมตตา คือ ความหวังดีต่อกัน ไม่ริษยากัน ไม่ชิงดี ชิง
เด่นต่อกันและกัน ไม่ว่าจะด้วยการกระทำหรือจะด้วยการพูด หรือแม้กระทั่งการคิดใน ๓ ประการ
แรก ส่วน ๓ ประการหลัง เป็นการวางเงื่อนไขหรือกติกาในการอยู่ร่วมกัน โดยกำหนดให้ผู้ที่อยู่ร่วมกัน
ต้องรู้จักการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และจะต้องมีความประพฤติอันดีงามเสมอภาคกัน และที่สำคัญ
ที่สุดคือ จะต้องมีความคิดเห็นถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผู้อื่น 

 หลักสาราณียธรรม ๖ นั้นเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของผู้ที่อยู่ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น ครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ หรือแม้กระทั่งในระดับโลก สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และสามารถนำมาใช้ประกอบการบริการจัดการในเรื่องต่างๆ 
ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยอาธิ เช่น การบริหารจัดการการทำงานขององค์กร การบริหารจัดการ
ของภาครัฐและเอกชน ๕๘ และยังพบว่าการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ นั้นสามารถนำมาใช้
จัดการปัญหาความขัดแย้ง และทำให้เกิดความรักความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์กร 
หรือในสังคมได้ ๕๙ หลักสาราณียธรรม ๖ ช่วยให้คนใน องค์กรมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใน
องค์กรร่วมกัน ความมีจิตคิดเมตตาต่อกันนำมาซึ่งการแสดงออกด้วยความเคารพ ให้เกียรติและเห็น
อกเห็นใจกัน พร้อมที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยความเป็นธรรมซึ่งจะนำไปสู่องค์กร สังคม อันอุดม
ด้วยสันติสุข 

หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นพุทธวิธีที ่สามารถนำมาใช้ในการอยู่ร่วมกันให้เกิดความรัก 
ความสามัคคี ความเห็นอก เห็นใจซึ่งกันและกัน การนำหลักสาราณียธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างความปรองดอง๖๐ในการทำงาน และลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ทำให้องค์กรเกิดสันติ
สุขจะให้อภัยกัน 

 แม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นปัญหาของสังคม อย่างกลุ่มแรงงานข้ามชาติ แรงงานต่างด้าว 
กลุ่มชาติพันธุ์ เมื่อนำหลักธรรมสาราณียธรรม ๖ ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ก็พบว่ากลุ่มคนที่เป็น

 

 ๕๘ พระพงษ์พัฒน์ ธีรปญฺโญ (คิดโสดา), “การบริหารงานตามหลักสาราณยีธรรมขององค์การบริหารสว่น
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๕๙ สมเกียรติ สำลีพันธ์, บรรจบ บรรณรุจิ และขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ “แนวทางการประยุกต์หลักสา
ราณียธรรมเพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงาน” , วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๔๔๓-๔๕๖. 
 ๖๐ ณฐา แย้มสรวล, “การประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพื่อเสริมสร้างความปลองดองในการปฏิบัติ
วิชาชีพพยาบาล โรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” , วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, ปีที่ ๑ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙): ๕๑-๕๘. 



๖๗ 

ปัญหาเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ลดปัญหา และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสั นติสุขขึ้น ซึ่ง
หลักธรรมสาราณียธรรม ๖ นี้เองที่สอนให้คนในสังคมสร้างความรักความผูกพันความมีเมตตากรุณา 
ความเอ้ืออาทรต่อกัน ซึ่งคุณธรรมดังกล่าวถือเป็นหลักการพ้ืนฐานของการสร้างสันติวัฒนธรรม๖๑ 
 สรุปได้ว่า สาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ถือว่าเป็นธรรมที่
เป็นพลังในการสร้างความสามัคคี โดยหลักธรรมสาราณียธรรม ๖ นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง
ในชีวิตประจำวัน และกับทุกกลุ่มในสังคม ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ทำให้คนในสังคมสร้างความรักความ
ผูกพันความมีเมตตากรุณา ความเอ้ืออาทรต่อกัน และนำไปสู่สังคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒.๑ องค์ประกอบของสังคมสันติสุขผ่านหลักธรรมสารารณียธรรม ๖ 
 

ตางรางที่ ๒.๒๑ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของหลักธรรมสาราณียธรรม ๖ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 

สาราณียธรรม ๖ คือ หมายถึง หลักธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความ
ระลึกถึงกัน ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นพลังในการสร้างความสามัคคี 
เป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของผู้ที่อยู่ร่ วมกันเป็น
กลุ่ม ตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น ครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ 
หรือแม้กระทั ่งในระดับโลกมี อยู ่ทั ้งหมด ๖ ประการ อัน
ประกอบไปด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม สาธารณโภคิตา สีลสามัญญตา และ ทิฏฐิสามัญญตา 

 

 

 ๖๑ บารมี หงส์วณิชย์กุล, “สันติวัฒนธรรมเชิงพุทธของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (รัฐฉาน) ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข”, วารสารมหาจุฬาวิชาการ, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน, ๒๕๖๐): ๒๔๘-๒๖๒. 



๖๘ 

ตางรางที่ ๒.๒๒ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของหลักธรรมสาราณียธรรม ๖ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพงษ์พัฒน์ ธีรปญฺโญ 
 
 
 
 
 
 
สมเกียรติ สำลีพันธ์ , บรรจบ 
บรรณรุจิ และขันทอง วัฒนะ
ประดิษฐ์  
ณฐา แย้มสรวล.  
 
 
 
 
บารมี หงส์วณิชย์กุล. 
 

หลักสาราณียธรรม ๖ นั ้นเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยแนวทาง
ปฏิบัต ิของผู ้ท ี ่อยู ่ร ่วมกันเป็นกลุ ่ม ตั ้งแต่ขนาดเล็ก เช่น 
ครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ หรือแม้กระทั่งในระดับโลก 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และสามารถ
นำมาใช ้ประกอบการบร ิการจ ัดการในเร ื ่องต ่างๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย อาธิ เช่น การบริหารจัดการการ
ทำงานขององค์กร การบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน 
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ นั ้นสามารถนำมาใช้
จัดการปัญหาความขัดแย้ง และทำให้เกิดความรักความสามัคคี 
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์กร หรือในสังคมได้ 
หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นพุทธวิธีที่สามารถนำมาใช้ในการอยู่
ร่วมกันให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเห็นอก เห็นใจซึ่งกัน
และกัน การนำหลักสาราณียธรรมมาประยุกต ์ใช ้ในการ
เสริมสร้างความปรองดอง ในการทำงาน และลดปัญหาความ
ขัดแย้งในองคก์ร ทำให้องค์กรเกิดสันติสุขจะให้อภัยกัน 
กลุ่มท่ีเป็นปัญหาของสังคม อย่างกลุ่มแรงงานข้ามชาติ แรงงาน
ต่างด้าว กลุ่มชาติพันธุ์ เมื่อนำหลักธรรมสาราณียธรรม ๖ ไป
ปรับใช้ในการดำรงชีวิต ก็พบว่ากลุ่มคนที่เป็นปัญหาเหล่านี้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ลดปัญหา และสามารถอยู่ร่วมกับสังคม
อย่างสันติสุขขึ้น ซึ่งหลักธรรมสาราณียธรรม ๖ นี้เองที่สอนให้
คนในสังคมสร้างความรักความผูกพันความมีเมตตากรุณา 
ความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งคุณธรรมดังกล่าวถือเป็นหลักการ
พ้ืนฐานของการสร้างสันติวัฒนธรรม 

 

๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๖.๑. ด้านความเป็นมา 
หลังจากท่ีประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการจัดการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น 
"การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดเพชรบุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร



๖๙ 

คนแรก คือ นายแข ยูนิพันธุ์ การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินมาทุกครั้ง
หลังจากรัฐบาลประกาศให้ดำเนินการเลือกตั้ง  

จังหวัดเพชรบุรีมีสมาชิกผู้แทนราษฎรที่มีเสียงคะแนนนิยมและได้เป็นผู้แทนราษฎรมาก
ที่สุดถึง ๗ ครั้ง คือ นายยุทธ อังกินันทน์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีคนแรกของจังหวัดเพชรบุรี คือ นางพรจณัฐ ศรีรัตนานันท์ 
ในการเลือกตั้งวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ (เขตการเลือกตั้งที่ ๑) 

จังหวัดเพชรบุรีมีตระกูลการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด คือ ตระกูลอังกินันทน์และ
ตระกูลพลบุตร 

โดยมี นายยุทธ อังกินันทน์ ดำรงตำแหน่งสมาชิกผู้แทนราษฎรมากที่สุดถึง ๗ ครั้ง/สมัย
และรวมทั้งพี ่น้องตลอดถึงลูกหลานในตระกูลอังกินันทน์ที ่ได้รับคะแนนเสียงคะแนนนิยมจาก
ประชาชนมากเป็นลำดับต่อมา คือ นายปิยะ อังกินันทน์ ดำรงตำแหน่งสมาชิกผู ้แทนราษฎร                    
๖ ครั้ง/สมัย นายภิมุข อังกินันทน์ ดำรงตำแหน่งสมาชิกผู้แทนราษฎร ๔ ครั้ง/สมัย และอีกตระกูล คือ 

ตระกูลพลบุตร โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ดำรงตำแหน่งสมาชิกผู้แทนราษฎร ๕ ครั้ง/
สมัย 
ตางรางที่ ๒.๒๓ แสดงสถิติและรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่อดีตจนถึง        

                ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ ครั้ง๖๒ 
ครั้ง
ที ่

วัน เดือน ปี ผู้มีสิทธิ ผู้ใช้สิทธิ ร้อยละ ชื่อ-นามสกุล คะแนน 

๑ ๑๕ พ.ย. ๒๔๗๖ ๔๑,๒๒๑ ๓๒,๔๘๙ ๗๘.๘๒ นายแขก ยูนิพันธุ์ - 
๒ ๗ พ.ย. ๒๔๘๐ ๖๗,๐๙๑ ๓๖,๓๑๘ ๕๔.๑๓ ร.อ.หลวงบำราบ

ประทุษ 
(นิล จุฬานนท์) 

 
- 

 
  

 

๖๒ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี, วารสารสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี, ฉบับท่ี ๓ (มกราคม, ๒๕๕๔): ๓–๔. 



๗๐ 

ตางรางที่ ๒.๒๔ แสดงสถิติและรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่อดีตจนถึง        
                     ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ ครั้ง (ต่อ) 
ครั้ง
ที ่

วัน เดือน ปี ผู้มีสิทธิ ผู้ใช้สิทธิ ร้อยละ ชื่อ-นามสกุล คะแนน 

๓ ๑๒ พ.ย. ๒๔๘๑ ๖๘,๓๘๕ ๒๖,๔๕๗ ๓๘.๖๙ นายทองพูล อังกินันทน์              - 
๔ ๖ ม.ค. ๒๔๘๙  ๖๕,๒๑๐ ๓๑,๔๑๑ ๔๘.๑๗ พ.อ.พระยาสุรพันธ์เสนี 

(อ้ิน บุญนาค) 
- 

๕ ๒๙ ม.ค. ๒๔๙๑  ๖๖,๙๕๘ ๒๗,๙๕๖ ๔๑.๗๕ นายเยื่อ พลจันทร์ - 
๖ ๒๖ ก.พ. ๒๔๙๕ ๘๑,๐๕๕ ๒๗,๔๒๘ ๓๓.๘๓ พ.ท.พโยม จุลานนท์ - 
๗ ๒๒ ก.พ. ๒๕๐๐ ๘๖,๖๓๙ ๓๓,๗๖๘ ๓๘.๙๖ ขุนวิเทศดรุณการ - 
๘ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๐๐ ๙๖,๒๔๔ ๕๓,๓๙๑ ๕๕.๔๗ นายผาด อังกินันทน์              

นายพานิช สัมภวคุปต์ 
๒๑,๘๘๙ 
๑๘,๓๘๙ 

๙ ๑๐ ก.พ. ๒๕๑๒ ๑๓๕,๔๗๐ - - นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงศ์ 
นายพานิช สัมภวคุปต์ 

๒๗,๘๓๑ 
๒๑,๐๗๔ 

๑๐ ๒๖ ม.ค. ๒๕๑๘ ๑๗๔,๙๖๘ - - นายปิยะ อังกินันทน์ 
นายอุดม ผาสุก 

๒๕,๖๔๐ 
๑๙,๗๒๔ 

๑๑ ๔ เม.ย. ๒๕๑๙ ๑๘๐,๖๖๒ ๖๙,๐๖๔ ๓๘.๒๒ นายพานิช สัมภวคุปต์ 
นายภิมุข อังกินันทน์ 

๒๘,๒๗๒ 
๒๒,๖๖๘ 

๑๒ ๒๒ เม.ย. ๒๕๒๒ - ๑๒๔,๙๕๓ - นายพานิช สัมภวคุปต์ 
นายปิยะ อังกินันทน์ 

๒๙,๖๖๕ 
๒๖,๗๔๙ 

๑๓ ๑๘ เม.ย. ๒๕๒๖ ๒๑๖,๒๓๒ ๙๘,๒๘๒ ๔๕.๔๕ นายภิมุข อังกินันทน์ 
นายยุทธ อังกินันทน์ 
นายปิยะ อังกินันทน์ 

๖๓,๘๒๐ 
๕๙,๗๒๙ 
๔๘,๕๗๖ 

๑๔ ๒๗ ก.ค. ๒๕๒๙ ๒๒๗,๐๑๕ ๑๑๙,๘๙๗ ๕๒.๘๑ นายอันธีร์อักษรนันทน์ 
นายภิมุข อังกินันทน์ 
นายยุทธ อังกินันทน์ 

๘๕,๓๓๕ 
๖๑,๕๙๘ 
๕๖,๔๘๘ 

๑๕ ๒๔ ก.ค. ๒๕๓๑ ๒๔๓,๑๖๕ ๑๒๗,๖๑๓ ๕๒.๔๘ นายปิยะ อังกินันทน์ 
นายยุทธ อังกินันทน์ 
นายภิมุข อังกินันทน์ 

๗๕,๖๙๗ 
๗๐,๑๘๑ 
๖๖,๗๒๔ 

 
  



๗๑ 

ตางรางที่ ๒.๒๕ แสดงสถิติและรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่อดีตจนถึง        
                     ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ ครั้ง (ต่อ) 
ครั้ง
ที ่

วัน เดือน ปี ผู้มีสิทธิ ผู้ใช้สิทธิ ร้อยละ ชื่อ-นามสกุล คะแนน 

๑๖ ๒๒ มี.ค. ๒๕๓๕ ๒๕๙,๘๙๕ ๑๕๘,๑๘๔ ๖๐.๘๖ นายธานี ยี่สาร 
นายปิยะ อังกินันทน์ 
นายยุทธ อังกินันทน์ 

๑๐๙,๔๑๕ 
๗๐,๗๒๓ 
๖๘,๑๖๗ 

๑๗ ๑๓ ก.ย. ๒๕๓๕ ๒๕๙,๗๓๑ ๑๕๖,๐๕๕ ๖๐.๐๘ นายธานี ยี่สาร 
นายยุทธ อังกินันทน์ 
นายอลงกรณ์ พลบุตร 

๙๔,๑๘๐ 
๘๓,๕๕๘ 
๗๔,๙๐๙ 

๑๘ ๒ ก.ค. ๒๕๓๘ ๒๙๓,๒๗๔ ๑๙๗,๒๑๙ ๖๗.๒๕ นายอลงกรณ์ พลบุตร 
นายธานี ยี่สาร 
นายยุทธ อังกินันทน์ 

๑๐๒,๓๗๗ 
๑๐๐,๑๕๑ 
๙๑,๕๐๙ 

๑๙ ๑๗ พ.ย. ๒๕๓๙ ๒๙๕,๕๒๓ ๒๑๔,๐๐๖ ๗๒.๔๒ นายปิยะ อังกินันทน์ 
นายยุทธ อังกินันทน์ 
นายพิเชษฐ สถิรชวาล 

๑๓๓,๔๒๖ 
๑๒๗,๒๑๐ 
๑๒๔,๔๒๖ 

๒๐ ๖ ม.ค. ๒๕๔๔ ๓๒๕,๑๓๙ ๒๔๕,๖๑๑ ๗๕.๕๔ นายอลงกรณ์ พลบุตร 
นายธานี ยี่สาร 
นายอภิชาติ สุภาแพ่ง 

๕๒,๐๐๖ 
๔๗,๕๙๕ 
๓๙,๙๕๑ 

๒๑ ๖ ก.พ. ๒๕๔๘ ๓๓๖,๗๘๗ ๒๖๙,๒๙๗ ๗๙.๖๙ นายอลงกรณ์ พลบุตร 
นายธานี ยี่สาร 
นายอภิชาติ สุภาแพ่ง 

๔๔,๓๙๗ 
๔๔,๘๑๒ 
๔๓,๕๒๙ 

๒๒ ๒ เม.ย. ๒๕๔๙ ๓๓๙,๘๗๔ ๒๔๕,๕๒๘ ๗๒.๒๖ นางพรจณัฐ                 
ศรีรัตนานันท์ 
นายธานี ยี่สาร 
นายปิยะ อังกินันทน์ 

๒๐,๙๕๒ 
 
๓๒,๒๑๑ 
๒๕,๙๓๒ 

๒๓ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๐ ๓๓๐,๐๖๔ ๒๗๐,๖๗๐ ๘๒.๒๑ นายอลงกรณ์ พลบุตร 
นายอภิชาติ สุภาแพ่ง 
นายกัมพล สุภาแพ่ง 

๑๖๑,๗๘๖ 
๑๓๓,๑๒๖ 
๑๒๔,๐๙๔ 

 
  



๗๒ 

ตางรางที่ ๒.๒๖ แสดงสถิติและรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่อดีตจนถึง        
                     ปัจจุบัน พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ ครั้ง (ต่อ) 
ครั้ง
ที ่

วัน เดือน ปี ผู้มีสิทธิ ผู้ใช้สิทธิ ร้อยละ ชื่อ-นามสกุล คะแนน 

๒๔ ๓ ก.ค. ๒๕๕๔ ๓๕๐,๙๖๓ ๒๘๐,๗๐๒ ๗๙.๙๘ นายอรรถพร  พลบุตร 
นายกัมพล สุภาแพ่ง 
นายอภิชาติ สุภาแพ่ง 

๕๓,๐๙๕ 
๔๗,๙๔๓ 
๖๑,๒๙๒ 

๒๕ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ ๓๘๐,๗๕๙ ๓๑๐,๑๓๙ ๘๑.๔๕ นายกฤษณ์ แก้วอยู่ 
นายสาธิต อุ๋ยตระกูล 
นายสุชาติ อุสาหะ 

๓๕,๑๐๖ 
๓๔,๖๓๗ 
๔๖,๙๐๑ 

 
จังหวัดเพชรบุรีมีเขตพื้นที่การเลือกตั้ง โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๓ เขตเลือกตั้ง 

จากการเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ ๑ คน 
  



๗๓ 

 
แผนภาพ ๒.๒ แผนที่เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี 

 
จังหวัดเพชรบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กำหนดให้มีข้ึนในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๓ เขตเลือกตั้งในปี               
พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ ประชากรที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓๘๐,๗๕๙ คน๖๓ ได้แบ่งอาจ
เป็น ๓ เขต ดังนี้ 
  

 

๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี, สรุปข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ 
ประชากร ครัวเรือน ณ. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑, (เพชรบุรี : สำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจำจังหวดั
เพชรบุรี, ๒๕๖๑), หน้า ๑๒. 



๗๔ 

ตางรางที่ ๒.๒๗ แสดงการแบ่งเขตการเลือกตั้งตามท้องทีป่ระกอบเป็นเขตเลือกตั้ง     
 

จังหวัด 
จำนวน

สมาชิกสภา
ผู้แทน
ราษฎร 

 
จำนวนเขตเลือกตั้ง 

เขต
เลือกตั้ง

ที ่

 
ท้องที่ท่ีประกอบเป็นเขต

เลือกตั้ง 

เพชรบุรี ๓ ๓ ๑ อ ำ เ ภ อ เ ม ื อ ง เ พ ช ร บ ุ รี                 
อำเภอบ้านแหลม (ยกเว้น 
ตำบลบ้านแหลม 
ตำบลบางตะบูน  
ตำบลบางตะบูนออก) 

   ๒ อำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง 
   ๓ อำเภอเขาย้อย  

อำเภอบ้านลาด  
อำเภอหนองหญ้าปล้อง                           
อำเภอแก่งกระจาน  
อำเภอบ้านแหลม (เฉพาะ 
ตำบลบ้านแหลม  
ตำบลบางตะบูน  
ตำบลบางตะบูนออก) 

 
ตางรางที่ ๒.๒๘ แสดงจำนวนประชากรที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละเขตการเลือกตัง้    

เขตการเลือกตั้ง ประชากรที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
ประชากรที่ผูม้ีสิทธ์ิเลือกตั้ง เขต ๑ ๑๒๓,๓๒๐ คน 
ประชากรที่ผูม้ีสิทธ์ิเลือกตั้ง เขต ๒ ๑๓๐,๓๓๓ คน 
ประชากรที่ผูม้ีสิทธ์ิเลือกตั้ง เขต ๓ ๑๒๗,๑๐๖ คน 

ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง ๓๘๐,๗๕๙  คน 

 
  



๗๕ 

ตารางท่ี ๒.๒๙ แสดงตารางภาพรวมพรรคการเมือง๖๔ 

พรรค จำนวนผู้สมัคร 
คะแนนเสียง ที่นั่ง 

จน. % จน. +/– % 

 พลังประชารัฐ ๓ ๑๑๖,๖๖๔ ๔๐.๗๘% ๓ ๓ ๑๐๐.๐๐% 

 ประชาธิปัตย์ ๓ ๕๓,๒๐๓ ๑๘.๖๐% ๐ ๓ ๐.๐๐% 

 อนาคตใหม่ ๓ ๔๐,๓๒๖ ๑๔.๑๐% ๐ 
 

๐.๐๐% 

 อ่ืน ๆ ๗๑ ๑๒๓,๓๗๑ ๒๕.๙๘% ๐ 
 

๐.๐๐% 

ผลรวม ๘๐ ๒๘๖,๐๔๙ ๑๐๐.๐๐% ๓ 
 

๑๐๐.๐๐% 

 
ตารางท่ี ๒.๓๐ แสดงแผนภูมิภาพรวมคะแนนเสียงของพรรคการเมือง 

คะแนนเสียง 
   

พลังประชารัฐ    40.78% 

ประชาธิปัตย์  18.60% 

อนาคตใหม่  14.10% 

อ่ืน ๆ  26.52% 
 

ที่นั่ง 
   

พลังประชารัฐ     100.00% 

ประชาธิปัตย์  0.00% 

อนาคตใหม่  0.00% 
 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จากพรรค
พลังประชารัฐ จำนวน ๓ ราย ๓ เขตการเลือกตั้งเขต ๑ คือ นายกฤษณ์ แก้วอยู่ จากพลังประชารัฐ, 
เขต ๒ คือ นายสาธิต อุ๋ยตระกูล จากพรรคพลังประชารัฐ, เขต ๓ คือ นายสุชาติ อุสาหะ จากพรรค
พลังประชารัฐ, ดังรายละเอียดในตารางที่ ๒.๓๓, ๒.๓๔, ๒.๓๕, ดังนี้ 
 

 

๖๔ รายงานผลนับคะแนนการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจั งหวัดเพชรบุรีเป็นการทั ่วไป                  
พ.ศ. ๒๕๖๒, [ออนไลน์], แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/ [๙ กันยายน ๒๕๖๓]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/


๗๖ 

ตารางท่ี ๒.๓๑ แสดงตารางผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขตการเลือก                          
                   ตั้งที่ ๑ ประกอบด้วยอำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม (ยกเว้นตำบลบ้านแหลม                                      
                   ตำบลบางตะบูน, ตำบลบางตะบูนออก) 

ผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ จังหวัดเพชรบุรี 
หมายเลขผู้สมัคร

รับเลือกตั้ง 
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % 

๙ พลังประชารัฐ นายกฤษณ์ แก้วอยู่  ๓๕,๑๐๖ ๓๘.๐๙ 
๑๐ ประชาธิปัตย์ นายอรรถพร พลบุตร ๑๖,๕๕๕ ๑๗.๙๖ 
๖ ชาติไทยพัฒนา นายยุทธพล อังกินันทน์ ๑๖,๔๗๔ ๑๗.๘๗ 

 
ตารางท่ี ๒.๓๒ แสดงตารางผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขตการเลือก                          
                   ตั้งที่ ๒ ประกอบด้วยอำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง 

ผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ จังหวัดเพชรบุรี 
หมายเลขผู้สมัคร

รับเลือกตั้ง 
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % 

๕ พลังประชารัฐ นายสาธิต อุ๋ยตระกูล ๓๔,๖๓๗ ๓๕.๕๔ 
๑ ภูมิใจไทย นายไพฑูร สีสง่า ๒๕,๖๕๗ ๒๖.๓๒ 

๑๐ ประชาธิปัตย์ นายกัมพล สุภาแพ่ง ๑๔,๖๗๐ ๑๕.๐๕ 
 
ตารางที่ ๒.๓๓ แสดงตารางผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เขตการ
เลือกตั ้งที ่ ๓ ประกอบด้วยอำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านลาด อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่ง
กระจาน และอำเภอบ้านแหลม (เฉพาะตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก) 

ผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดเพชรบุรี 
หมายเลขผู้สมัคร

รับเลือกตั้ง 
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % 

๗ พลังประชารัฐ นายสุชาติ อุสาหะ ๔๖,๙๐๑ ๔๘.๖๕ 
๕ ประชาธิปัตย์ นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ๒๑,๙๗๘ ๒๒.๘๐ 

๑๐ อนาคตใหม่ นายชัยณาม ว่องไว ๑๓,๓๑๑ ๑๓.๘๑ 
ตารางท่ี ๒.๓๔ แสดงตารางกิจกรรมการส่งเสริมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นใน 
                   จังหวัดเพชรบุรี 

  



๗๗ 

กิจกรรมการส่งเสริมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรี 

สภาพปัจจุบัน/การดำเนินการ 

๑. การดำเนินกิจกรรมของสตรีกับการมีส่วน
ร่วมพัฒนาประชาธิปไตย (ขยายผลในพื้นที่) 

- ได้มีการขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกัประชาธิปไตย 
และการเลือกตั้งท้องถิ่นในหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล 

๒.  ประช ุม  ต ิดตาม ประสานงานและ
สนับสนุนการดำเน ินก ิจกรรมรณรงค ์ให้
ความรู้ของ ศส.ปชต. 

- สนง.กกต. จังหวัดเพชรบุร ี ได้ตรวจติดตาม
ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ของศส.ปชต.จำนวน ๓๒ ครั ้ง ๓๒ หมู ่บ้าน ๘ 
อำเภอ 

๓. รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. - ขณะนี้มีหมู่บ้านไม่ขายเสียงรวมทั้งสิ้น ๑๑๗
หม ู ่บ ้านใน ๘ อำเภอ ซ ึ ่ งแต ่ละหม ู ่บ ้านได้
ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๔. ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด - ศส.ปชต.ดีเด่นที่ได้รับรางวัลทั้ง ๓ แห่ง ได้จัด
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี ่ยวกับประชาธิปไตย
และการเลือกตั ้งพัฒนาศักยภาพของกรรมการ 
ศส.ปชต. และพัฒนาทำความสะอาดบริเวณศูนย์
ศส.ปชต. และสถานที่ราชการ 

๕. กิจกรรมขับเคลื่อน ลูกเสือ อาสา กกต. 
เพื ่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั ้ง (ฝึก
ทดแทน/จัดตั้งกองใหม่) 

- ได้มีกองลูกเสืออาสา กกต. จำนวน 9 โรงเรียน
แต่ไม ่ม ีล ูกเส ือ อาสา กกต. เน ื ่องจากได้ จบ
การศึกษาไปแล้วและไม่ได้มีการฝึกทดแทนหรือ
จัดตั้งกองใหม ่
 - ได้จัดส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 4 คน 3 
โรงเรียนเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
อาสา กกต .  ณ ค ่ ายล ูก เส ื อป ่ าส ักแคมป์ฯ                
จังหวัดลพบุรี 

๖. การปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่ว ิทยากร หลักส ูตร
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

- สนง.กกต.จว.เพชรบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร 
 

 
ตารางท่ี ๒.๓๕ แสดงตารางกิจกรรมการส่งเสริมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นใน 
                   จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 



๗๘ 

กิจกรรมการส่งเสริมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรี 

สภาพปัจจุบัน/การดำเนินการ 

 หล ักส ูตรพลเม ืองด ีว ิถ ีประชาธ ิปไตยให ้กับ
หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ทุกครั้งที่มีการ
ร้องขอ 

๗. การติดตามภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เคยร่วม
กิจกรรมกับสนง.กกต. เช่น มทบ. ดีเจ เป็นต้น 

- ได้ขอความร่วมมือดีเจประชาธิปไตย ร่วมจัด
รายการทางสถานีวิทยุเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้ดี
เจประชาธิปไตยช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
รายการทางสถานี 

๘. การดำเนินการขององค์กรเอกชนในพื้นท่ี - สนง.กกต.จว.เพชรบุรี มีองค์กรเอกชน ๑ องค์กร 
ได้แก่ สมาคมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 

๙. การอบรมกรรมการ ศส.ปชต.หลักสูตร
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย(ทดแทน/เพิ่มเติม) 

- สนง.กกต.จว.เพชรบุรี ได้จัดอบรมกรรมการ
ศส.ปชต. เพื ่อให้ความรู ้เกี ่ยวกับพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตยและการเลือกตั ้งท้องถิ ่น จำนวน 
๑๘๖ คน แบ่งการอบรมออกเป็น ๒ รุ ่นๆ ละ                
๙๓ คน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๑๐.กิจกรรมการขับเคลื ่อนหมู ่บ้านไม่ขาย
เสียง 

 

๑๑. กิจกรรมการขับเคลื ่อนหมู่บ้านไม่ขาย
เสียง 

 

๑๒. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา ศส.ปชต.  
๑๓. โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีว ิถี
ประชาธิปไตย 

 

๑๔. กิจกรรมย่อยสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย 
สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง 

 

๑๕. กิจกรรมอบรมวิทยากรเพื่อเตรียมความ
พร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น 

 

  



๗๙ 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
ทางการเมือง ได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมือง 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมือง ได้มีผู้ทำการศึกษาวิจัยไว้มากมาย ผู้วิจัยได้

ทำการคัดเลือกมาเพ่ือประกอบการศึกษา ดังนี้ 
คัมภีร์ พลการ อรนันท์ กลันทปุระ ได้วิจัยเรื่อง “อัตลักษณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง

ของผู้นำระดับตำบลและหมู่บ้าน จังหวัดตรัง” ผลการวิจัยพบว่า ระดับอัตลักษณ์ของผู้นำระดับ ตำบล
และหมู่บ้าน จังหวัดตรังอยู่ในระดับปานกลาง และระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
อยู่ในระดับ ปานกลาง ผลการทดสอบปรากฏว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้นำระดับ ตำบลและหมู่บ้าน 
จังหวัดตรังในบริบทของเพศ อายุ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์การทำงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ส่วนผู้นำระดับตำบล 
และหมู่บ้าน จังหวัดตรังที่มีอำเภอที่อาศัยอยู่ ศาสนา สถานภาพ รายได้ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
เกี ่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และจากการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง             
อัตลักษณ์ของคนใต้และวัฒนธรรมทางการเมือง พบว่าที่ระดับนัยสำคัญ.๐.๑ อัตลักษณ์ของคนใต้มี 
ความสัมพันธ์ทางบวกกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระดับน้อย ซึ่งหมายความว่า ผู้นำระดับตำบลและ
หมู่บ้าน จังหวัดตรังที่มีอัตลักษณ์ความเป็น “คนใต้” ระดับสูงมากขึ้นเท่าไร ก็จะมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยสูงขึ้น เท่านั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้นำระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัด
ตรังมีความคิดทางการเมืองในลักษณะเป็น ประชาธิปไตยมากกว่าอำนาจนิยม๖๕ 

ศิริพร ปิ่นล่ม ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี” ผลการวิจัยพบว่า (๑) ระดับการมีส่วน
ร ่วมทางการเม ืองและประสิทธ ิผลของการเข ้าส ู ่ เส ้นทางการเม ืองของสตร ี อย ู ่ ในระดับสูง                        

 

๖๕ คัมภีร์ พลการ อรนันท์ กลันทปุระ,“อัตลักษณ์และวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำระดับตำบลและ
หมู่บ้าน จังหวัดตรัง”, วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ ๔ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน–มิถุนายน, ๒๕๕๘) 
: ๑๖๕–๑๗๔. 



๘๐ 

(๒)แบบจำลองสมการโครงสร้างพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง ส่งผล
ต่อการประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี๖๖ 

ปรีชา พร้อมสุภา ได้วิจัยเรื ่อง “ความคิดเห็นเกี ่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง” ผลการวิจัยพบว่า 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)                  
แม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยรวมทั้ง ๒ ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ปฏิบัติงานที่มี เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง
โดยรวมทั้ง ๒ ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้กระบวนการ
และข้ันตอนในการตัดสินใจต้องผ่านการตรวจสอบโดยมีระเบียบปฏิบัติ ในแต่ละอำนาจหน้าที่และการ
ดำเนินการมักไม่ใช้กระบวนการประชาพิจารณ์ หรือใช้เทคนิคกลวิธีการต่างๆ แต่ใช้อำนาจที่ตนมีใน
การเอื ้อประโยชน์ให้กับตนเองลำทำให้โครงการนั ้นผ่านประชาพิจารณ์ โดยที ่ไม่ได้มีการรับฟัง
ความเห็นจากประชาชนอย่างแท้จริง ควรลดขั ้นตอนการปฏิบัติงาน ควรมีกระบวนการการ
ปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่อง และควรแต่งตั้งกรรมการด้านต่างๆ เป็นเฉพาะด้าน เช่น การทำประชา
พิจารณ์ในโครงการต่างๆ ทุกโครงการจะต้องผ่านการยอมรับ และต้องเผยแพร๖่๗ 

เปรมศักดิ์ แก้วมรกฎ ได้วิจัยเรื่อง วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นใน
สังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ด้านลักษณะการเข้า
ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นจะเป็นไปในรูปแบบของการพูดคุยเรื่อง  การเมือง แต่ที่เป็นหลัก
คือการไปเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญ ด้านลักษณะการมี
ส่วน ร่วมทางการเมืองที ่วัยรุ ่นพึงประสงค์ ได้แก่  (๑) ต้องการพื้นที่เพื ่อใช้ในการแสดงออกทาง
การเมือง (๒) การเลือกตั้ง (๓) มีส่วนร่วมใน การเลือกผู้ปกครองระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง แนวทางการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น ได้แก่ (๑) ครอบครัว ปลูกฝังจิตสำนึกการเมือง (๒)
โรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมือง (๓) ชุมชน ต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองขึ้นมา ๔) ศาสนา 
ต้องปลูกฝังเรื่องความดีหรือสิ่งที่ควรประพฤติ5) หน่วยงานทางการปกครองมีส่วนสำคัญ เพราะเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรง ปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น 
ได้แก่ (๑) การศึกษา ที่ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะใน หมู่บ้านที่ห่างไกล (๒) วัยรุ่นติดยาเสพติดจนทำตัวนิ่ง

 

๖๖ ศิริพร ปิ่นล่ม, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การเข้าสู่เส้นทางของการเมืองของสตรี”, วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม– 
ธันวาคม, ๒๕๖๐) : ๑–๑๒. 

๖๗ ปรีชา พร้อมสุภา, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้ปฏิบัตงิานการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง”, วารสารปัญญา, ปีที ่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม, 
๒๕๖๐) : ๑–๗. 



๘๑ 

เฉยเรื่องบ้านเมือง (๓) สภาพเศรษฐกิจครอบครัว รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพทำให้ วัยรุ่นสนใจแต่เรื่องปาก
ท้องและทำงาน (๔) การพนันฟุตบอลแพร่หลาย (๕) เกรงกลัวอันตราย จนไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
กิจกรรม ต่างๆทางการเมือง เพราะกลัวจะตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงข้าม๖๘ 

อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาความม่ันคงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย” ผลวิจัย
พบว่า ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาครัฐ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริม และสนับสนุนต่อการสร้าง กระบวนการทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อการพัฒนาความมั่นคงเพื่อความสงบสุข และสันติในพื้นที่ได้ อย่างมีนัยสำคัญ ประกอบด้วย ด้าน
การพัฒนากระบวนการยุติธรรม ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านการพัฒนาเครือข่าย
โทรคมนาคม ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนา การค้าและ
การลงทุน ด้านการพัฒนาสังคมจิตวิทยา และด้านการพัฒนาการเมืองตามลำดับ ทั้งนี้ การที่ภาครัฐ  
ได้ดำเนินยุทธศาสตร์สนองรับแนวทางตามพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ได้สร้างความเชื่อมั่น
ต่อพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ ในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ก็มีความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาความมั่นคง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความไม่สงบสามารถ
ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องตามทิศทาง ที่ควรจะเป็น ดังนั้น ภาครัฐจึงควรผลักดันการเสริมสร้าง
กระบวนการทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกมิต๖ิ๙ 

สรุปได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์กับทัศนคติวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ที่มุ ้งเน้นการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม ด้านการพัฒนาเครือข่าย ด้านการพัฒนาสังคมจิตวิทยา และด้านการพัฒนาการเมือง ให้เกิด
ความเชื่อมั่น โดยผลักดันการเสริมสร้างกระบวนการทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุก
มิต ิ
  

 

๖๘ เปรมศักดิ์ แก้วมรกฎ, “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่๑๒ ฉบับพิเศษ, (ตุลาคม , 
๒๕๖๑) : ๒๑๘–๒๒๕. 

๖๙ อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน, “วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนกับการพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย”, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาลัยสวนดุสิต, ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน–ธันวาคม, ๒๕๖๑) : ๗๙–๙๐.   



๘๒ 

ตารางท่ี ๒.๓๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมือง 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
คัมภีร์ พลการ  
อรนันท์ กลันทปุระ 
 
 
 
 
ศิรพิร ปิ่นล่ม, 
 
 
 
 
 
 
ปรีชา พร้อมสุภา,  
 
 

อัตลักษณ์และวัฒนธรรมทางการเมืองของผู ้นำระดับตำบลและ
หมู่บ้าน จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบว่า ผู้นำระดับตำบลและหมู่บ้าน 
จังหวัดตรังที่มีอัตลักษณ์ความเป็น “คนใต้” ระดับสูงมากขึ้นเท่าไร ก็
จะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงขึ้น เท่านั้น เป็นการ
แสดงให้เห็นว่าผู้นำระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังมีความคิดทาง
การเมืองในลักษณะเป็น ประชาธิปไตยมากกว่าอำนาจนิยม 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี ผลการวิจัยพบว่า 
(๑) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและประสิทธิผลของการเข้าสู่
เส้นทางการเมืองของสตรี อยู ่ในระดับสูง (๒) แบบจำลองสมการ
โครงสร้างพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทาง
การเมือง ส่งผลต่อการประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของ
สตรี 
วัฒนธรรมทางการเมืองโดยรวมทั ้ง ๒ ด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้กระบวนการและ
ขั้นตอนในการตัดสินใจต้องผ่านการตรวจสอบโดยมีระเบียบปฏิบัติ ใน
แต่ละอำนาจหน้าที่และการดำเนินการมักไม่ใช้กระบวนการประชา
พิจารณ์ หรือใช้เทคนิคกลวิธีการต่างๆ แต่ใช้อำนาจที่ตนมีในการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับตนเองลำทำให้โครงการนั้นผ่านประชาพิจารณ์ โดยที่
ไม่ได้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนอย่างแท้จริง ควรลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ควรมีกระบวนการการปรึกษาหารืออย่างต่อเนื ่อง 
และควรแต่งตั ้งกรรมการด้านต่างๆ เป็นเฉพาะด้าน เช่น การทำ
ประชาพิจารณ์ในโครงการต่างๆ ทุกโครงการจะต้องผ่านการยอมรับ 
และต้องเผยแพร ่

 
  



๘๓ 

ตารางท่ี ๒.๓๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
เปรมศักดิ์ แก้วมรกฎ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม 
ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน, 

“วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยร ุ ่นในสังคมพหุ
วัฒนธรรม : กรณีศึกษา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา” ผลวิจัยพบว่า 
ด้านลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นจะเป็นไปใน
รูปแบบของการพูดคุยเรื่อง การเมือง แต่ที่เป็นหลักคือการไปเลือกตั้ง
โดยส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญ ด้าน
ลักษณะการมีส่วน ร่วมทางการเมืองที่วัยรุ่นพึงประสงค์ ได้แก่ (๑) 
ต้องการพื้นที่เพ่ือใช้ในการแสดงออกทางการเมือง (๒) การเลือกตั้ง 
(๓) มีส่วนร่วมใน การเลือกผู้ปกครองระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง แนว
ทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น 
“วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนา
ความมั ่นคงในพื้นที ่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย” ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริม และสนับสนุน
ต่อการสร้าง กระบวนการทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อการ
พัฒนาความมั ่นคงเพื ่อความสงบสุข และสันติในพื ้นที ่ได้อย่างมี
นัยสำคัญ ประกอบด้วยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ด้านการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านการพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม 
ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการ
พัฒนา การค้าและการลงทุน ด้านการพัฒนาสังคมจิตวิทยา และด้าน
การพัฒนาการเมืองตามลำดับ 

 
 ๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ได้มีผู้ทำการศึกษา
วิจัยไว้มากมาย ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกมาเพ่ือประกอบการศึกษา ดังนี้ 

จ่าเอกสำราญ ทองสิงห์คลี ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
พนักงานส่วนตำบล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า (๑) พนักงานส่วนตำบลมี
ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ยึดมั่น  และเชื่อถือในความสำคัญและ
ศักดิ์ศรีของบุคคล เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมใน กิจกรรมทาง
การเมืองและการปกครอง เป็นผู้มีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 



๘๔ 

มองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์
ไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ (๒) พนักงานส่วนตำบลมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ไม่ว ่าหญิงหรือชายควรมีส ิทธ ิในทาง  การเมืองสามารถที ่จะพัฒนาสังคมให้
เจริญก้าวหน้า มีความสำนึกในหน้าที่พลเมือง มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลต่อ ผู้บริหารประเทศ 
แต่ก็ยังมีแนวคิดที่ว่า ในระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบันไม่ควรจะมีการเมือง ภาคประชาชน 
เช่น กลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงเข้ามาเกี่ยวข้อง ทหารควรจะเข้ามาระงับความวุ่นวายจากกลุ่มการเมือง
ภาคประชาชน๗๐ 

ธนาภรณ์ โง้วเจริญ และวัชรินทร์ ชาญศิลป์ ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ในระดับสูงโดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นการยึดถือเสียงข้างมาก เป็นหลัก แต่ก็ต้องคำนึงถึงเสียงข้างน้อย
ด้วย ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุดกับประเด็นท่านคิดว่าท่านมีส่วนร่วมในทางการเมือง
อย่างกระตือรือร้นสำหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ของครอบครัวต่างกัน มีผลต่อระดับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั ้งไว้แต่กลุ่มตังอย่างที่มีเพศระดับชั้นการศึกษาสายวิชาการศึกษาและภูมิลำเนาของ
ครอบครัวที่ต่างกัน มีผลต่อระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้๗๑ 

พีรพงษ์ สุจริตพันธ์ พีรดาว หมัดอ่าดัม ปาริชาติ ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของประชาชนในอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบว่า             
๑) ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔ อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑ 
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘ รายได้ต่ำกว่า ๑๕,๐๐ บาทคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑ ๒) 
วัฒนธรรมทางการเมืองด้านความรู้ความเข้าใจหรือจิตสำนึกประชาธิปไตยอยู่ในระดับมากและด้าน
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ๓) ระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจหรือจิตใต้สำนึกประชาธิปไตยและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนเพศและอายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อแบบประชาธิปไตยของประชาชนจาก

 

๗๐  จ่าเอกสำราญ ทองสิงห์คลี, “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนตำบล 
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, บทความวิจัย เสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ, ครั้งที่ ๔ (วันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖) : ๑๘–๒๔. 

๗๑ ธนาภรณ์ โง้วเจริญ และวัชรินทร์ ชาญศิลป์, “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
นักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี”, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ ๔ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–มิถุนายน, ๒๕๖๐) : ๑๓๓–๑๔๗.  



๘๕ 

ผลการศึกษาประชาชนมีว ัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (The Participant Political 
Culture) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเป็น
อย่างดีเห็นคุณค่าและความสำคัญในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง๗๒ 

ปรมต วรรณบวร สุรพล สุยะพรหม และบุษกร วัฒนบุตร ได้ศึกษาเรื่อง “ความเป็น
พลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ความเป็นพลเมืองเพื่อการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น มีลักษณะสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมโดยยึด
มั่นและเชื่อมั ่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองเคารพหลักความเสมอภาค เคารพสิทธิของกันและกัน เท่าเทียมกัน กล้าเสนอความคิดต่อ
ส่วนรวม ให้เวลากับกิจกรรมทางการเมืองคำนึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ ยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลัก 
ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ มีน้ำใจ เลือกรับข่าวที่เหมาะสมและมีประโยชน์พึ่งตนเอง ดำรงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำหรือความอุปถัมภ์ของใคร กล้าแสดงออก มีความ
รับผิดชอบในตนเอง ๒. หลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีสำหรับความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริม
ประชาธิปไตย โดยการยึดมั่นในหลักพุทธธรรม คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ข้อ พบว่า (๑) การเป็นผู้รู้จัก
เหตุ รู้จัก หน้าที่ พบว่าได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการยึดถือคำสั่งสอนของศาสนามาเป็น
เครื่องมือใน การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มีการสำนึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และรู้จักลำดับความคิด
ไตร่ตรอง ปัญหารู้หน้าที่ของตนเองเข้าใจตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ข้อที่ (๒) การเป็นผู้รู้จักผล 
รู้จัก เป้าหมาย พบว่าได้มีการคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีเป้าหมายในทาง 
ความดีงามเพื่อเป็นคนที่มีเหตุผล และรู้ว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนรอบข้าง และมีการยอมรับ  
ความเป็นจริงของผลที่เกิดขึ้น ข้อที ่ (๓) การเป็นบุคคลที่รู ้จักตนเป็นใคร พบว่าได้มีการพัฒนา 
ศักยภาพของตนเองให้ร ู ้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงของสังคม มีความรู ้ทางการเมืองในระบอบ  
ประชาธิปไตย มีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสังคม ข้อที่ (๔) การรู้จักประมาณ รู้จักความพอดีพบว่าได้ มี
การรู้จักถึงความพอเหมาะ รู้จักพอดีและพอเพียงในการดำเนินชีวิต พ่ึงตนเอง อยู่อย่างพอเพียง เลี้ยง
ตนบนสัมมาชีพและวางตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองได้ ข้อที่ (๕) การรู้จัก กาลเวลา
อันเหมาะสมพบว่าได้ใช้ดุลยพินิจในการใช้เวลาให้เหมาะสมระหว่างประชาธิปไตยกับพุทธ ศาสนาที่มี
ความเหมาะสมใกล้เคียงกันในหลายมิติ รู ้จักแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเวลาในการ  เอาใจใส่
บ้านเมืองในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ข้อที่ (๖) การรู้จักชุมชน รู้จักระเบียบในสังคม พบว่าได้ ปฏิบัติตน
เหมาะสมกับสภาพของสังคม ร ู ้จ ักและเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ของส ังคม และร ู ้ถ ึงจารีต  
ขนบธรรมเนียมของชุมชนและข้อที่ (๗) การรู้จักบุคคล หรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของ 

 
๗๒ พีรพงษ์ สุจริตพันธ์ พีรดาว หมัดอ่าดัม ปาริชาติ, “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”,  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปีที ่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม–มิถุนายน, ๒๕๖๑) : ๒๑๑–๒๒๒. 



๘๖ 

ผู้อื่นพบว่าได้มีการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เข้าใจพื้นเพ ใจคอ เข้าใจอารมณ์ของคนในชุมชนมี 
การยอมรับข้อดีข้อเสียของตนเองและของผู้อื่นเรียนรู้การการดำเนินชีวิตร่วมกัน ๓) แนวทางในการ
สร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการ  ยึดมั่นในหลักธรรมตาม
แนวทางพุทธศาสนา พบว่า ประชาชนได้ยึดหลักธรรมเป็นแนวทางในการใช้ วิถีชีวิตเป็นทุนทางสังคม
อยู่แล้ว การส่งเสริมประชาธิปไตยมีพื้นฐานจากการยึดถือปฏิบัติในหลัก  พระพุทธศาสนาให้เป็นจริง
ก่อน หลังจากนั้นอาศัยความร่วมมือระหว่างบุคคล ครอบครัว โรงเรียน  วัดและหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในการปลูกฝัง การอบรม การส่งเสริม การจัด กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ 
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่  ถูกต้องและเหมาะสมในท้องถิ่น
และมีความรู้หลักพุทธธรรมให้เช้าใจและปฏิบัติได้จริง เกิดชุมชน แห่งการเรียนรู้การเมืองกับหลักพุทธ
ธรรม๗๓ 

ไพวรรณ ปุริมาตร ได้วิจัยเรื่อง “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ระดับความคิดเห็น
ของประชาชนที ่ม ีต ่อพลว ัตทางการเม ืองในระบอบประชาธ ิปไตยของนักการเม ืองท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ๑) ด้านการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ตน มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการให้เสรีภาพในการมีความคิดเห็นที่
แตกต่าง ๒) ด้านการเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม จะต้องมีความรู้ทางกฎหมาย 
และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ให้เกิดความเสมอภาคกับประชาชนอย่างเท่า
เทียมกัน ๓) ด้านการรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น กำหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาโดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วม ๔) ด้านการมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มีความเสียสละ 
กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ นำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสู่การพัฒนา  

 ๒. การประยุกต ์หล ักธรรมในการเสร ิมสร ้างว ัฒนธรรมทางการเม ืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑) หลักกายกรรม แสดงกิริยาอาการสุภาพใน
การปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงาน ๒) หลักวจีกรรม เลือกใช้คำพูดภาษาท่ีสุภาพเมื่อสนทนาพูดคุยกับสมาชิก
ในชุมชน ๓) หลักมโนกรรม ทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมสำรวมระวังในอกุศลกรรม
ความไม่ดีทางกาย ๔) หลักสาธารณโภคี รู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม เอ้ือเฟ้ือซึ่งกัน
และกันอยู่เสมอ ๕) หลักสีลสามัญญตา ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆ อย่างเดียวกัน

 

 ๗๓ ปรมต วรรณบวร สุรพล สุยะพรหม และบุษกร วัฒนบุตร, “ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น”, วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) : 
๘๕-๑๐๐. 



๘๗ 

อย่างเคร่งครัด ๖) หลักทิฏฐิสามัญญตา ใช้นโยบาย ข้อกฎหมาย ระเบียบเป็นฐานความคิดเห็นเป็น
อย่างเดียวกัน รู้จักแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างไม่ถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่  

 ๓. รูปแบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมือง
ท้องถิ ่น มีหลักดำเนินการคือ ๑) ด้านการมีความเชื ่อมั ่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย คำนึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ๒) ด้านการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญ
และศักดิ์ศรีของบุคคล เชื่อถือในความสำคัญศักดิ์ศรีของตนเอง และศักดิ์ศรีก็ย่อมถูกคุ้มครองโดย
กฎหมาย ๓) ด้านการเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔) ด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง สร้างการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยโดยสนับสนุนให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕) ด้านการมีสำนึกในหน้าที่พลเมืองของ
ตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ทำหน้าที่และรับผิดชอบในฐานะนักการเมือง ใช้ความรู้เพื่องานจะได้
สำเร็จลุล่วง ๖) ด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ สร้างความไว้วางใจให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการเมือง  ๗) ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไป
ในทางสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามข้อกฎหมายและคุณธรรม  ๘) ด้านการไม่
มีจิตใจแบบเผด็จการ รักความเป็นธรรม สำนึกในพันธะหน้าที่ต่อสังคมโดยใช้อำนาจที่เป็นธรรม๗๔ 

สรุปได้ว่า จากการวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางเมืองในระบอบประชาธิปไตย
วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเรื ่องของความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมืองกับสังคม
การเมืองในเชิงจิตวิทยา โดยวัฒนธรรมทางการเมืองใดที่สังคมการเมืองต้องการก็มักถูกปลูกฝังให้เป็น
ความคิด, อุดมการณ์, ความเชื่อ สภาพปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการเมืองและโครงสร้างทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยไม่เข้มแข็ง การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจึงไม่ได้เจริญขึ้นในสังคมไทย  
  

 

๗๔ ไพวรรณ ปุริมาตร, “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น”, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๔) : ๑๒๐-๑๓๐. 



๘๘ 

ตารางท่ี ๒.๓๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
จ่าเอกสำราญ ทองสิงห์คลี, 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาภรณ์ โง้วเจริญ  
และวัชรินทร์ ชาญศิลป์, 
 
 
 
 
พีรพงษ์ สุจริตพันธ์ พีรดาว หมัด
อ่าดัม ปาริชาติ, 
 

“วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วน
ตำบล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลวิจัยพบว่า                
(๑) พนักงานส่วนตำบลมีความเชื ่อมั ่นศรัทธาต่อหลักการ
ปกครองระบอบประชาธ ิปไตยย ึดมั่ น  และเช ื ่ อถ ือใน
ความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล  
(๒) พนักงานส่วนตำบลมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย  ไม่ว่าหญิงหรือชายควรมีสิทธิ
ในทาง การเมืองสามารถที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้ามี
ความสำนึกในหน้าที่พลเมือง   
“วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียน
โรงเรียนศรีมหาโพธิ ์ จังหวัดปราจีนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 
ว ัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเร ียน
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ในระดับสูงโดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นการยึดถือเสียงข้างมาก 
เป็นหลักแต่ก็ต้องคำนึงถึงเสียงข้างน้อยด้วย 
“วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนใน
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลวิจัยพบว่า ระดับ
การศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจ
หรือจิตใต้สำนึกประชาธิปไตยและพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนเพศและอายุที่แตกต่างกัน
ไม่ส่งผลต่อแบบประชาธิปไตยของประชาชน 
 

 
  



๘๙ 

ตารางท่ี ๒.๓๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ปรมต วรรณบวร  
สุรพล สุยะพรหม  
และบุษกร วัฒนบุตร, 
 
 
 
 
 
 
 
ไพวรรณ ปุริมาตร, 

ประชาชนได้ยึดหลักธรรมเป็นแนวทางในการใช้ วิถีชีวิตเป็นทุน
ทางสังคมอยู่แล้ว การส่งเสริมประชาธิปไตยมีพื้นฐานจากการ
ยึดถือปฏิบัติในหลัก พระพุทธศาสนาให้เป็นจริงก่อน หลังจาก
นั้นอาศัยความร่วมมือระหว่างบุคคล ครอบครัว โรงเรียน วัด
และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่น ในการปลูกฝัง การ
อบรม การส่งเสริม การจัด กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ 
ให ้ เก ิดความร ู ้ความเข ้ า ใจพ ื ้นฐานทางการเม ืองแบบ
ประชาธิปไตยที่ ถูกต้องและเหมาะสมในท้องถิ่นและมีความรู้
หลักพุทธธรรมให้เช้าใจและปฏิบัติได้จริง เกิดชุมชน แห่งการ
เรียนรู้การเมืองกับหลักพุทธธรรม 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ที ่มุ ้งเน้นการแสดงกิริยาอาการสุภาพในการปฏิบัติงานต่อ
ผู้ร่วมงาน, เลือกใช้คำพูดภาษาที่สุภาพเมื่อสนทนาพูดคุยกับ
สมาชิกในชุมชน, การทำแต่ในสิ ่งที ่ถูกต้อง ดำรงตนอยู ่ใน
ศีลธรรมสำรวมระวังในอกุศลกรรมความไม่ดีทางกาย, การรู้จัก
แบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม เอื้อเฟื้อซึ่งกันและ
กันอยู่เสมอ, การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆ 
อย่างเดียวกันอย่างเคร่งครัด และการใช้นโยบาย ข้อกฎหมาย 
ระเบียบเป็นฐานความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน รู้จักแสวงหา
จุดร่วมและสงวนจุดต่างไม่ถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ 

 
๒.๗.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมือง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมือง ได้มีผู้ทำการศึกษาวิจัยไว้มากมาย 

ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกมาเพ่ือประกอบการศึกษา ดังนี้ 
กมลวรรณ คารมปราชญ์ ดุษฎี โยเหลาและคณะ ได้วิจัยเรื ่อง “กระบวนการอบรม

กล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ผลการวิจัยพบว่า ตัวการการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมให้กับกรณีศึกษาทั้ง ๓ ราย ได้แก่ สถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และพรรคการเมือง โดยมี (๑) สถาบันครอบครัวมีบิดา
มารดา บรรพบุรุษ และเครือญาติ เป็นต้นแบบใน ๓ ประเด็น คือ (๑) มีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนว



๙๐ 

พระพุทธศาสนา (๒) การเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม และ (๓) การสนับสนุนพรรคการเมือง ประกอบ
กับภายในครอบครัวมีบรรยากาศหรือมีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (๒) สถาบันศาสนาได้ผ่าน
การเป็นพระภิกษุ และสามเณร ส่งผลให้กรณีศึกษาได้รับการอบรมกล่อมเกลาจิตใจให้มีความบริสุทธิ์ 
มีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา มีความเมตตา กรุณา มีการละเว้นและละอายต่อการกระทำชั่ว              
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓) สถาบันการศึกษามีการเรียนในคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 
ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการปกครอง (๔) สื่อมวลชนมีการเปิดรับข่าวสารทางการ
เมืองเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมือง การทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองมา
ตั้งแต่วัยเด็กส่งผลให้กรณีศึกษามีความสำนึกทางการเมือง ความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง 
และมีความผูกพันต่อพรรคการเมือง และ (๕) พรรคการเมืองที่สังกัดมีการเรียนรู้ทางการเมืองจาก
พรรคเหล่านั้น ด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการของพรรคก่อนเข้าเป็นสมาชิกของพรรค และภายหลัง
จากที่เป็นสมาชิกของพรรคแล้วกรณีศึกษาได้เรียนรู้การเมืองผ่านกระบวนการต่างๆ ภายในพรรคจน
ทำให้เกิดความรู้สึกมีความผูกพันต่อพรรคดังกล่าว๗๕ 

พระณัฐพงษ์  ณฏฺ วํโส (สุดใจ) ได้วิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของเยาวชนใน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ระดับการ
กล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนในอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= ๓.๕๘) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านสถาบันศาสนา (=๓.๙๒) อยู่ในระดับมาก ด้านสถาบันการศึกษา ( =๓.๕๘) ด้าน
ชุมชนและกลุ่มเพื่อน (=๓.๕๕) และด้านสถาบันครอบครัว (=๓.๔๒)  อยู่ในระดับปานกลางและ
สถาบันทางการเมือง (=๓.๑๒, S.D.=๐.๙๒) อยู่ในระดับน้อย ตามลำดับ ๒. ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า เยาวชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของเยาวชนในอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนเยาวชนที่มีเพศ การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมุติฐานการวิจัย ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเกี ่ยวกับการกล่อมเกลาทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนในอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  ด้านสถาบัน
ครอบครัว ปัญหา คือ การแบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นการสร้างความกดดันทางการเมืองสำหรับคนที่
ต้องการอำนาจแนวทางแก้ไข คือ การเปิดใจกว้างยอมรับความแตกต่างร่วมกัน หันหน้าปรึกษาหา

 

๗๕ กมลวรรณ คารมปราชญ์ ดุษฎี โยเหลาและคณะ, “กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้าน
จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๔) : ๓๑– 
๕๔. 



๙๑ 

แนวทางร่วมกัน ด้านสถาบันการศึกษาปัญหา คือ การสนทนาการเมือง ส่วนใหญ่ทำให้เกิดความ
แตกแยก ขาดการเปิดใจยอมรับ ไม่ค่อยจะเกิดความสามัคคีแนวทางแก้ไขคือ จัดเวทีให้ผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งได้เสนอตน แสดงภูมิรู้ และความสามารถให้ประชาชนได้พิจารณา ด้านชุมชนและกลุ่มเพื่อน
ปัญหาคือ เจ้าหน้าบางคนทำตัวชี้นำ แสดงออกให้เห็นว่า ฝ่ายไหนควรชนะการเลือกตั้ง แนวทางแก้ไข
คือเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องวางตัวเป็นกลางด้านการจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง ด้าน
สถาบันศาสนา ปัญหา คือ ประชาชนโดยทั่วไปจะไม่ค่อยทราบว่าการเข้าร่วมพรรคการเมือง ควร
ส่งเสริม สนับสนุนประชาชน ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
ด้านสถาบันทางการเมืองคือ เจ้าหน้าบางคนทำตัวชี้นำ แสดงออกให้เห็นว่า ฝ่ายไหนควรชนะการ
เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องวางตัวเป็นกลาง๗๖ 

พิชิต กันยาวรรณ ธรรมนิตย์ วราภรณ์ ได้วิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมือง และ
วัฒนธรรมทางการเมือง ที ่ส ่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื ้นที่                    
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ของประเทศไทย” ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเชิงสมมติฐานที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง 
ประจักษ์มีค่าไคสแควร์เท่ากับ ๖๐.๔๗ องศาความอิสระ มีค่าเท่ากับ ๔๘ ค่าความมีนัยสำคัญ มีค่า
เท่ากับ 0.107 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.033 ค่า GFI = .96, ค่า AGFI = .93, ค่า CFI = 1.00, ค่า 
NFI = .98, ค่า NNFI = .99, และค่า CN = 299.58 โดยที่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในรูปแบบ พบว่า
การกล่อมเกลาทางการเมืองส่งผลทางตรงต่อวัฒนธรรมทางการเมือง และประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 ในส่วนของวัฒนธรรมทางการเมือง ก็ส่งผลทางตรงต่อ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึงทำให้ การกล่อมเกลาทาง
การเมืองส่งผลทางอ้อมต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยผ่านวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ด้วย๗๗ 

พระทรงวุฒิ  ชาตเมธี (รัตนะ) ได้วิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งในเขต อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน”ผลการวิจัยพบว่า ๑. ระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่

 

๗๖ พระณัฐพงษ์ ณฏฺ วํโส (สุดใจ), “การกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชน
ใน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี”, การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๒ มิถุนายน  
๒๕๖๔.  

๗๗ พิชิต กันยาวรรณ ธรรมนิตย์ วราภรณ, “การกล่อมเกลาทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง 
ที ่ส ่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส ่วนร่วมของประชาชนในเขตพื ้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, ปที่ ๘ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม, ๒๕๖๐) : ๑๘๐–๑๘๙. 



๙๒ 

มีผลต่อการเลือกตั้งในเขต อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=๓.๖๗, 
S.D.=๐.๕๒) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการได้รับ
ความรู้ทางการเมือง (=๓.๘๖, S.D.=๐.๖๖) อยู่ในระดับมาก ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมอืง                     
(=๓.๕๖, S.D.=๐.๖๖) อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง (=๓.๒๕, S.D.=
๐.๗๔) อยู่ในระดับปานกลาง ด้านทัศนคติทางการเมือง (=๔.๐๒, S.D.=๐.๘๐) อยู่ในระดับมาก 
ตามลำดับ ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย  ๓. ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง ปัญหา
คือ ประชาชนประชาชนได้รับความรู ้ทางการเมือง หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมืองต่างๆ จาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐน้อย การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง แนวทางแก้ไขคือ ควรเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้มากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมืองปัญหาคือ ประชาชนไม่ค่อยเข้าถึงสื่อ ได้มากเท่าที่ควร อาจส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แนวทางแก้ไข คือ ควรเพิ่มช่องทางการได้รับข่าวสาร
ทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาคือ ประชาชนยังโดนปิดกั้นในการแสดงความ
คิดเห็น ในทางการเมือง ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรมากนักในชุมชน แนวทางแก้ไข คือ ควร
ให้ประชาชนได้มีโอกาสในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีสิทธิและเสรีภาพ ด้านทัศนคติทาง
การเมือง ปัญหาคือ ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองน้อย จนนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ที่น้อยตามไปด้วย แนวทางแก้ไข คือ ควรจัดสถานที่ ห้องเรียน ให้ความรู้ทางด้านประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชน๗๘ 

วัชรินทร์ ชาญศิลป์ ได้วิจัยเรื่อง “ความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย” ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปีที่กำลังศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ 
และระดับอุดมศึกษาจำแนกตามรายภาคทั้ง ๖ ภาค ส่วนใหญ่มีระดับความเป็นพลเมือง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.01, S.D.=.490) โดยเยาวชนส่วนใหญ่มีความเป็นพลเมืองในด้านความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รองลงมาได้แก่ ด้านยึดมั่นในความถูกต้อง ด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีส่วนร่วมตามลำดับ เยาวชนไทยได้รับการ
กล่อมเกลาทางการเมืองในระดับมาก และรับรู้ข่าวสารทาง  การเมืองผ่านอินเตอร์เน็ต เยาวชนไทย

 

๗๘ พระทรงวุฒิ ชาตเมธี (รัตนะ), “การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งในเขต อำเภอ
บ้านธิ จังหวัดลำพูน”, การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๔. 



๙๓ 

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ๑ – ๒ ครั้งต่อสัปดาห์               
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภูมิลำเนา การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการพูดคุยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ในประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการกล่อมเกลาทางการเมืองมี
ความสัมพันธ์กับความเป็นพลเมือง ของเยาวชนไทยอย่างมีนัยสำคัญที่ .๐๑ ผลการวิเคราะห์ SEM 
พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองจาก ครอบครัว เพื่อน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ศาสนา และ
พรรคการเมืองมีอิทธิพล ทางตรงเชิงบวกต่อความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทยอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที ่ระดับ .๐๕๗๙ 

สรุปได้ว่า การกล่อมเกลาทางการเมือง โดยมี สถาบันครอบครัวมีบิดามารดา บรรพบุรุษ 
และเครือญาติมีความเชื่อและเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมโดยการสนับสนุนของพรรคการเมือง 
ประกอบกับภายในครอบครัวมีบรรยากาศหรือมีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยสถาบันด้าน
ศาสนาโดยผ่านจากพระภิกษุ และสามเณร ส่งผลให้การอบรมกล่อมเกลาจิตใจให้มีความบริสุทธิ์ มี
จิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา มีความเมตตากรุณา มีการละเว้นและละอายต่อการกระทำชั่วการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันการศึกษามีการเรียนในคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ทำให้มี
ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองและ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการปกครอง และสื่อมวลชนก็มีการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง ทำให้การทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง
มาตั้งแต่วัยเด็กส่งผลให้มีความสำนึกทางการเมือง จึงทำให้เกิดความรู้สึกที่มีประสิทธิภาพทาง
การเมือง และมีความผูกพันต่อพรรคการเมือง และพรรคการเมืองที่สังกัดมีการเรียนรู้ทางการเมือง
จากพรรคการเมืองเหล่านั้น ด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการของพรรคก่อนเข้าเป็นสมาชิกของพรรค 
และภายหลังจากที่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองโดยผ่านกระบวนการต่างๆ ภายในพรรคจนทำให้
เกิดความรู้สึกมีความผูกพันต่อพรรคดังกล่าว 
  

 
๗๙ วัชร ินทร์ ชาญศิลป์, “ความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย”, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน, ๒๕๖๑) : ๑๘๗ – ๒๐๙. 



๙๔ 

ตารางท่ี ๒.๔๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมือง 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
กมลวรรณ คารมปราชญ์ ดุษฎี 
โยเหลาและคณะ, 
 
 
 
พระณัฐพงษ์ ณฏฺ วํโส (สุดใจ), 
 
 
 
 
พิชิต กันยาวรรณ ธรรมนิตย์ วรา
ภรณ, 
 
 
 
 
 
พระทรงวุฒิ  ชาตเมธี (รัตนะ), 
 

“กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ผลการวิจัยพบว่า ตัวการการอบรม
กล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมให้กับกรณีศึกษาทั้ง ๓ 
ราย ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา 
สื่อมวลชน และพรรคการเมือง 
“การกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
เยาวชนใน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี” ผลการวิจัย
พบว่า การเปิดใจกว้างยอมรับความแตกต่างร่วมกัน หันหน้า
ปรึกษาหาแนวทางร่วมกันโดยการส่งเสริมและ สนับสนุน
ประชาชน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง    
“การกล่อมเกลาทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมืองที่
ส่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
พ ื ้ น ที่ ข อ ง อ ง ค ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร ส ่ ว น ต ำ บ ล  ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย” ผลการวิจัย
พบว ่า การกล ่อมเกลาทางการเม ืองส ่งผลทางอ ้อมต่อ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยผ่านวัฒนธรรม ทางการเมือง
อย่างมีนัยสำคัญ 
“การกล่อมเกลาทางการเมืองที ่มีผลต่อการเลือกตั ้งในเขต 
อำเภอบ้านธิ  จ ังหว ัดลำพูน” ผลการว ิจ ัยพบว่า ควรให้
ประชาชนได้มีโอกาสในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่าง
มีสิทธิและเสรีภาพ ด้านทัศนคติทางการเมือง ปัญหาคือ 
ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองน้อย จนนำไปสู่การมี  
ส่วนร่วมทางการเมืองที่น้อยตามไปด้วย แนวทางแก้ไข คือ 
ควรจัดสถานที่ ห้องเรียน ให้ความรู้ทางด้านประชาธิปไตย
ให้กับประชาชน 

   



๙๕ 

ตารางท่ี ๒.๔๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
วัชรินทร์ ชาญศิลป์, 
 

“ความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปีที ่กำลังศึกษาใน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ และระดับอุดมศึกษา
จำแนกตามรายภาคทั้ง ๖ ภาค ส่วนใหญ่มีระดับความเป็น
พลเมือง โดยภาพรวม การกล่อมเกลาทางการเมืองจาก 
ครอบครัว เพื่อน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ศาสนา และ
พรรคการเมืองมีอิทธิพล ทางตรงเชิงบวกต่อความเป็นพลเมือง
ของเยาวชนไทย 

 
๒.๗.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสาราณียธรรม ๖ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสาราณียธรรม ๖ ได้มีผู้ทำการศึกษาวิจัยไว้มากมาย ผู้วิจัยได้

ทำการคัดเลือกมาเพ่ือประกอบการศึกษา ดังนี้ 
ณฐาน แย้มสรวล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักสารณียธรรมเพื่อเสริมสร้างความ

ปรองดองในการปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า 
การปรองดองตามหลักวิชาการนั้นมีรูปแบบและวิธีสร้างความปรองดองเป็น ๒ ประเด็นหลักคือการ
พูดคุยเจรจาและการกำหนดข้อตกลงร่วมกันในสังคมภายหลังจากการเจรจาความปรองดองนับว่ามี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะทำให้หน่วยงานเกิดความรักความสามัคคีต่อกันซึ่งสอดคล้องกับหลักสา
ราณียธรรมในพระพุทธศาสนาที่ทำให้เป็นที ่ระลึกถึงกันเป็นที ่รักเป็นที ่เคารพเป็นไปเพื ่อความ
สงเคราะห์ความกลมกลืนเข้าหากันเพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีและเอกภาพความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันคือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกันหลักการอยู่ร่วมกัน
ได้แก่เมตตากายกรรมแสดงกิริยาอาการสุภาพเมตตาวจีกรรมการสั ่งสอนแนะนำตักเตือนด้วย
ความหวังดีเมตตามโนกรรมมองกันในแง่ดีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันสาธารณโภคีได้ของสิ่งใดมาก็
แบ่งปันกันสีลสามัญญตามีความประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยทิฏฐิสามัญญตามีความ
เห็นชอบร่วมกันสาราณียธรรม ๖ หากผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามจะสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกซึ่ ง
ความรักความปรารถนาดีต่อกันทั้งทางกายวาจาด้วยความจริงใจขณะเดียวกันก็มีความรู้ความเข้าใจใน
การแก้ปัญหาหรือแก้ทุกข์อย่างถูกต้องเสมอกันสามารถนำแนวทางการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
โดยสังเขปดังนี้ 

๑) เมตตากายกรรม ควรแสดงออกทางกายด้วยความเมตตาด้วยกิริยาอาการที่ สุภาพ
เรียบร้อยอ่อนโยนแสดงไมตรีและความหวังดีต่อกันมีการช่วยเหลือมีการให้ความร่วมมือเคารพในสิทธิ



๙๖ 

และเสรีภาพของผู้อื่นให้ความสำคัญแก่สมาชิกทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะเพศหรืออายุเพราะถือว่า
สมาชิกทุกคนมีความเสมอภาคทางด้านสังคมไม่ควรให้ความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมมาเป็น
เครื่องกำหนดให้บุคคลหนึ่งเหนือกว่าบุคคลหนึ่งควรคิดว่าคนทุกคนเท่าเทียมกันในฐานะของความเป็น
มนุษย์เหมือนกันมีคุณค่าและมีความสำคัญเท่าเทียมกันโดยไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือ
ถูกกลั่นแกล้ง 

๒) เมตตาวจีกรรม ควรแสดงออกทางวาจาด้วยความเมตตาด้วยคำพูดที่สุภาพน้ำเสียง
เสียงที่ไพเราะชวนฟังบอกถึงความหวังดีแก่กันช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนหรือแนะนำ
ตักเตือนกันด้วยความหวังดีแสดงความเคารพนับถือกันใช้เหตุผลในการเจรจากันโดยใช้ปัญญาไม่แสดง
อาการโกรธกริ้วไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาทะเลาะโจมตีด่าว่ากันพูดด้วยความหวังดีต่อกันและมุ่ง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๓) เมตตามโนกรรม ควรแสดงออกทางใจด้วยความเมตตาโดยตั้งจิตปรารถนาดีต่อกันนึก
คิดแต่ในสิ่งที่จะก่อประโยชน์ให้แก่กันและกันไม่คิดเบียดเบียนมุ่งร้ายผู้อ่ืนตั้งจิตปรารถนาดีคิดทำสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมองกันในแง่ดีมีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความรักและไมตรีอย่างจริงใจโดย
ไม่มีอุบายซ่อนเร้นไม่มีลักษณะที่เรียกว่าจุดร่วมสงวนจุดต่างแต่เป็นแบบว่ายอมรับจุดต่างและอยู่ด้วย
จุดร่วมคือแม้จะมีความแตกต่างโดยผิวพรรณเชื้อชาติลัทธิศาสนาและสติปัญญาก็รับรู้และยอมรับกัน
ตามเป็นจริงไม่ถือเป็นเหตุที่จะแบ่งแยกรังเกียจเดียดฉันท์กัน 

๔) สาธารณโภคี จะต้องแบ่งปันในสิ่งของที่ได้มาโดยชอบธรรมมีความสุขในการให้แม้เป็น
ของเล็กน้อยก็ไม่หวงนำมาเฉลี่ยแบ่งกันให้ได้ใช้สอยบริโภคทั่วกันมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมใิห้
ช่องว่างระหว่างชนชั้นมากนัก 

๕) ศีลสามัญญตา ควรมีความประพฤติรักษาระเบียบวินัยมีความสุจริตทางกายวาจาที่จะ
กลมกลืนเข้ากันได้มีความประพฤติดีงามต่อกันถูกต้องตามระเบียบวินัยของบ้านเมืองไม่เบียดเบียน
ผู้อื่นไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมจะต้องประพฤติตนในข้อปฏิบัติเดียวกันปฏิบัติตามกฎหมายเชื่อ
และยึดถือเคารพในสิ่งเดียวกันของสังคมไม่ทำตัวเป็นแกะดำในวงสังคมเคารพกฎหมายและระเบียบ
ของสังคมที่ตกลงยอมรับกันทำตามกฎกติกาของสังคมมีความเสมอภาคส่วนบุคคลขจัดการเอารัดเอา
เปรียบระหว่างสมาชิกในสังคมทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขโดยการยึดมั่นในระเบียบวินัย
กฎเกณฑ์กติกาสังคมจะต้องร่วมกันรักษาผดุงความยุติธรรมเคารพกฎระเบียบค่านิยมของสังคม 

๖) ทิฏฐิสามัญญตา จะต้องมีความเชื่อมั่นยึดถือในหลักการอุดมการณ์และอุดมคติที่
ร่วมกันหรือสอดคล้องไปกันได้ยอมรับนับถือความคิดเห็นของกันและกันทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงออกซึ่ง
การเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 

จะเห็นได้ว่าสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมสำหรับสร้างความสามัคคีปรองดองในการ
แสดงออกถึงหน้าที่และความสัมพันธ์ของคนในรัฐควรปฏิบัติต่อกันในสังคมเพื่อความสามัคคีอยู่



๙๗ 

ร่วมกันในสังคมมีความเห็นใจกันและมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันต่อหน้าและลับหลังทำให้เกิดความระลึก
ถึงกันสร้างสรรค์ให้เกิดความรักความเคารพการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไม่ให้มีการทะเลาะวิวาทกัน
เสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีในสังคมก็จะทำให้มีความมั่นคงและเป็นเอกภาพได้เพราะผลที่จะเกิด
ตามมาจากการประพฤติตามหลักธรรมนี้คือทำให้ระลึกถึงกันในแง่ดีทำให้เกิดความรักใคร่ปรองดอง
กันทำให้เกิดความเคารพมีสัมมาคารวะต่อกันทำให้เกิดการสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้เกิด
ความไม่วิวาทบาดหมางกันทำให้เกิดความพร้อมเพรียงสมัครสมานสามัคคีกันและทำให้เกิดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน๘๐ 

พระครูพิบูลย์ธรรมสถิต ฐิตสุโข (ยังบุญส่ง)  ได้ศ ึกษาวิจ ัยเร ื ่อง “การนำหลัก 
สาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบว่า ๑) การนำหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาล ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านทิฏฐิสามัญญตามีค่าเฉลี่ย
สูงสุดที่สุด รองลงมา ด้านเมตตามโนกรรม ส่วน ด้านเมตตาวจีกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ ๒) 
ผลการเปรียบเทียบการนำหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตำบล
ร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวม อยู่ในระดับมาก จำแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการนำหลักสาราณียธรรม ๖ โดยภาพรวม แตกต่าง
กัน ส่วนอาชีพท่ีแตกต่างกันมีการนำหลักสาราณียธรรม ๖ ไม่แตกต่างกัน ๓) แนวทางการส่งเสริมการ
นำหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ด้านเมตตา
กายกรรม ควรยินดีให้คำแนะนำด้วยถ้อยคำที่สุภาพ ด้านเมตตาวจีกรรม ควรชี้แจงรายละเอียดให้
ทราบถี ่ถ้วน ด้านเมตตามโนกรรมควรให้เกียรติแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค ด้านสาธารณโภคี              
ควรมุ่งเน้นการจัดสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้านสีลสามัญญตา ควรที่มีความเอื้อเฟื้อมี
มนุษยสัมพันธ์ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ด้านทิฏฐิสามัญญตาควรใจกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการปฏิบัติงาน๘๑ 

ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย  ศักดิ ์พงศ์ หอมหวล และ ประภัสสร ปรีเอี ่ยม ได้วิจัยเรื ่อง 
“สถานีสาราณียธรรม : พ้ืนที่บ่มเพาะความรู้ชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัญหาความหลากหลายใน

 

๘๐ ณฐาน แย้มสรวล , “การประยุกต์หลักสารณียธรรมเพื ่อเสริมสร้างความปรองดองในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” , วารสาร มจร พุทธปัญญา
ปริทรรศน์, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๔๙-๕๘. 

๘๑ พระครูพิบูลย์ธรรมสถิต ฐิตสุโข (ยังบุญส่ง), “การนำหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา, 
ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑) : ๑๑๐-๑๒๑. 



๙๘ 

ชุมชน พบเห็นการดำเนินชีวิตของความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือการประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่
อาศัยประสบการณ์ที่ถ่ายทอดกันมา เผชิญกับความเสี่ยงต่อการสูญสลายเรื่องระบบความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หลังจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
ธรรมชาติได้สูญสลายไปจากชุมชน แต่ยังคงดำเนินวิถีของตนได้ เพราะชุมชนมีจุดแข็งของการให้
ความสำคัญต่อกัน  ต่อตนเองและต่อคนอื ่น  ความมีน ้ำใจเอ ื ้ออาทรกันและแบ่งปัน ยึดมั่น
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี จึงต้องนำจุดแข็งไปสร้างกระบวนการบ่มเพาะความรู้ที ่เหมาะสม        
๒) นำหลักพุทธธรรม“สาราณียธรรม ๖” ประยุกต์ให้เอื ้อต่อการบ่มเพาะความรู้ชุมชน เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็ง คุณลักษณะ ๖ ประการคือ หลักธรรมที ่๑ เมตตากายกรรม คุณลักษณะมี
ความสามัคคีเสียสละและร่วมแรงร่วมใจกัน หลักธรรมที่ ๒ เมตตามโนกรรมคุณลักษณะมีจิตใจเมตตา
เสียสละเพื่อส่วนรวม หลักธรรมที่ ๓ เมตตาวจีกรรม คุณลักษณะคิดดี พูดดี ทำดีหลักธรรมที่ ๔ สา
ธารณโภคี คุณลักษณะมีน้ำใจเพื ่อสังคม เคารพซึ่งกันและกัน หลักธรรมที่ ๕ สีลลาสามัญญตา 
คุณลักษณะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สังคมวางไว้ หลักธรรมที่ ๖ ทิฏฐิสามัญญตา คุณลักษณะมีเหตุผล
และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้น พบว่าการขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก   
สาราณียธรรม ตามฐานคิดและคุณลักษณะ ๖ ประการ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันการดำเนินชีวิตให้ผู้คน
พ้นจากความเสี่ยง ๓) นำเครือข่ายสถานีสาราณียธรรมเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอื่น เป็นการเชื่อมโยง
การเรียนรู้ในพฤติกรรมเชิงประจักษ์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ๒ ช่องทาง คือการนำเครือข่าย
ไปเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอื่น และชุมชนพื้นทีอ่ื่นมาเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม๘๒ 

สุบ ัณฑิต จ ันทร ์สว่าง ธ ิต ิว ุฒิ หมั ่นมี และสุร ินทร ์ น ิยมางกูร  ได ้ศ ึกษาเร ื ่อง              
“การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า ๑) การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด นครสวรรค์ มี ๓ ด้าน คือ ๑.๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับ
ร่วมกัน ต้องบริหางานที่เท่าเที่ยว เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกัน ๑.๒) การบริหารโดยบังคับใช้
กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ต้องปฏิบัติต่อทุก คนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ๑.๓) การรณรงค์สร้าง
ความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม มีการจัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมภายในองค์กร ๒) รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันทใ์น
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ในด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ยอมรับร่วมกันแนวทางในการส่งเสริม ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและการยอมรับร่วมกันโดยการประชุมปรึกษาหารือเป็นประจำทุกเดือน เปิดพื้นที่หรือเวที

 
๘๒ ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย  ศักดิ์พงศ์ หอมหวล และประภัสสร ปรีเอี่ยม, “สถานีสาราณียธรรม  : พื้นท่ี

บ่มเพาะความรู้ชุมชน”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม 
๒๕๖๐) : ๑๘๓-๑๙๕. 



๙๙ 

ทางความคิดให้เกิดการยอมรับและสร้างแนวทางส่งเสริมความสมานฉันท์ในองค์การ และไม่ใช้ความ
คิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ คำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกันตัดสินใจ๘๓ 

สมเกียรติ สำลีพันธ์,บรรจบ บรรณรุจิ และขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“แนวทางการประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพ่ือการความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับ
พนักงาน”๑) ความขัดแย้งในกรณีที่พนักงานเรียกร้องในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนค่าทำงานล่วงเวลา
ซึ่งมูลเหตุของความขัดแย้งมี ๓ ประการ คือ ทัศนคติ ผลประโยชน์และข้อมูลการจัดการความขัดแย้ง
ดำเนินมาสู่การฟ้องร้องซึ่งทำให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารองค์กรขาด
ความปรองดองสมานฉันท์ ๒) หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมที่สามารถนำมาใช้จัดการปัญหา
ความขัดแย้งและทำให้เกิดความรักความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์กร ๓) การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงานด้วยหลักสาราณียธรรม ๖ 
เริ่มต้นจากความเห็นที่ตรงกันการมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาในองค์กรร่วมกันความมีจิตคิดเมตตา
ต่อกันนำมาซึ่งการแสดงออกด้วยความเคารพ ให้เกียรติและเห็นอกเห็นใจกัน พร้อมที่จะแบ่งปัน
ผลประโยชน์ด้วยความเป็นธรรม องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย คือ IP-OP Model คือ IP หมายถึง การ
พัฒนาสันติภายในตน (Inner Peace) นำไปสู่การพัฒนาสันติภายนอก OP (Outer Peace) ซึ่งจะ
นำไปสู่องค์กรสังคม อันอุดมด้วยสันติสุข๘๔ 

สรุปได้ว่า จากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสาราณียธรรม ๖ ซึ่งเป็นหลักธรรมแห่งความ
สามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทั้งปวง เป็นแหล่งพลังอันยิ่งใหญ่ที ่สามารถสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าและความมั่นคงให้เกิดขึ้นได้ และเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกันให้เกิดขึ้นด้วย หากสังคมใดต้องการที่จะเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้
เกิดขึ้น ก็ควรที่จะต้องนำหลักสาราณียธรรม ๖ ที่ว่าด้วย เมตตามโนกรรม  เมตตาวจีกรรม  เมตตา
กายกรรม สาธารณโภคี  สีลสามัญญตา  ทิฏฐิสามัญญตา ซึ ่งหลักธรรมทั้ง ๖ ประการข้างต้น        
เป็นหลักธรรมสำหรับการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในสังคมอันจะนามา
ซึ่งความสุข ความสันติ ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายทั้งปวง สังคมท่ีเราอยู่ในปัจจุบันนี้
คงจะมีความสงบสุขและน่าอยู่มากกว่านี้ยิ่งนัก ถ้าหากว่าคนไทยทุกคน เรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันให้กำลังใจซึ่งกัน

 

 ๘๓ สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ธิติวุฒิ หมั่นมี และสุรินทร์ นิยมางกูร, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อ
การส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์”, วารสาร มจร. 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๘ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๕๗-๖๘.  

๘๔ สมเกียรติ สำลีพันธ์, “แนวทางการประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่าง
การท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงาน”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ ๕ (ฉบับพิเศษ, ๒๕๖๐) :๔๔๓-
๔๕๖. 



๑๐๐ 

และกัน และรู้จักการให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลา ขอให้ทุกท่านมาร่วมมือกันพัฒนาสังคมของพวกเราให้มี
ความอบอุ่นและน่าอยู่กันเถิด โดยการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดข้ึนในสังคม 
แล้วพวกเราจะได้พบกับสันติภาพและความอบอุ่นที่แต่ละคนต่างก็ปรารถนาและใฝ่ฝันหากันอยู่  
ตลอดมา 
ตารางท่ี ๒.๔๓ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักสาราณียธรรม ๖ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ณฐาน แย้มสรวล,  
 
 
พระครูพิบูลย์ธรรมสถิต ฐิตสุโข 
(ยังบุญส่ง),  
 
ศิริพงษ์ อรุณเดชา และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
สุบัณฑิต จันทร์สว่าง และคณะ 

 การปรองดองตามหลักวิชาการนั้นมีรูปแบบและวิธีสร้างความ
ปรองดองเป็น ๒ ประเด็นหลักคือการพูดคุยเจรจาและการ
กำหนดข้อตกลงร่วมกันในสังคม 
การนำหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาล ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก 
การขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติตาม  หลักสาราณีย
ธรรม ตามฐานคิดและคุณลักษณะ ๖ ประการ สามารถสร้าง
ภูมิค ุ ้มกันการดำเนินชีว ิตให้ผ ู ้คนพ้นจากความเสี ่ยง นำ
เครือข่ายสถานีสาราณียธรรมเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอื่น เป็น
การเชื่อมโยงการเรียนรู้ในพฤติกรรมเชิงประจักษ์ ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกัน ๒ ช่องทาง คือการนำเครือข่ายไปเรียนรู้
ร่วมกันกับชุมชนอื่น และชุมชนพื้นที่อื่นมาเรียนรู้ร่วมกันกับ
เครือข่ายสถานีสาราณียธรรม 
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ใน
ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับร่วมกันแนวทางใน
การส่งเสริม ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที ่เท่าเทียมกัน         
การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการยอมรับร่วมกันโดยการ
ประชุมปรึกษาหารือเป็นประจำทุกเดือน เปิดพื้นท่ีหรือเวทีทาง
ความคิดให้เกิดการยอมรับและสร้างแนวทางส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในองค์การ และไม่ใช้ความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่
คำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกัน
ตัดสินใจ 

  



๑๐๑ 

ตารางท่ี ๒.๔๔ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักสาราณียธรรม ๖ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ส ม เ ก ี ย ร ต ิ  ส ำ ล ี พ ั น ธ์ ,                     
บรรจบ บรรณรุจิ และขันทอง 
วัฒนะประดิษฐ์  

ความเห็นที่ตรงกันการมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาในองค์กร
ร่วมกันความมีจิตคิดเมตตาต่อกันนำมาซึ่งการแสดงออกด้วย
ความเคารพ ให้เกียรติและเห็นอกเห็นใจกัน พร้อมที่จะแบ่งปัน
ผลประโยชน์ด้วยความเป็นธรรม 

 
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย  

งานวิจัยเรื ่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี” ผู้วิจัยได้วางกรอบในศึกษาโดยจะการทำ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการกล่อมเกลาทางการเมือง๘๕ (๑) สถาบันครอบครัว (๒) กลุ ่มเพื ่อน                       
(๓) สถาบันการศึกษา (๔) กลุ่มอาชีพ (๕) สถาบันสื่อมวลชน (๖) สถาบันทางการเมือง วัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย สมปอง รักษาธรรม,๘๖ (๑) จิตสํานึกและความศรัทธาในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย (๒) จิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ (๓) จิตสํานึกในการต่อสู้เพื่อสิทธิของ
ตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื ่น (๔) จิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย             
(๕) จิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค  (๖) จิตสํานึกในหลักความยุติธรรม (๗) จิตสํานึกในความ
อดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง (๘) จิตสํานึกในหลักนิติธรรม และหลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนโดยใช้หลักสาราณีย
ธรรม ๖๘๗ 
  

 

๘๕ จุมพล หนิมพานิช, กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองกับทัศนคติทางการเมืองของคนไทย, เอกสาร
การสอนชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองไทย หน่วยที่ ๕ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๓๓), หน้า ๑๗-๑๘. 

๘๖ สมปอง รักษาธรรม, “ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพื้นท่ีภาคใต้กับการพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยช่วงปีพ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ : ศึกษากรณีเปรียบเทียบ นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ๕ จังหวัดภาคใต้”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๒), หน้า ๓๒–๓๔. 

๘๗ ที.ปา. (ไทย) ๓/๓๑๗/๒๑๗. 



๑๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อ
ส ่ ง เสร ิ มว ัฒนธรรมกา รทา ง 
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
๑. จิตสํานึกในเรื่องความศรัทธาใน
ร ะ บ อ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ
ประชาธิปไตย  
๒. จติสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ  
๓. จิตสํานึกในเรื่องการต่อสู ้เพ่ือ
สิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น  
๔. จิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่
และสิทธิเสียงส่วนน้อย              
๕. จิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอ
ภาค   
๖. จ ิตส ําน ึกในเร ื ่องหลักความ
ยุติธรรม  
๗. จิตสํานึกในความอดทนอดกลั้น
ต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่
แตกต่าง  
๘ จิตสํานึกในเรื่องหลักนิติธรรม 

         ปัจจัยที ่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรม

ทางการเม ืองในระบอบประชาธ ิปไตยของ

ประชาชนโดยการกล่อมเกลาทางการเมือง 

๑. สถาบันครอบครัว    

๒. กลุ่มเพื่อน                       

๓. สถาบันการศึกษา      

๔. กลุ่มอาชีพ               

๕. สถาบันสื่อมวลชน      

๖. สถาบันทางการเมือง   

สภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในจ ังหว ัดเพชรบุรี  โดยการ
วิเคราะห์ (SWOT Analysis) 
๑. จุดแข็ง (Weaknesses) 
๒. จุดอ่อน (Strengths) 
๒. จุดแข็ง (Weaknesses) 
๓. โอกาส (Opportunities) 
๔. อุปสรรค (Threats) 

หลักสาราณียธรรม ๖ 
๑. เมตตากายกรรม (กระทำต่อกันด้วยความ
เมตตา) 
๒. เมตตาวจีกรรม (การพูดจากับผู้อื่นด้วยความรัก
และเมตตา) 
๓. เมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้ง
จิตปรารถนาดี) 
๔. สาธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอย
ให้ทั่วถึงกัน) 
๕. สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตดีงาม
รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม) 
๖. ทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมี
ความเห็นชอบร่วมกัน) 

แผนภาพที่ ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย 



๑๐๓ 

 
จากกรอบแนวคิด อธิบายได้ว่า งานวิจัยเรื ่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริม

วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี” มี ๒ องค์ประกอบสำคัญ 
คือ ๑) ทฤษฎีเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง ประกอบด้วย สถาบันครอบครัว, กลุ่มเพื่อน                       
สถาบันการศึกษา, กลุ ่มอาชีพ (สถานที่ทำงาน), สถาบันสื ่อมวลชน, และสถาบันทางการเมือง                
๒) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วย จิตสํานึกและความศรัทธาใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ จิตสํานึกในการต่อสู้เพื่อสิทธิ
ของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื ่น จิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย 
จิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค จิตสํานึกในหลักความยุติธรรม จิตสํานึกในความอดทนอดกลั้น
ต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง จิตสํานึกในหลักนิติธรรม ๓) หลักสาราณียธรรม ๖ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้วิจัยดำเนินการสำรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ดำเนินการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ให้ได้มาซึ่งแนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องใน
การนำเป็นแนวทางในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และดำเนินการต่อด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก                
(In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงวิชาการ และการบริหารงาน เพื่อให้ได้
แนวทางสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามหลักในระบอบประชาธิปไตย ผู้วิจัยนำองค์ความรู้ที่
ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการสัมภาษณ์ มาสร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือ
ตรวจสอบถึงการบูรณาหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน ว่ามีความครบถ้วน เพ่ือการพัฒนาต่อไป และดำเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพื่อการตรวจสอบและยืนยันการบูรณาหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติต่อไปในอนาคต 

ขอบเขตเชิงเนื ้อหา ผู ้วิจัยดำเนินการศึกษาสภาพทั ่วไปปัญหาและอุปสรรคของ              
การบูรณาหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน โดยใช้
หลัก (๑) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วย จิตสํานึกและความศรัทธาใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย, จิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ, จิตสํานึกในการต่อสู้เพื่อสิทธิ
ของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื ่น, จิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย 
จิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค, จิตสํานึกในหลักความยุติธรรม, จิตสํานึกในความอดทนอดกลั้น
ต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง, จิตสํานึกในหลักนิติธรรม, (๒) การกล่อมเกลาทางการเมือง 
ประกอบด้วย ๖ กลุ่ม คือ สถาบันครอบครัว, กลุ่มเพื่อน, สถาบันการศึกษา, กลุ่มอาชีพ (สถานที่ทำงาน), 
สถาบันสื่อมวลชน, และสถาบันทางการเมือง และทำการศึกษาถึงหลักพุทธธรรมที่มีความเหมาะสมและ



๑๐๔ 

ครอบคลุม โดยนำหลักพุทธธรรม คือ หลักสาราณียธรรม ๖ นำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

ผลการวิจัย เมื ่อผู ้ว ิจ ัยดำเนินการวิจัยครบทุกกระบวนการแล้วทำการวิเครา ะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน และนำหลักพุทธธรรม คือ หลักสาราณียธรรม ๖ มา
บูรณาการ ซึ ่งผู ้ว ิจ ัยได้นำมาส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน            
ให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสม เพ่ือการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อไป 



 

 

บทท่ี ๓ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี” ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods) ตามลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีเนื ้อหาสนับสนุน
ผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น สำหรับวิธีวิจัย สำหรับวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยจะได้นำเสนอขั้นตอนการดำเนินการวิจัยมีกระบวนการวิ จัย
และขั้นตอนการดำเนินงาน และการวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) 
ดังนี้ 

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 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ 
   ๓.๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

๓.๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๓.๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ตามลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูล

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่มีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น สำหรับวิธีการวิจัย ได้แก่ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 



๑๐๗ 

และการวิจ ัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) การวิจ ัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  

 

๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
๑. ประชากรเชิงคุณภาพ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักของผู้วิจัย ได้แก่ นักวิชาทาง

ศาสนา สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร สมาชิกพรรคการเมือง ผู ้นำชุมชน ข้าราชการประจำ และ
นักวิชาการทางรัฐศาสตร์          

๒. เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง ได้แก่ 
๑) นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา    ๔ รูป 
๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      ๓ คน 
๓) สมาชิกพรรคการเมือง      ๓ คน 
๔) ผู้นำชุมชน       ๓ คน 
๕) เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง   ๒ คน 
๖) นักวิชาการทางรัฐศาสตร์      ๓ คน 
ทั้งนี้ เมื่อกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น และคัดเลือกทำการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะได้ดำเนินการ

สัมภาษณ์ต่อไป๑ 
๓.๒.๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  
การสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้การกำหนด

เกณฑ์ (Criterion) จำนวน ๑๘ รูป/คน แบ่งออกเป็น ๖ กลุ่ม คือ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกพรรคการเมือง ผู้นำชุมชน ข้าราชการประจำหรือเจ้าหน้าที่องค์กร
อิสระ และนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ ตามรายนามผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้ 
  

 

๑ Creswell, J. W.,  Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five 
Traditions, (Thousand Oaks, CA: Sage, 1998), pp. 112-113. 



๑๐๘ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง  
 กลุ่มที่ ๑ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ๔ รูป  

๑ พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี  
๒ พระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร. เ จ ้ าคณะอำ เภอ เม ื อ งจ ั งหว ั ด เพชรบ ุ ร ี  รอง

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี) 

 

๓ พระครูอุดมเจติยารักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย
สงฆ์เพชรบุรี 

 

๔ พระศิวกร ปญฺญาวุฑฺโฒ อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย
สงฆ์เพชรบุรี 

 

กลุ่มที่ ๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๓ คน 
๕ นายกฤษณ์ แก้วอยู่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑  
๖ นายสาธิต อุ๋ยตระกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒  
๗ นายสุชาติ อุสาหะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓  

กลุ่มที่ ๓ สมาชิกพรรคการเมือง ๓ คน 
๘ นายณรงค์ นวลมาถต์ ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ  
๙ นายสาโรจน์ ธีรจารุกุล ตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนา  

๑๐ นายสุนทร มีแสง ตัวแทนพรรคเพื่อไทย  
กลุ่มที่ ๔  ผู้นำชุมชน ๓ คน 

๑๑ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกองค ์ การบร ิหารส ่ วน  ตำบลบ ้ านหม้อ               
อำเภอบ้านเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 

๑๒ นายประยุทธ  สุขขารมย์ อดีตกำนันตำบลบ้านแหลม  อำเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 

 

๑๓ นายภานุพันธ์  เครือแก้ว กำนันตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
กลุ่มที่ ๕ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ๒ คน 

๑๔ นายอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี   
๑๕ นางสุทธดา คงเดชา ผู ้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี 
 

กลุ่มที่ ๖ นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ ๓ คน 
๑๖ นายนพ เฟื่องฟู อาจารย์ประจำหลักสูตร ร ัฐศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 
 



๑๐๙ 

๑๗ นางศิริเพ็ญ  สุดแสนสง่า อาจารย์ประจำหลักสูตร ร ัฐศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 

 

๑๘ นายกิตติพงษ์  โคตรจันทึก อาจารย์ประจำหลักสูตร ร ัฐศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 

 

(๒) แสดงรายชื่อการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในการวิจัยครั้ง
นี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เป็นผู้มีความเกี่ยวข้อง
กับการวิจัย ซึ่งหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้กำหนดจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน  
๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID: 4567898993 จำนวน ๙ รูปหรือคน ดังต่อไปนี้ 
 
ลำดับที่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง  

๑ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๒ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง อดีตสมาชิกวุฒิสภา  
๓ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 

๔ รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๕ รศ.อนุภูมิ โซวเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

 

ลำดับที่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง  

๖ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 

 

๗ อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

๘ อาจารย์ ดร.ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สถาบัน
รัชต์ภาคย์ 

 

๙ นายทวีศักดิ์   นักเบศร์ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี  

 
๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ซิลเวอร์มัน (Silverman, 2000) ได้นำเสนอถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมี ๔ วิธี คือ     

(๑) การสังเกต (Observation) (๒) ตำราและเอกสาร (Texts & Documents) (๓) การสัมภาษณ์ 
(Interviews) (๔) การบันทึกวีดีทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ (Audio & video recording)๒  

 

๒ Silverman, D., Doing Qualitative Research : A Practical Handbook, (London:  Sange, 
2000), p. 90. 



๑๑๐ 

การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นและมุมมอง 
ค่านิยมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ระบุไปถึงการบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆ ได้
มีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์หรือสภาวะแวดล้อมอย่างไร และที่สำคัญการสัมภาษณ์จะเป็น วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาพรรณนาได้๓  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้ โดยการสัมภาษณ์จะใช้ลักษณะของการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (The semi-
structured interview) โดยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง 
(Structural Interviewing Guideline) ซึ่งเป็นการตั้งคำถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) 
เป็นเกณฑ์และจะใช้แนวคิดทฤษฎีการต่อจิกซอว์ (Jigsaw Puzzle) คือ การสอบถามเพ่ิมเติมในรายละเอียด
จนสามารถนำมาประมวลต่อเรื ่องให้เห็นภาพรวม (Bid picture) และรายละเอียดปลีกย่อย 
(Decorated Context) ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดสร้างเครื่องมือดำเนินการดังนี้ 

๑) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทำการ 
ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ คือ จากพระไตรปิฎก และข้อมูล
ทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัย
ฉบับนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

๒) กำหนดโจทย์การวิจัย (Research Question) เป็นเกณฑ์หลัก 
๓) กำหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการทราบ เพ่ือให้สอดคล้องกับโจทย์การวิจัย 
๔) กำหนดข้อคำถามเชิงโครงสร้าง (Structural Interview Guideline) ซึ่งเป็นการตั้ง

คำถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) เป็นเกณฑ์ 
๕) นำเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข 
๖) นำแบบสัมภาษณ์ที ่อาจารย์ที ่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และอาจารย์ที ่ปรึกษาร่วมได้

ตรวจสอบมาปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ 
๗) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วนำไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่าง 
๑. การสัมภาษณ์ (Interviewing) 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู ้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์เชิงกึ่งโครงสร้างและใช้แบบสัมภาษณ์        

เชิงโครงสร้างจากแนวคิดของแพตตัน (Patton, 1990) ที่ระบุว่าการสัมภาษณ์เป็นการสื่อสารที่จะทำ
ความเข้าใจถึงพฤติกรรมใดๆ ซึ ่งผู ้ว ิจัยมีความมุ ่งหมายที่จะทราบว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง

 
๓ Creswell, J. W.,  Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Traditions, (Thousand Oaks, CA: Sage, 1998), p. 121. 



๑๑๑ 

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนนั้น อย่างไร ซึ่งคำตอบที่ได้จะนำมาประมวลผลจัด
หมวดหมู่ (Categories)  

๓.๒.๓ การจัดการเก็บข้อมูล 
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการถัดมาคือการจัดการเก็บข้อมูล ไมล์และฮูเบอร์มัน 

กล่าวถึงการจัดการข้อมูลว่า ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น เนื่องจากข้อมูลมีที่มาจาก
หลายแหล่ง บางครั้งอาจเป็นวัสดุต่างๆ เราจะต้องจัดการให้มีความง่าย ยืดหยุ่น ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการ
ตามกระบวนการดังนี้  

๑) การสัมภาษณ์เชิงลึกและการบันทึกเทป 
๒) จัดหมวดหมู่ข้อมูลที่บันทึก 
๓) ถ่ายโอนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ไปพร้อม ๆ 

กัน โดยไม่ได้มีการแยกส่วน เพื่อให้ข้อมูลสามารถสนับสนุน และอ้างอิงในส่วนต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน 
โดยใช้คำถามการวิจัยเป็นตัวตั้ง ตามแนวคิดของ แฮสัน เครสเวลส์ พลาโน คลาสค์ เพสก้า และ       
เครสเวลส์ ที่แนะนำว่า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วๆ ไปต้องมีความเชื่อมโยงและ การบูรณาสิ่งที่เกิดขึ้น
เพ่ือนำไปสู่การตีความ และอภิปรายผลที่เป็นเอกภาพ๔ 

 

๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.๓.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

 ๑. นำแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาแล้วตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วถ่ายข้อมูลลง
ในแบบลงรหัส (Coding Form) 
 ๒. ทำการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 ๓. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ 
 ๑. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของกลุ ่มตัวอย่าง ระดับการกล่อมเกลาทางการเมือง ระดับ ส่งเสริม

 

๔ Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E., Advanced Mixed 
Mresearch Designs, (Thousand Oaks, CA: Sage, 2003), p. 229. 



๑๑๒ 

วัฒนธรรมทางการเมือง โดยหลักสาราณียธรรม 6 และระดับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ๑) ข้อมูลทั่วไปใช้
ค่าความถี ่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ของข้อมูลเกี ่ยวกับสถานภาพของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม๒) ระดับความคิดเห็นใช้สถิติการวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ
อัตราส่วนร้อยละค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ดังนี้ 
๑. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรคำนวณดังนี้ 

  สูตร P = 
n

f   × ๑๐๐ 

  เมื่อ  P แทน  ค่าร้อยละ 
    F แทน  ความถี่ท่ีต้องการเปลี่ยนเป็นร้อยละ 
    N แทน  จำนวนความถี่ทั้งหมด 
๒. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรคำนวณดังนี้ 

  สูตร x   = 
n

x   

  เมื่อ  x  แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
    N แทน  จำนวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

     x  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมอของกลุ่มตัวอย่าง 
 
๓. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้สูตรคำนวณดังนี้ 

   S.D. = √
∑ 𝑓𝑥๒ –(∑ 𝑋)๒

n(𝑛−๑)

.
 

 
  S.D.    แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบน 

  ∑ 𝑓𝑥๒     แทน  ผลรวมคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสองทุกตัว 

  (∑ 𝑋)
๒    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง 

    N   แทน  จำนวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
   f   แทน  ความถี่ของข้อมูล   
  



๑๑๓ 

๒. สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ประกอบด้วย 
 ๒.๑ ค่าสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Product Moment) 
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้ในการวิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
 2.๒ การวิเคราะห์ใช้ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis: MRA) โดยกำหนดตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านการ
กล่อมเกลาทางการเมือง และปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรม 6 และตัวแปรตามคือ การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรีโดยสมการถดถอยที่ใช้ในการทดสอบเป็น ดังนี้ 

Y=β_0+β_1 x_1+β_2 x_2+ β_3 x_3+e 
โดย   A = ปัจจัยด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง  

B = ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรม 6  
 C = การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส ่งเสร ิมว ัฒนธรรมทางการเม ืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

๓.๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๑) ประชากร (Population) ที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง

ทั้งหมดในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป ๓๘๐,๗๕๙ จำนวน คน๕ 
๒. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้สูตร Taro Yamane๖ จำนวน ๓ เขตการ

เลือกตั้งทั้งจังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน ดังตารางที่ ๓.๔ 
กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ประชากรในพื้นที่เขตการเลือกตั้งทั้ง ๓ เขตการเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้งที่ ๑ 

อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม ยกเว้น ตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูน ตำบลบางตะบูนออก            
เขตการเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ เขตการเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านลาด 

 

๕ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี , สรุปข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ 
ประชากร ครัวเรือน ณ. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑, (เพชรบุรี : สำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจำจังหวดั
เพชรบุรี, ๒๕๖๑), หน้า ๑๒. 

๖ สุจินต์ ธรรมชาติ , การวิจัยภาคปฏิบัติวิธีลัด , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๔๘. 



๑๑๔ 

อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก ่งกระจาน อำเภอบ ้านแหลม (เฉพาะตำบลบ้านแหลม                    
ตำบลบางตะบูน ตำบลบางตะบูนออก) โดยผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบวิธี การคำนวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane ดังนี้ 

  n    =               N                                       
                     1+ N (e) ²             
   n   =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N   =   ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

   e   =   ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างซึ่งในงานวิจัย
ที่กำหนดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ ๕ หรือ ๐.๐๕ 

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n)   
 n =          ๓๘๐,๗๕๙             
                                  ๑ + (.๐๕)๒ 
 =         ๓๙๙.๕๘ 

ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง n = ๔๐๐ 
ดังนั้นจึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๔๐๐ คน เมื่อได้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแล้ว 

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลโดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  
๓. กำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง จากประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเพชรบุรี ที่เป็น

กลุ่มตัวอย่างของแต่ละเขตการเลือกตั้ง ดังปรากฏตามตารางที่ ๓.๑ 
ตารางท่ี ๓.๑ แสดงการหาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในพ้ืนที่เขตการเลือกตั้งทั้ง ๓ เขต               
                  การเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี 
 
เขตการ
เลือกตั้ง 

 
อำเภอ 

 
ประชากร 
เขตการ
เลือกตั้ง 

   

สูตร  n = N
Nn 11

 

 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
(ประชากร) 

๑ อำเภอเมืองเพชรบุรี  
อำเภอบ้านแหลม (ยกเว้น
ตำบลบ้านแหลม                                                    
ตำบลบางตะบูน,                     
ตำบลบางตะบูนออก) 

๑๒๓,๓๒๐ ๔๐๐x๑๒๓,๓๒๐ 
๓๘๐,๗๕๙             

๑๒๙.๕๕ 

๒ อำเภอชะอำ  
อำเภอท่ายาง 

๑๓๐,๓๓๓ ๔๐๐x๑๓๐,๓๓๓ 
๓๘๐,๗๕๙             

๑๓๖.๙๒ 



๑๑๕ 

๓ อำเภอเขาย้อย  
อำเภอบ้านลาด  
อำเภอหนองหญ้าปล้อง                           
อำเภอแก่งกระจาน 
อำเภอบ้านแหลม               
(เฉพาะ ตำบลบ้านแหลม 
ตำบลบางตะบูน  
ตำบลบางตะบูนออก)  

๑๒๗,๑๐๖ ๔๐๐x๑๒๗,๑๐๖ 
๓๘๐,๗๕๙             

๑๓๓.๕๒ 

รวม ๓ เขต ๓๘๐,๗๕๙    ๔๐๐ 
 

๔. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย 

  ๑. เลือกเฉพาะเขตการเลือกตั้งแต่ละอำเภอ จากทั้ง ๓ เขตการเลือกตั้ง ตามตารางท่ี ๓.๔  
๒. โดยการจับสลากเลือกเขตตัวอย่าง จากแต่ละกลุ่มอำเภอ จนครบตามจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ๓ อำเภอตามเขตการเลือกตั้ง ตามตารางท่ี ๓.๑  

  ๓. ผู ้ว ิจ ัยลงพื ้นที ่ด ้วยตนเองและส่งไปรษณีย์ ตามประชากรที ่ได ้จากทั ้ง ๓ เขต                      
การเลือกตั้งเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง ขอความร่วมมือให้
ตอบแบบสอบถามจนครบตามจำนวนที่ต้องการ ตามบัญชีแนบท้ายภาคผนวก 

๓.๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู ้ว ิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจาก
การศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามแนววัตถุประสงค์
ของงานวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามประกอบด้วยคำถาม
ปลายปิดและคำถามแบบปลายเปิด ดังมีรายละเอียดแบ่งเป็น ๕ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  
เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ลักษณะข้อคาถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 

 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
จำนวน ๕๘ ข้อ  



๑๑๖ 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง ลักษณะข้อคาถามเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด จำนวน ๑๒ ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  ระดับมากท่ีสุด  ให้คะแนนเท่ากับ  ๕ 
  ระดับมาก  ให้คะแนนเท่ากับ  ๔ 
  ระดับปานกลาง  ให้คะแนนเท่ากับ  ๓ 
  ระดับน้อย  ให้คะแนนเท่ากับ  ๒ 
  ระดับน้อยที่สุด  ให้คะแนนเท่ากับ  ๑ 

จากนั้นนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย โดยการหาค่าอันตรภาค
ชั้นเพื่อจัดระดับช่วงของการหาค่าเฉลี่ย 

อันตรภาคชั้น  =  ค่าคะแนนสูงที่สุด – ค่าคะแนนต่ำที่สุด 
                    จำนวนระดับ 
  =        ๕ – ๑  
               ๕ 
  =        ๐.๘๐ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย   ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย 

 ๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมายถึง   ระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 ๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมายถึง   ระดับการมีส่วนร่วมมาก 
 ๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมายถึง   ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
 ๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมายถึง   ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
 ๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึง   ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี ตามหลักสาราณียธรรม ๖  

ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 
(SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และตั้งคำถามมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด           
(Open-ended Question) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

๑. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้       

มีลำดับขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 



๑๑๗ 

๒. การสร้างเครื่องมือ 
๑) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั ้งเอกสารงานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข้อง ผู ้ว ิจ ัยได้

ทำการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ คือ จากพระไตรปิฎก และ
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
งานวิจัยฉบับนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามและร่างแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย  

๒) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  โดยแบบสอบถามเป็น
คำถามประเภทคำถามปลายปิด และประเภทคำถามปลายเปิดซึ่งมีรายละเอียด ๕ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ  โดยใช้แบบสอบถามแบบมีตัวเลือกให้ตอบจำนวน ๕ ข้อ 

ตอนที ่ ๒ แบบสอบถามปัจจัยที ่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒๓ ข้อ ในแต่ละข้อมี ๕ ตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  จำนวน ๒๙ ข้อ ในแต่ละข้อมี ๕ ตัวเลือก คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี ่ยวกับการส ่งเสร ิมว ัฒนธรรมทางการเม ืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีตามหลักสาราณียธรรม ๖ จำนวน ๖ ข้อ ในแต่ละข้อมี 
๕ ตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๕  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี ลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
 ๓. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้ 

๑) นำแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาแนวคิดการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ดังได้กล่าวข้างต้นไป
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะนำเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษา เพื่อให้ได้ข้อความที่สื่อ
ความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๒) นำแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้ตรวจสอบ
มาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 ๓) นำแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน ๕ ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ              
มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยเป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาผู้เชี่ยวชาญที่มีเกณฑ์ดังกล่า วจำนวน             
๕ ท่าน เพื่อเป็นการตรวจสอบเนื้อหาความชัดเจนของแบบสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพื่อทำการ
แก้ไขให้ดีขึ้น    
 ๔) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามคำแนะนำของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
 ๕) นำแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนำมา
คำนวณหาค่าของความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้สูตร ดังนี้คือ 
   IOC     =         ∑𝑅

𝑁
 

 เมื่อ   IOC      =   ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามกับวัตถุประสงค ์
   ∑ 𝑅   =         ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
   N        = จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 โดยที่     +1 = แน่ใจว่าสอดคล้อง 
                0 =  ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
   -1 = แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 

ค่าความสอดคล้องแบบ IOC ของแบบสอบถามเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ทำ
การคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าความสอดคล้องแบบ IOC ที่มีค่าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป จำนวน ๕๘ ข้อ จึงบ่ง
ชี้ให้เห็นว่า คำถามแต่ละข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถนำแบบทดสอบนี้ไปหาค่าความเชื่อมั่นได้
โดยการนำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย 
ลำดับที่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง 

๑ รศ.ดร. เติมศักดิ์  ทองอินทร์ ผู ้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์อาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ รศ.ดร ธัชชนันท์  อิศรเดช อาจารย ์ประจำหลักส ูตร สาขาว ิชาร ัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ รศ. ประณต นันทิยะกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ร ัฐศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
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ลำดับที่ ชื่อสกุล ตำแหน่ง 
  ๔ รศ. อนุภูมิ โซวเกษม อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

ร ัฐศาสตร์  มหาว ิทยาล ัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๕ รศ.ว่าที่ พ.ท. ดร.สวัสดิ์ วิรัติฐิติกาล อาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. การหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบแก้ไข และเสนอแนะมาปรับแก้ไขแล้ว

นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง แล้วนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
นำไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่มีคุณลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๓๐ คน ใน ๓ 
เขตการเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี แล้วนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยวิธีการทางสถิติ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์ แอลฟาของ “ครอนบาค”๗ (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ดังนี้คือ 

   α         =    

  เมื่อ α     =  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
    k    =  จำนวนข้อคำถามของเครื่องมือ 
    =  ความแปรปรวนของคะแนนคำถามแต่ละข้อ 
                = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 
 

ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม๘ จากคำถามที่
อยู่ในเกณฑ์ จำนวน ๕๘ ข้อซึ่งบ่งชี้ให้เห็นค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังกล่าว จึงเป็นเครื่องมือ
ที่มีความเหมาะสมมีคุณภาพและมีความเชื่อถือได้สูง สามารถนำไปใช้วัดระดับความพึ่งพอใจใน 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุร ี  

 

๗ บุญชม ศรีสะอาด, วิถีทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : สุวิริยาสาสน์, ๒๕๔๓), 
หน้า ๗๕ - ๗๖.  

๘ สุจินต์ ธรรมชาติ, การวิจัยภาคปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๔), หน้า ๑๗๒. 
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นำแบบสอบถามมาปรับปรุง แล้วนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบพิจารณาจัดพิมพ์
แล้วนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

เพื่อให้สามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้แสดงกระบวนการในการดำเนินการสร้าง
แบบสอบถามดังนี้ 

๓.๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรมข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอน

ตามลำดับดังนี้ 
๑) นำหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่องานวิจัยจาก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากร ๔๐๐ ชุด 

๒) ผู้วิจัยออกไปแจกข้อมูลแบบสอบถามตามที่กำหนดไว้โดยขอความร่วมมือประชากร 
จำนวน ๔๐๐ ชุด 

๓) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง 
๔) นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องอีกครั้ง 
๕) จัดหมวดหมู่ของข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลเป็นรหัสไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
๗) ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
๓.๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบครบถ้วน และ

ความถูกต้องของข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ทางสถิติและประมวล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจาก
คอมพิวเตอร์ ตามลำดับดังนี้ 

วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ คือ 
๑. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง ๖ ประเด็น คือ 
๑. สถาบันครอบครัว 
๒. กลุ่มเพื่อน 
๓. สถาบันการศึกษา 
๔. กลุ่มอาชีพ (สถานที่ทำงาน) 
๕. สถาบันสื่อมวลชน 
๖. สถาบันทางการเมือง 
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๓. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ๘ ประเด็น คือ  

๑. จิตสํานึกและความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
๒. จิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
๓. จิตสํานึกในการต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น 
๔. จิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย 
๕. จิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค 
๖. จิตสํานึกในหลักความยุติธรรม 
๗. จิตสํานึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง 
๘. จิตสํานึกในหลักนิติธรรม 
วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
๔. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางของการบูรณาการหลักพุทธ

ธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจั งหวัดเพชรบุรี 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติความถี่ (Frequency) ร้อยละ และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย 

๕. วิเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู ้เกี ่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ที ่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหา (Contents Analysis) ด้วยวิธีวิเคราะห์
ความถีเ่พ่ือให้สามารถเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสามารถสรุปขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามดังภาพ ได้ดังนี้ 

๖. การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้คือ สถิติพรรณนาหรือสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) 

ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย X  (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
(Standard Deviation) สำหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป 

ดังนั้นในทางปฏิบัตินักวิจัยจึงต้องศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงใช้กระบวนการ
หรือวิธีทางสถิติตั ้งแต่การเลือกตัวอย่างถึงการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าลักษณะประจำของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียกว่า ค่าสถิติ แล้วจึงใช้ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างไปประมาณค่าลักษณะของประชากร โดย
การสรุปอ้างอิง๙ ดังต่อไปนี้ 

 

๙ สิน พันธ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน,์ ๒๕๕๔), หน้า ๒๔๒. 



๑๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๓.๑ แสดงขั้นตอนหน้าที่ของสถิติวิจัย 
 

๑. การออกแบบการวิจยั 

๒. เทคนิคการเลือก 

ประชากร 

กลุ่ม 

๑. เครื่องมือวัด 

๒. เครื่องมือเก็บ 

ข้อมูล 

การวิเคราะห ์

สถิติเชิงพรรณนา 
ค่าลักษณะของกลุ่ม 

สรุปผล 

ค่าลักษณะของประชากร 



 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื ่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ ๑) เพื่อศึกษา
วิเคราะห์สภาพทั ่วไปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี และ ๓) เพ่ือนำเสนอการบูรณา
การหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้  

การว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ ผ ู ้ว ิจ ัยเก ็บรวบรวมข้อมูลโดย ๑) การส ัมภาษณ์ผ ู ้ทรงคุณว ุฒิ 
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี คือ (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศาสนา ๔ รูป  (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมือง คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน  
๓ คน สมาชิกพรรคการเมือง จำนวน ๓ คน (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง จำนวน ๒ คน (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ ๓ คน  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ตัวแทนภาคประชาชน จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๘ รูปหรือคน  

การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุ 
๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัดเพชรบุรีแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งมี ๓ เขตเลือกตั้ง ๘ อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐๐ คน จากจำนวนประชากร ๓๘๐ ,๗๕๙ คน        
๒) จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๙ รูปหรือคน 

โดยแยกประเด็นในการวิเคราะห์ออกตามวัตถุประสงค์ คือ  
๔.๑ สภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
๔.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  



๑๒๔ 

๔.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

๔.๖ การสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group Discussion) 
๔.๗ องค์ความรู้ 

๔.๗.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
๔.๗.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 

๔.๑ สภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  โดยการวิเคราะห์ 
(SWOT Analysis) จุดแข็ง (Weaknesses), จุดอ่อน (Strengths), โอกาส (Opportunities), อุปสรรค 
(Threats) 

จากการสัมภาษณ์ ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants) จำนวน ๑๘ รูปหรือคนซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นเรื่องที่วิจัยโดยผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีส่วนต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีเกี ่ยวกับการวิเคราะห์ (SWOT Analysis)               
จุดแข็ง (Weaknesses), จุดอ่อน (Strengths), โอกาส (Opportunities), อุปสรรค (Threats) ผู้วิจัย
สามารถสรุปเป็นผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 

๑. จุดแข็ง (Weaknesses) เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน 

๑. การเรียนรู้การเมืองที่สำคัญเป็น ซึ่งเป็นการบ่มเพราะและทราบถึงวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบดั่งเดิม อันสำคัญ ได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมที่เกี่ยวกับการเมืองได้รับ
การถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งโดยการที่ครอบครัวพี่น้องพวกพ้องทางการเมืองที่ ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นสถาบันหรือองค์กรที่มีความสำคัญในการเรียนรู้ทางการเมืองแก่คนรุ่นเก่าและรุ่น
ใหม่ได้อย่างปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวพี่น้องพวกพ้อง สำหรับการเรียนรู้ทาง
การเมืองอยู่หลายวิธีแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีการวางแผนที่เป็นระบบ และส่วนใหญ่เป็นไป
โดย ไม่ตั ้งใจและครอบครัวก็เป็นโครงสร้างที ่ทำหน้าที ่ในการอบรมกล่อมเกลาแต่พวกพ้องมี
ปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองทางสังคม อันเป็นโครงสร้างที่จะได้พบ๑ 

 
๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๕ 

๒. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยนักการเมืองคนทางการเมืองได้ปลูกฝัง
ทัศนคติทางการเมือง รวมทั้งแสดงเหตุผลทางการเมืองให้คนประชาชนยอมรับและตัดสินใจตาม
เหตุผลนั้นและสามารถไปร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเสรีและอิสระ๒ 

๓. การได้รับฟังจากการพูดคุยเรื่องการเมือง แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ประชาชนมีความรู้มากขึ้น และสามารถค้นหาข้อมูลโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็วกว่าแต่ก่อน 
ย่อมทำให้มีความคิดเป็นของตัวเอง และมีเพื่อนพวกพ้องที่ทัศนคติตรงกันก็จะพากันสนใจในสิ่งนั้นได้
และนำมาสนทนาร่วมกัน๓ 

๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพราะ
เป็นบุคคลที่สำคัญในสังคม ณ ปัจจุบันนี้ โดยผ่านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึมซับความรู้ต่างๆ มาจากสิ่ง
รอบตัว เช่น เพื่อน คนใกล้ตัว เนื่องจากสมัยนี้ เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี และ
สามารถค้นหาข้อมูล ค้นหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความเป็นตัวของตัวเองสูง การที่จะเชื่ อใคร 
หรืออะไร เขาจะค้นหาด้วยตัวเอง๔ 

๕. ระบบพวกพ้องมีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง เนื่องจากว่ากลุ่มเพ่ือนหรือ
พวกพ้องมีการคุยกันโดยปลูกฝังความสัมพันธ์ให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ในสังคมประชาธิปไตย ดังนั้นไม่
ควรละเลยให้การพัฒนาประเทศเป็นของใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต้องให้ความสำคัญกับ
การเลือกตั้งหรือการสร้างทัศนคติที่ดีต่อมุมมองทางการเมือง เพราะการเลือกตั้งหรือการทัศนคติคือ
การเลือกคนที่จะมาบริหารประเทศโดยมีแนวคิดที่ว่าจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยรณรงค์ให้เกิดมีความ
สนใจทางการเมืองโดยถือว่าทุกคนทำหน้าทีเ่ป็นประชาชนที่ดีของพ้ืนที่๕ 

๖. การสื่อสารมวลชนในพื้นที่ ปัจจุบันมีการแนะนำข่าวสารการเมืองที่สร้างการปลูกฝัง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม ความนิยมชมชอบกับปัจเจกบุคคลทางการเมือง และพูดหรือทำ
ข่าวถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรวมถึงข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนต่อผู้อื่นเมื่อเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมก็นับได้ว่าการเสนอ
ข่าวสารต่างๆ ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ของสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยเชิงสร้างสรรค์ได้ชัดเจนมากขึ้น
กว่าเดิม๖ 

 
๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๖ 

๗. ปัจจุบันนักการเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆ จะมีบทบาทที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองที่
อยู่ในสายตาของประชาชนและเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยนักการเมืองท่านนั้นเป็นนักการเมือง
ที่ทำเพื่อประชาชนส่วนมากด้วยการลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นกันเองและก็จะเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาคประชาสังคมเป็นส่วนมาก๗ 

๘. ปัจจุบันประชาชนจะเน้นความนิยมทางการเมืองจะเป็นไปตามช่วงกระแสโดยอิงกับตัว
บุคคลเป็นหลักมากกว่าพรรคการเมืองในอดีตจะเห็นว่าบางช่วงบางตอนพรรคการเมืองก็จะความนิยม
ชมชอบของประชาชนแต่พอมาถึงปัจจุบันก็จะมีความชัดเจนว่าการเมืองในระดับชาติจะต้องสัมพันธ์
กับการเมืองท้องถิ่น๘ 

๙. การขับเคลื่อนของพรรคการเมืองที่มาจากพรรคเดียวกันทุกเขตสามารถท่ีจะตอบสนอง
นโยบายที่ให้กับประชาชนไว้ในหาเสียงก่อนการเลือกตั้งทุกยุคทุกสมัย เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้กับ
ประชาชนอย่างทั่วถึงและฉับไวเนื่องจากมีนโยบายเดียวกันและมีแนวปฏิบัติร่วมกันอันเป็นทิศทาง
เดียวกันทางการเมืองและทิศทางเดียวกันกับนโยบายที่ตั้งไว้แล้วข้างต้น๙ 

๑๐. ประชาชนทั่วไปมีความคาดหวังกับนักการเมืองคนการการเมืองว่า เลือกนักการเมือง
ท่านนั้นมาแล้วจะเป็นตัวแทนของประชาชนที่เก่ง ดี มีคุณธรรม เข้ามาบริหารบ้านเมืองจังหวัดตลอด
ถึงประเทศ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยเน้นความสำคัญ คือ คนในจังหวัดและประเทศชาติมีความอยู่
เย็นเป็นสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดขีึ้นกว่าเดิมท่ีผ่านมา๑๐ 

สรุปได้ว่า จุดแข็ง (Weaknesses) ที่เกี ่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน คือ จังหวัดเพชรบุรีมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองซึ่งเป็นการบ่ม
เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั่งเดิม อันสำคัญ ได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยม
ทางการเมือง โดยปัจจุบันประชาชนจะเน้นความนิยมทางการเมืองแบบตามช่วงกระแสโดยอิงกับตัว
บุคคลเป็นหลักมากกว่าพรรคการเมืองซึ่งประชาชนทั่วไปมีความคาดหวังกับนักการเมืองคนทำงาน
การการเมืองว่า เลือกนักการเมืองท่านนั้นมาแล้วจะเป็นตัวแทนของประชาชนที่เก่ง ดี มีคุณธรรม เข้า
มาบริหารบ้านเมืองจังหวัดตลอดถึงประเทศ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยเน้นความสำคัญ คือ คนใน
จังหวัดและประเทศชาติมีความอยู่เย็นเป็นสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมา ดังแผนภาพ 
๔.๑ 
  

 
๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓.  
๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๗ 

๑) ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ การเมืองแบบ
ดั่งเดิม

๒) เน้นความนิยมทางการเมืองที่ อิงกับตัว
บุคคล

๓) นักการเมืองที่อยู่ในสายตา  ๔) การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมที่แข็งแกร่ง  

จุดแข็ง (Weaknesses) 

 
 

 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ จุดแข็ง (Weaknesses)  
ทีเ่กี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

 
๒. จุดอ่อน (Strengths) เกี ่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน 
๑. ตั้งแต่ ๔๐ ปีที่ผ่านจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการเมืองอยู่ในระบบอุปถัมภ์และสืบเนื่อง

ระบบอุปถัมภ์ทางหัวคะแนนจากกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นลักษณะของการช่วยเหลือเวลาเดือดร้อนที่
เกี่ยวข้องกับในระบบราชการหรือความเดือดร้อนจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยนักการเมืองจะ
จัดการให้เข้ากับความพ่ึงพอใจให้ประชาชนอย่างแท้จริง๑๑ 

๒. กระบวนการทางการเมืองเป็นการเมืองที่มีรากฐานมาจากการเมืองที่มีระบบอุปถัมภ์
รากยาวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผู้แทนราษฎรมาจากกลุ่มภาคประชาสังคมที่ช่วยเหลือ ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องก่อนที่เข้ารับเข้าสู่เวทีการเมืองทุกระดับสิ่งแวดล้อมการเมืองทุกระดับมาจากระบบอุปถัมภ์
อุปถัมภ์แล้วเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ๑๒ 

๓. ระบบบุญคุณ ยังซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เน้นตัวบุคคลเป็นที่ตั้งโดยมีรากฐานจากคนรุ่นเก่า
และนักการเมืองรุ่นเก่าเข้ามาให้ความสำคัญโดยจัดสรรผลประโยชน์ของพวกพ้องและประชาชนเพ่ือ
พัฒนาชุมชนองค์กรโดยให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย๑๓ 

๔. เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆ มีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับสูง ประชาชนให้
ความสนใจกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการสนับสนุนจากนักการเมืองพรรคการเมืองที่ตนเองมี
ความนิยมชมชอบ จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการเมืองที่อ่อนแอ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก็คือการ

 
๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๘ 

เลือกนักการเมืองที่เป็นนักการเมืองเดิม หรือตระกูลเดิมโดยไม่มีความหลากหลายทางการเมืองที่
ชัดเจน๑๔ 

๕. ในลักษณะของการเมืองที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่อยู่แล้วเป็นนักการเมืองที่มีพระคุณต่อคนที่
อยู่ในแวดวงการเมืองค่อนข้างที่จะรองรับนักการเมืองบุคคลนั้นในพื้นที่หรือเข้าถึงอำนาจหรือเข้าถึง
ฐานเสียงในเขตพื้นที่นั้นได้ง่ายมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งความเป็นเอกภาพทางการเมืองอย่าง
ต่อเนื่องจึงทำให้การผลักดันนโยบายเรื่องของการประกันคุณภาพชีวิตหรือวิถีสังคมชุมชนของจังหวัด
เพชรบุรีจะมองว่าเป็นจุดอ่อนด้วยลักษณะภาพเป็นการผูกขาดทางการเมืองนั้นมันทำให้เข้าใจได้ว่ามี
การนำเสนอนโยบายที่หลากหลายนั้นน้อยลงทันที๑๕ 

๖. ในยุคการเมืองปัจจุบันนี้กลุ่มเพื่อนของคนรุ่นใหม่ มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองอย่างมาก โดยเฉพาะเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ ณ ปัจจุบันนี้ มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึมซับ
ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเหตุบ้านการเมืองมาจากสิ่งรอบตัว เช่น เพื่อน คนใกล้ตัว แต่จะไม่ค่อยเชื่อฟัง
พ่อแม่ เนื่องจากสมัยนี้ เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี และสามารถค้นหาข้อมูล 
ค้นหาความรู้ได้อย่างรวดเร็วจากสื่อใกล้ตัวจึงมีความเป็นตัวของตัวเองสูง และการที่จะเชื่อใคร หรือ
อะไร เขาจะค้นหาด้วยตัวเอง ดังนั้นเพ่ือนสำหรับคนรุ่นใหม่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ๑๖ 

๗. ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและความบอบบางทางการเมืองจะทวีความรุนแรงมากขึ้นคน
รุ่นใหม่นั้นพ้ืนที่ต่างๆ ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบใหม่ ควรที่จะมีการ
เรียนรู้ในเรื่องบทกฏหมาย และความถูกต้องในการเรียกร้องให้ชัดเจนก่อนที่จะนำหลักต่างๆ ไปใช้เพ่ือ
ระมัดระวังในการกระทำความผิดทางการเมือง๑๗   

๘. เมื่อมีสถานการณ์คับขันในพื้นท่ี การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีกลุ่มคนทุกภาค
ส่วนควรร่วมมือในการที่รักษาสถานภาพของตัวเองให้มั่นคง ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายรัฐสวัสดิการที่
มีรัฐบาลเป็นผู้ออกนโยบายสาธารณะ นำมาจัดสรรเพื่อให้เกิดรายได้ขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน โดย
ทุกคนจะได้รับเงินชดเชยเหมือนกับต่างประเทศที่ประชาชนทุกคน ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ รัฐ
นั้นก็จะรักษาซึ่งความเป็นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไว้ได้๑๘ 

 
๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๒๙ 

๑) การผูกขาดทางการเมือง
๒) สืบเนื่องด้วยระบบอุปถัมภ์

๓) นักการเมืองที่เป็นนักการเมืองดั่งเดิม หรือ
ตระกูลเดิม

๔) การนําเสนอนโยบายสาธารณะที่ล่าช้า

จุดอ่อน (Strengths) 

๙. นักการเมืองปัจจุบันที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆ จะเน้นการประกาศนโยบายซึ่งเป็นปัจจัย
สำคัญถ้าเราพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือว่า ท้องยังไม่อิ ่ม ยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่น ในสั งคมระบอบ
ประชาธิปไตยเราอยากให้ประชาชนตื่นรู้หรืออยากเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคม๑๙ 

สรุปได้ว่า จุดอ่อน (Strengths) ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน คือ ตั้งแต่ ๔๐ ปีที่ผ่านจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการเมืองในจังหวัด
เพชรบุรีเป็นการเมืองในระบบอุปถัมภ์สืบเนื่องกันมาโดย ระบบอุปถัมภ์นั้นมาจากหัวคะแนนจาก
กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นลักษณะของการช่วยเหลือเวลาเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับในระบบราชการหรือ
ความเดือดร้อนจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยนักการเมืองจะจัดการความเดือดร้อนต่างๆ ให้
เข้ากับความพึ่งพอใจของประชาชน ทำให้การผูกขาดทางการเมืองนั้นเกิดขึ้น คือ นักการเมืองที่เป็น
นักการเมืองดั่งเดิม หรือตระกูลเดิมจึงเป็นเหตุให้การนำเสนอนโยบายที่หลากหลายนั้นน้อยลง
เนื่องจากไม่มีคูแ่ข่งขันทางการเมือง ดังแผนภาพที่ ๔.๒ 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒  จุดอ่อน (Strengths)  
ทีเ่กี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

 
๓. โอกาส (Opportunities) เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน 
๑. ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยนักการเมืองคน

ทางการเมืองปลูกฝังทัศนคติทางการเมือง รวมทั้งแสดงเหตุผลทางการเมืองให้คนในประชาชนทั่วไป
ให้เกิดการยอมรับและตัดสินใจตามเหตุผลนั้นและสามารถไปร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองได้อย่างเสรีและอิสระ๒๐ 

 
๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๐ 

๒. การแสดงจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันก็คือประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะนิยม
ชมชอบพรรคการเมืองเดิม และประชาชนอีกกลุ ่มหนึ ่งอาจจะนิยมชมชอบนักการเมืองหรือ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันเพื ่อการเปลี ่ยนแปลงปฏิร ูปประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่วนคนรุ่นใหม่อาจจะความนิยม
ชมชอบแนวแบบพรรคการเมืองใหม่อย่าง เช่น อนาคตใหม่ และอีกหลายพรรคการเมือง ปรากฏว่า
ความแตกต่างที่เกิดขึ้นปลุกเร้าให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและแสดงจุดยืนทางการเมืองของ
ตัวเองโดยไม่ให้เกิดความขัดแย้ง๒๑ 

๓. สถานศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย มีผลอย่างมากต่อการส่งเสริมและพัฒนา
วัฒนธรรมทางการเมืองทางการเมือง เพราะรวมซึ่งกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มพรรคการเมือง 
กลุ่มนักการเมือง กลุ่มนักวิชาการอิสระ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการถ่ายทอดและการสังเคราะห์วิเ คราะห์ใน
สถานการณ์ทางการเมือง เพราะบุคคลเหล่ามักจะมีความคิด แนวคิด อุดมการณ์หลากหลายหรือ
คล้ายกัน จึงสามารถหล่อหลอมความคิด และทำให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น และมองโลกการเมือง
และโลกภายนอกได้กว้างขึ้น๒๒ 

๔. สถานศึกษาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ควรจัดให้มีการบรรยายพิเศษ
โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ตรงให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยการอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์พัฒนาความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ความรู้ประกอบด้วย ทิศทางการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ให้แก่เครือข่ายและประชาชน๒๓ 

๕. ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โครงการจัดตั้งศูนย์ ศส.ปชต. ทุกหมู่บ้านเพ่ือ
สร้างให้คนในชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตยผ่านการสื่อสารโดยใช้เครือข่ายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่
คนในชุมชนประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีมีความตื่นตัวทางการเมือง ซึ่งดูได้จากการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ซึ่งมีจำนวนมากอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศแต่เนื่องจากในอดีตลักษณะการเมืองในจังหวัดเพชรบรุี  
จะเป็นลักษณะผูกขาดจากกลุ่มเดิมๆ แต่ในปัจจุบันเริ ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง จากผลการเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกลุ่มใหม่ประชาชนจึงให้ความ
สนใจการเลือกตั้ง๒๔ 

 
๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๑ 

๖. สื่อมีผลต่อการส่งวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างแน่นอน เพราะในปัจจุบันประชาชน
สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เพียงปลายนิ้ว และเม่ือการเสพสื่อที่เป็นข้อมูลต่างๆ ก็อาจจะเกิดความ
ตื่นตัว ตื่นรู้ ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ได้ การตื่นตัว ตื่นรู้ทางการเมืองหากทำตามกฎหมาย กติกา  
ระเบียบของสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศ หากทำอะไรที่ถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่ทำผิดกฎหมาย ส่วนงานต่างๆ หรือรัฐบาลก็ไม่สามารถทำอะไรที่รุนแรงกับประชาชนได้ แต่ก็
ถ้ามีผู้กระทำในสิ่งที่ผิด อาจจะถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือเพ่ือก้าวเข้ามาสู้ผลประโยชน์ทางการเมือง ดังนั้น
จะมองให้เห็นว่า ประชาชนที่ไม่ได้ทำผิดหรือหลงผิดสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการเมืองได้ ก็จะ
สามารถส่งเสริมและพัฒนาอุดมการณ์ทางการเมืองของเป็นชาชนได้เป็นอย่างดี๒๕ 

๗. ปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยหลักๆ คือ กลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มพวกพ้องที่อยู่ใกล้ชิดมีผลต่อ
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านั้น มีอยู่หลายกลุ่มหลายวัยที่แตกต่างกันไป 
อย่างเช่นคนรุ่นใหม่ ก็จะให้ความสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพต่อหน้าที่ของตัวเองมากขึ้น เกิดการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา เพราะเกิดมาในยุค Social Media สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการพบปะ
พูดคุยกันอาจจะเป็นการพูดคุยทางสื่อออนไลน์ต่างๆ แล้วก็แสดงให้เห็นทางการเมืองที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันจึงจะเข้าถึงกลุ่มได้ง่าย๒๖   

๘. นักการเมืองท้องที่ท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับชาติมีกระบวนการหรือมุ่งเน้นใน
วัฒนธรรมทางการเมืองควบคู่กับทางศาสนาหรือมีพุทธวัฒนธรรมทางการเมืองเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนอยู่เสมอเพ่ือเป็นฐานทางการเมืองในกลุ่มนั้นๆ๒๗  

๙. สังคมการเมืองที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมพุทธการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองโดยนักเมือง
มีส่วนร่วมในกิจการของคณะสงฆ์อยู่เป็นลำดับโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่คณะสงฆ์ได้จัดขึ้นเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการมีส่วนร่วมในสังคมและเป็นนักการเมืองที่อยู่ในสายตาของประชาชน๒๘ 

สรุปได้ว่า โอกาส (Opportunities) ที่เกี ่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน คือ จังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันหน่วยงานภารัฐและ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยการจัดตั้งศูนย์ ศส.ปชต. ทุกหมู่บ้านเพื่อสร้างให้คนในชุมชนเรียนรู้วิถีชวีิต
ประชาธิปไตยผ่านการสื่อสารโดยใช้เครือข่ายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่คนในชุมชนประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรีให้มีการตื่นตัวทางการเมือง ซึ่งดูได้จากการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมามีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมากอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ 

 
๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๒ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๒ 

๑) นักการเมืองคนทางการเมืองมีการปลูกฝัง
ทัศนคติทางการเมืองให้ประชาชนได้อย่างเสรี
และอิสระ

๒) สถานศึกษามีการถ่ายทอดและการ
สังเคราะห์วิเคราะห์ในสถานการณ์ทาง
การเมอืงใหก้บัประชาชนมคีวามรูม้ากขึน้ 

๓) การสื่อสาร Socia Media ในปัจุบันทําให้
ประชาชนเกิดการตื่นตัว ตื่นรู้ ที่ถูกต้องและ
สร้างสรรค์ 

๔) มุ่งเน้นพุทธวัฒนธรรมทางการเมืองควบคู่
กั บ ก า รมี ส่ ว น ร่ ว มทา งก า ร เ มื อ งที่ ข อ ง
นักการเมืองและพรรคการเมือง 

โอกาส (Opportunities) 

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ว่า ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี มีการตื่นรู้ ตื่นตัว และสนใจการเมืองมาก
ขึน้กว่าเดิมทีผ่่านมา ดังแผนภาพที่ ๔.๓ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ โอกาส (Opportunities)  
ทีเ่กี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

 
๔. อุปสรรค (Threats) เกี ่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน 
๑. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยนักการเมืองคนทางการเมืองได้ปลูกฝัง

ทัศนคติทางการเมืองให้กับประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ในมุมมองทางการเมืองโดยผ่าน
กระบวนการทางการเมืองพรรคการเมืองอันเป็นรากฐานมาจากการเมืองที่มีระบบอุปถัมภ์รากยาว
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน๒๙ 

๒. การศึกษาในปัจจุบัน ถ้าเป็นการการศึกษานอกระบบมากขึ้นโดยเป็นการศึกษาผ่าน
โซเชียลมีเดียมากขึ้น คนรุ่นใหม่จะมีความรู้ในเรื่องหน้าที่ของตัวเอง รู้ว่าหน้าที่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือ
การศึกษาต้องมุ่งมั่นตั้งใจเรียนให้จบมาก่อนจะได้มีอาชีพที่สุจริตในการดำรงชีพแล้วจึงถึงฝักใฝ่ในเรื่อง
ของการเมือง๓๐ 

๓. การจัดอบรมให้ความรู้ของภาครัฐมีน้อยในการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแก่คนทุกวัยโดยจัดเพียงครึ่งวันซึ่งเป็นระยะเวลาที่น้อยในการ
เรียนก็จะทำให้กลุ่มคนต่างๆ อาจมีความคิดเห็นทางการเมืองที่คาดเคลื่อนได๓้๑  

๔. ปัจจุบันถ้าสื่อมวลชนมีผลมากในการส่งเสริมทางการเมือง ถ้ามีการเสพข่าวสารจาก
สื ่อมวลชนทางโซเชียล (Social)  และสื ่อผสม (Hybird) ทั ้งสื่อของไทยและสื ่อต ่างประเทศ 

 
๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๓๓ 

สื่อสารมวลชนจะต้องมีจรรยาบรรณในการให้ขอมูลขาวสารอย่างเปนธรรม ซึ่งจะมีผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมทางการเมืองถ้าเปน็ข่าวที่เป็นเท็จประชาชนก็จะเข้าใจผิดในเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ยินได้ฟัง๓๒ 

๕. จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้นักการเมืองคนการเมืองขาดความน่าเชื่อถือในภาพรวม ทำให้ประชาชนเกิด
ความศรัทธาในการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่น้อยลง เมื่อประชาชนเกิดความศรัทธาที่น้อยลง
แล้วย่อมมีผู้ไม่หวังดีจ้องคอยจะค่อยจับผิดนักการเมืองท่านนั้น พรรคการเมืองพรรคไปด้วย๓๓ 

๖. ในสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันประชาชนมักจะเหมารวมมองนักการเมือง
คนทำงานทางการเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมจึงทำให้ผู้นำทางการเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นธรรมหมดกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที ่เพราะนักการเมืองที่ดีก็มีและ นักการเมืองที่ไม่ดีก็มี 
เหมือนกัน๓๔ 

๗. ยุคปัจจุบันซึ่งมีโรคระบาดโควิด ๑๙ ปัญหาของระบบราชการ เช่น การที่จะต้องทำ
ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบริหารที่ล้าช้า ทำให้การแก้ไข
ปัญหาโรคระบาดในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นดูไม่ดีขึ้น จึงทำให้ประชาชนหมดกำลังใจท้อแท้ในการ
พัฒนาในส่วยต่างของภาคประชาสังคม โดยปัจจุบันจะมุ่งเน้นการช่วยเหลือกันเอง เป็นต้น๓๕ 

๘. ด้วยความที่ประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีผลทำให้ประชาชนมี
สิทธิมีเสียงในการสนับสนุนเรียกร้องในเรื่องต่างๆ การวางแผนงาน การกำหนดนโยบายในพื้นที่มี
ข้อจำกัด เพราะประชาชนในจังหวัดเพชรบุรียังมีแนวคิดในวัฒนธรรมแบบทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า 
อยู่เหตุนี้จึงทำให้การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่และการวางนโยบายจึงเป็นไปได้ยาก๓๖ 

๙. นักการเมืองที่ดีควรมีการพบประชาชนหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยอมรับเหตุผลที่
ถูกต้อง รวมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนร่วมกับชาวบ้านหรือตัวแทนชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอ การร่วมประชุมทำให้สังคมเกิดความเข้าใจกัน ทุกปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ การมีส่วนร่วมก็
จะเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ เพ่ือหาข้อยุติร่วมกันจะได้มติที่ทุกคนพอใจ๓๗ 

สรุปได้ว่า อุปสรรค (Threats) ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน คือ ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรียังมแีนวคิดในวัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้าอยู่ 
จึงทำให้การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการวางนโยบายที่หลากหลายจึง

 
๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๔ 

๑) การเมืองที่มีรากฐานมาจากการเมืองระบบ
อุปถัมภ์รากยาวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

๒) การเสพข่าวสารจากสื่อมวลชนทางโซเชียล 
(Social) ที่ไม่มีมูลความจริง 

๓ )  ความขัดแย้ งทางการ เมือ งส่ งผลให้
นักการเมืองคนการเมืองขาดความน่าเชื่อถือ
ในภาพรวม              

๔) วัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้าทําให้การส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
และการวางนโยบายจึงเป็นไปได้ยาก 

อุปสรรค (Threats) 

เป็นไปได้ยากและ ปัจจุบันความขัดแย้งทางการเมืองมีความรุนแรงเพิ ่มขึ ้นเรื ่อยๆ จึงส่งผลให้
นักการเมืองคนทำงานทางการเมืองขาดความน่าเชื่อถือในภาพรวม ทำให้ประชาชนเกิดความศรัทธา
ในการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่น้อยลง เมื่อประชาชนเกิดความศรัทธาที่น้อยลงแล้วย่อมมีผู้ไม่
หวังดีจ้องคอยจะค่อยจับผิดนักการเมืองท่านนั้นไปด้วย ดังแผนภาพที่ ๔.๔ 

 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ อุปสรรค (Threats) 

ทีเ่กี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 
ตารางที่ ๔.๑  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของสภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของ         

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน             
จังหวัดเพชรบุรี กับการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) จุดแข็ง (Weaknesses), 
จุดอ่อน (Strengths), โอกาส (Opportunities), อุปสรรค (Threats) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

๑. จุดแข็ง (Weaknesses) 
กา รส ่ ง เ ส ร ิ ม ว ั ฒนธ ร รมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชน คือ ทัศนคติ ความ
เชื่อ ตลอดจนค่านิยมทางการเมือง 

๑๐ ๓, ๔, ๙, ๑๐, ๕, ๗, ๑๒, ๑๔, ๑๖, 
๑๑ 

๒. จุดอ่อน (Strengths) 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
สนับสนุนจากนักการเมืองพรรค
การเม ืองท ี ่ เก ิดจากความน ิยม
ชมชอบ 

๙ ๔, ๙, ๑๑, ๕, ๑๘, ๖, ๓, ๑๗, ๘ 

๓. โอกาส (Opportunities) ๙ ๘, ๗, ๑๑, ๑๗, ๔, ๑๕, ๙, ๑๐, ๒, ๑ 



๑๓๕ 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

กระบวนการหรือวิธีการที่มุ ่งเน้น
ในวัฒนธรรมทางการเมืองควบคู่
ก ั บ ท า ง ศ า ส น า ห ร ื อ ม ี พ ุ ท ธ
วัฒนธรรมทางการเมืองเข้ามามี
ส ่ ว น ร ่ ว มทา ง ก า ร เ ม ื อ ง ข อ ง
ประชาชน 

๔. อุปสรรค (Threats) 
การ เม ืองท ี ่ ม ี ร ากฐานมาจาก
การเมืองระบบอุปถัมภ์รากยาว
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

๙ ๗, ๑๑, ๑๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๓, ๑๔, ๔ 

 

๔.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสิทธิ์

เลือกตั้งซึ ่งมีชื ่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
และรายได้ ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังปรากฏในตาราง 
  



๑๓๖ 

ตารางที่ ๔.๒ แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n=400) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 1๖๓ ๔๐.๗๕ 
หญิง ๒๓๗ 5๙.๒๕ 

รวม 400 100.0๐ 
อาย ุ   

๑๘ - ๓๐ ปี ๑๔๑ ๓๕.๒๕ 
๓๑ - ๔๐ ปี ๑๑๙ ๒๙.๗๕ 
๔๑ - ๕๐ ปี 
๕๑ – ๖๐ ปี                                        

๙๓ 
๓๑ 

2๓.๒๕ 
๗.๗๕ 

อายุ ๖๑ ปี ขึ้นไป ๑๖ ๔.๐๐ 
รวม 400 100.0๐ 

การศึกษา   
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปวช./ปวส. 
ปริญญาตรี 

๕๓ 
๑๐๗ 
๕๑ 

๑๖๓ 

๑๓.๓๐ 
๒๖.75 
๑๒.75 
๔๐.75 

     สูงกว่าปริญญาตรี ๒๒ ๕.๕0 
อ่ืนๆ ๔ ๑.00 

รวม 400 100.0๐ 
 
  



๑๓๗ 

ตารางที่ ๔.๓ แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(n=400) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
อาชีพ   

นักเรียนหรือนักศึกษา 
ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว 
เกษตรกร 
รับจ้างทั่วไป 
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

๑๑๓ 
๖๘ 
๒๒ 
๘๔ 
๙๕ 

๒๘.25 
๑๗.๐0 
๕.๕0 

๒๑.๐0 
๒๓.75 

พนักงานบริษัทเอกชน 
อ่ืนๆ 

๑๓ 
๕ 

๓.25 
๑.25 

รวม 400 100.0๐ 
รายได้   

ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ๘๖ ๒๑.๕0 
๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท ๖๙ ๑๗.25 
๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท ๑๑๑ ๒๗.75 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท  
๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป 

๙๑ 
๔๓ 

๒๒.75 
๑๐.75 

รวม 400 100.0๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า  
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 2๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ 5๙.๒๕ 

และเพศชาย จำนวน 1๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ 4๐.๗๕ ตามลำดับ 
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปีจำนวน 14๑ คน คิดเป็นร้อยละ 

35.๒๕ อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จำนวน ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ 2๙.๗๕ อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๙๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ 2๓.๒๕ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๕ และอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป 
จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ตามลำดับ 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี จำนวน ๑๖๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๕  มัธยมศึกษา จำนวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ 2๖.๗๕ ประถมศึกษา จำนวน     
๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๕ และสูงกว่าปริญญาตรีจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ และอ่ืนๆ
๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ ตามลำดับ  



๑๓๘ 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีนักเรียนหรือนักศึกษา จำนวน 1๑๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๘.25 ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๕ รับจ้างทั่วไปจำนวน 
๘4 คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐ ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๐ 
เกษตรกร ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕0 พนักงานบริษัท จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และอ่ืนๆ 
จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ ตามลำดับ 

รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.75 รายได้ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.75 
รายได้ ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕0 รายได้ ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท 
จำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.25 และรายได้ ๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป จำนวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.75 ตามลำดับ 

ตอนที่ ๒ วิเคราะห์มาตรฐานปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง  ใน ๖ 
ประเด็น ประกอบด้วย ๑)สถาบันครอบครัว, ๒) กลุ่มเพื่อน, ๓) สถาบันการศึกษา, ๔) กลุ่มอาชีพ 
(สถานที่ทำงาน), ๕) สถาบันสื่อมวลชน, ๖) สถาบันทางการเมือง โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง
ต่อไปนี้                 
ตารางที่ ๔.๔ แสดงค่าเฉลี ่ย ( ) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของปัจจัยที ่มีผลต่อ                      

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม 
(n=๔00) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง             
ในระบอบประชาธิปไตย 

 S.D. แปลผล 

๑. สถาบันครอบครัว 3.68 0.89 มาก 
๒. กลุ่มเพ่ือน 3.72 0.71 มาก 
๓. สถาบันการศึกษา 3.73 0.65 มาก 
๔. กลุ่มอาชีพ (สถานที่ทำงาน) 3.75 0.70 มาก 
๕. สถาบันสื่อมวลชน 3.78 0.64 มาก 
๖. สถาบันทางการเมือง 3.70 0.69 มาก 

ภาพรวม 3.๗๓ 0.๕๙ มาก 

 

X

X

X



๑๓๙ 

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยผ่านด้านสถาบันครอบครัว,กลุ่มเพ่ือน, สถาบันการศึกษา, กลุ่มอาชีพ (สถานที่

ทำงาน), สถาบันสื่อมวลชน, สถาบันทางการเมือง อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๕๙)  
 เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยพบผลการศึกษา คือ สถาบัน

สื่อมวลชน (x̅ = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๖๔) กลุ่มอาชีพ (สถานที่ทำงาน) (x̅ = ๓.๗๕, S.D. =๐.๗๐) 

สถาบันการศึกษา (x̅ = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๖๕) กลุ ่มเพื ่อน (x̅ = ๓.๗๒, S.D. = ๐.๗๑) สถาบัน

ครอบครัว (x̅ = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๘๙) ทุกด้านอยู่ในระดับมากตามลำดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ของแต่ละด้านพบผลการศึกษาดังนี้ 
ตารางที ่ ๔.๕ แสดงค่าเฉลี ่ย ( ) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที ่ม ีผลต่อ             

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวม 
(n=๔00) 

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านสถาบัน
ครอบครัว 

 S.D. แปลผล 

๑. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยได้รับการ
ปลูกฝังมาจากครอบครัว 3.72 0.84 มาก 
๒. แสดงเหตุผลทางการเมืองเพื ่อให้คนในครอบครัว
ยอมรับและตัดสินใจตามเหตุผลนั้น 3.76 0.81 มาก 
๓. สามารถไปร่วมชุมนุมทางการเมืองกับครอบครัวได้
อย่างอิสระ 3.57 0.89 มาก 

ภาพรวม 3.๖๘ 0.๖๙ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยผ่านด้านสถาบันครอบครัวอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๖๙)  
 เม ื ่อพ ิจารณาเป ็นรายด ้านโดยเร ียงลำดั บตามค ่าเฉล ี ่ยพบผลการศ ึกษา คือ                              

แสดงเหตุผลทางการเมืองเพื่อให้คนในครอบครัวยอมรับและตัดสินใจตามเหตุผลนั้น (x̅ = ๓.๗๖, 
S.D. = ๐.๘๑) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยได้ร ับการปลูกฝังมาจากครอบครัว                        

(x̅ = ๓.๗๒ , S.D. =๐.๘๔) สามารถไปร่วมชุมนุมทางการเมืองกับครอบครัวได ้อย่างอ ิสระ                    

(x̅ = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๘๙) ทุกด้านอยู่ในระดับมากตามลำดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละ
ด้านพบผลการศึกษาดังนี ้

 

X

X



๑๔๐ 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านด้านกลุ่มเพ่ือน โดยรวม 

(n=๔00) 

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านกลุ่มเพื่อน  S.D. แปลผล 

๑. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสามารถ
ได้รับการถ่ายทอดมาจากเพ่ือนๆ ได้ 3.71 0.85 มาก 
๒. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกับเพื่อนไดโ้ดย
เสรี 3.72 0.86 มาก 
๓. เพื ่อนๆ ได้มีการวิเคราะห์ในประเด็นปัญหาทาง
การเมืองกับเพื่อนได้อย่างเสรี                                                                                       3.72 0.82 มาก 
๔. เพ่ือนๆ แสดงความคิดเห็นอยางเสรี และแสดงออก
ทางการเมืองไดอยางอิสระในเชิงสรางสรรค์ 3.73 0.89 มาก 

ภาพรวม 3.๗๒ 0.๗๑ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยผ่านด้านกลุ่มเพ่ือนอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๗๒, S.D. = ๐.๗๑)  
 เม ื ่อพ ิจารณาเป ็นรายด ้านโดยเร ียงลำด ับตามค ่าเฉล ี ่ยพบผลการศ ึกษา คือ                              
เพื่อนๆ แสดงความคิดเห็นอยางเสรี และแสดงออกทางการเมืองไดอยางอิสระในเชิงสรางสรรค์               

(x̅ = ๓.๗๓ , S.D.  = ๐.๘๙) แลกเปล ี ่ยนความค ิด เห ็นทางการเม ืองกับเพ ื ่อนได ้โดยเสรี                       

(x̅ = ๓.๗๒, S.D. =๐.๘๖) เพื่อนๆ ได้มีการวิเคราะห์ในประเด็นปัญหาทางการเมืองกับเพื่อนได้อย่าง

เสรี (x̅ = ๓.๗๒, S.D. = ๐.๘๒) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสามารถได้รับการถ่ายทอด

มาจากเพ่ือนๆ ได้ (x̅ = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๘๕) ทุกด้านอยู่ในระดับมากตามลำดับและเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อของแต่ละด้านพบผลการศึกษาดังนี้ 
  

X

X



๑๔๑ 

ตารางที ่ ๔.๗ แสดงค่าเฉลี ่ย ( ) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที ่ม ีผลต่อ                 
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านด้านสถาบันการศึกษา 
โดยรวม 

(n=๔00) 

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่าน                       
ด้านสถาบันการศึกษา 

 S.D. แปลผล 

๑. หลักส ูตรของสถาบันการศ ึกษาม ีการจ ัดอบรม
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้แก่นิสิต
นักศึกษา 3.70 0.75 มาก 
๒. ในชั้นเรียนเปิดโอกาสให้แสดงออกทางการเมืองได้
อย่างเสรี 3.73 0.82 มาก 
๓. ในชั ้นเรียนผู ้สอนมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การเมืองได้อย่างอิสระ 3.78 0.81 มาก 
๔. สถาบันการศึกษาทั่วไปมีหลักสูตร เนื้อหาการเรียน
การสอนที ่เก ี ่ยวกับการเมือง การปกครองและแนว
ทางการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 3.73 0.82 มาก 

ภาพรวม 3.๗3 0.65 มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยผ่านด้านสถาบันการศึกษาอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๖๕)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยพบผลการศึกษา คือ ในชั้นเรียน

ผ ู ้สอนมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเม ืองได้อย ่างอิสระ  (x̅ = ๓.๗๘ , S.D. = ๐.๘๑)  
สถาบันการศึกษาทั่วไปมีหลักสูตร เนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและแนว

ทางการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย (x̅ = ๓.๗๓, S.D. =๐.๘๒) ในชั้นเรียนเปิดโอกาสให้

แสดงออกทางการเมืองได้อย่างเสรี (x̅ = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๘๒) หลักสูตรของสถาบันการศึกษามีการ

จัดอบรมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้แก่นิสิตนักศึกษา (x̅ = ๓.๗๐, S.D. = ๐.๗๕) 
ทุกด้านอยู่ในระดับมากตามลำดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบผลการศึกษาดังนี้ 
  

X

X



๑๔๒ 

ตารางที ่ ๔.๘ แสดงค่าเฉลี ่ย ( ) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที ่ม ีผลต่อ                  
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านด้านกลุ ่มอาชีพ          
(ท่ีทำงาน) โดยรวม 

(n=๔00) 

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่าน                       
ด้านกลุ่มอาชีพ (ที่ทำงาน) 

 S.D. แปลผล 

๑. สถานที่ทำงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรสนใจ
และติดตามขาวสารและประเด็นสําคัญทางการเมือง              
ผานสื่อประเภทตางๆ 3.84 0.82 มาก 
๒. สถานที่ทำงานของทานมีการพูดคุยแลกเลี่ยนความ
คิดเหน็เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองโดยเสรี 3.75 0.84 มาก 
๓. สถานที่ทำงานของทานโดยเพื่อนๆ ร่วมงานเขารวม
พูดคุยสนทนาประเด็นทางการเมืองกับสมาชิกคนอ่ืนใน
ช ุมชนตามสถานท ี ่ ต างๆ เช น ร านน ้ำชา/กาแฟ                   
รานอาหาร เปนตนได ้ 3.69 0.87 มาก 
๔. สถานที ่ทำงานของท่านสามารถมีช่องทางในการ
แก้ไขปญหาความขัดแยงระหวางกันดวยหลักเหตุผลและ
สันติวิธี 3.72 0.86 มาก 

ภาพรวม 3.๗๕ 0.๗๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยผ่านด้านกลุ่มอาชีพ (ท่ีทำงาน) อยู่ในระดบัมาก (x̅ = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๗๐)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยพบผลการศึกษา คือ สถานที่ทำงาน
ของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรสนใจและติดตามขาวสารและประเด็นสําคัญทางการเมืองผานสื่อ

ประเภทตางๆ (x̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๘๒) สถานที่ทำงานของทานมีการพูดคุยแลกเลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองโดยเสรี (x̅ = ๓.๗๕ S.D. =๐.๘๔) สถานที่ทำงานของท่านสามารถมี

ช่องทางในการแก้ไขปญหาความขัดแยงระหวางกันดวยหลักเหตุผลและสันติว ิธี  (x̅ = ๓.๗๒,                    
S.D. = ๐.๘๖) สถานที่ทำงานของทานโดยเพื่อนๆ ร่วมงานเขารวมพูดคุยสนทนาประเด็นทางการเมือง

กับสมาชิกคนอ่ืนในชุมชนตามสถานที่ตางๆ เชน รานน้ำชา/กาแฟ รานอาหาร เปนตนได ้(x̅ = ๓.๖๙, 

X

X



๑๔๓ 

S.D. = ๐.๘๗) ทุกด้านอยู่ในระดับมากตามลำดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบผล
การศึกษาดังนี ้
ตารางที ่  ๔.๙ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อ                   

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านด้านกลุ่มสื่อมวลชน 
โดยรวม 

(n=๔00) 

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่าน                       
ด้านกลุ่มสื่อมวลชน 

 S.D. แปลผล 

๑. สามารถเขาถึงขอมูลติดตามขาวสารทางการเมืองได
โดยอิสระ 3.80 0.79 มาก 
๒. ยินดีรับฟงความคิดเห็นและทัศนะทางการเมืองที่
แตกตางของผูอ่ืนที่แสดงออกผานสื่อมวลชนได้ 3.87 0.79 มาก 
๓. สื่อสารมวลชนมีสวนสําคัญในการเสริมสรางความรู 
และบมเพาะความคิด ความเชื่อ คานิยม และอุดมการณ
ทางการเมืองแบบระบอบประชาธิปไตยแกทาน 3.78 0.83 มาก 
๔. สื่อสารมวลชนในปจจุบันมีจรรยาบรรณในการให ้
ขอมูลขาวสารอยางเปนธรรม และเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 3.69 0.85 มาก 

ภาพรวม 3.๗๘ 0.6๔ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยผ่านด้านกลุ่มสื่อมวลชน อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๖๔)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยพบผลการศึกษา คือ  ยินดีรับฟง 

ความคิดเห็นและทัศนะทางการเมืองที่แตกตางของผูอื่นที่แสดงออกผานสื่อมวลชนได้ (x̅ = ๓.๘๗,   

S.D. = ๐.๗๙) สามารถเขาถึงขอมูลติดตามขาวสารทางการเมืองได โดยอิสระ (x̅ = ๓.๘๐                
S.D. =๐.๗๙) สื่อสารมวลชนมีสวนสําคัญในการเสริมสรางความรู และบมเพาะความคิด ความเชื่อ                

คานิยม และอุดมการณทางการเมืองแบบระบอบประชาธิปไตยแกทาน (x̅ = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๘๓)
สื่อสารมวลชนในปจจุบันมีจรรยาบรรณในการใหขอมูลขาวสารอยาง เปนธรรม และเคารพสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน (x̅ = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๘๕) ทุกด้านอยู ่ในระดับมากตามลำดับและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบผลการศึกษาดังนี้ 

X

X



๑๔๔ 

ตารางที ่ ๔.๑๐ แสดงค่าเฉลี ่ย ( ) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที ่ม ีผลต่อ                 
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสถาบันทางการเมือง 
โดยรวม 

(n=๔00) 

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่าน              
สถาบันทางการเมือง                          

 S.D. แปลผล 

๑. พรรคการเมืองมีสวนสําคัญในการถายทอดความคิด 
ความรูสึกและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
แกประชาชน 3.75 0.81 มาก 
๒. นักการเมืองมีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดความคิด
ความเชื่อ ค่านิยมและอุดมการณ์ทางการเมืองแก่ท่าน 3.64 0.86 มาก 
๓. คณะร ัฐมนตร ีและร ัฐบาลม ีส วนส ําค ัญในการ              
เปนตัวอยางหรือแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 3.73 0.83 มาก 
๔. สถาบันรัฐสภา,วุฒิสภาเปด โอกาสใหประชาชนใน
ฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมได้เข้ามามีสวนรวม
ในการแกปญหาบานเมืองโดยเท่าเทียมกัน 3.66 0.85 มาก 

ภาพรวม 3.๗๐ 0.6๙ มาก 

 
จากตารางที ่ ๔.๑๐ พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยที ่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านสถาบันทางการเมืองอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๗๐, S.D. = 
๐.๖๙)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยพบผลการศึกษา คือ ยินดีรับฟง 

ความคิดเห็นและทัศนะทางการเมืองที่แตกตางของผูอื่นที่แสดงออกผานสื่อมวลชนได้ (x̅ = ๓.๘๗,   

S.D. = ๐.๗๙) สามารถเขาถึงขอมูลติดตามขาวสารทางการเมืองได โดยอิสระ (x̅ = ๓.๘๐                
S.D. =๐.๗๙) สื่อสารมวลชนมีสวนสําคัญในการเสริมสรางความรู และบมเพาะความคิด ความเชื่อ                

คานิยม และอุดมการณทางการเมืองแบบระบอบประชาธิปไตยแกทาน (x̅ = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๘๓)
สื่อสารมวลชนในปจจุบันมีจรรยาบรรณในการใหขอมูลขาวสารอยาง เปนธรรม และเคารพสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน (x̅ = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๘๕) ทุกด้านอยู ่ในระดับมากตามลำดับและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบผลการศึกษาดังนี้ 

X

X



๑๔๕ 

ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับของรูปแบบการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามหลักสาราณียธรรม ๖  โดยรวม 

(n=๔00) 

หลักสาราณียธรรม ๖ เพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 S.D. แปลผล 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบด้วยความเสมอภาคและ          
มีกิริยาท่าทางด้วยความสุภาพด้วยความจริงใจตามหลัก
ด้านเมตตากายกรรม 3.90 0.75 มาก 
๒. ใช้วาจาที ่สุภาพโดยใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ที ่ดีด้วย
เหตุผลแม้แต่มีความเห็นที่แตกต่างตามหลัก ด้านเมตตา
วจีกรรม 3.70 0.77 มาก 
๓. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยความยุติธรรม
เป็นกลางตามหลักด้านเมตตามโนกรรม 3.79 0.74 มาก 
๔. แจกจ่ายให้มีส่วนร่วมทั่วกันตามหลัก ด้านสาธารณ
โภคี เพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 3.85 0.79 มาก 
๕. เคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกโดย
ปราศจากอคติไม่เลือกปฏิบัติในการส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการ เม ือง ในระบอบประชาธ ิป ไตยตามหลัก                 
ด้านสีลสามัญญตา 3.74 0.82 มาก 
๖. มีความคิดเห็นชอบร่วมกันด้วยความศรัทธาตามหมู่
คณะตามระบอบประชาธิปไตยโดยยึดหลัก ด้านทิฏฐิ
สามัญญตา 3.80 0.83 มาก 

ภาพรวม 3.๘๐ 0.6๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า โดยภาพรวมของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยผ่าน ด้านการมีหลักสาราณียธรรม๖ อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๖๐)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยพบผลการศึกษา คือ ปฏิบัติหน้าที่

ตามระเบียบด้วยความเสมอภาคและมีกิริยาท่าทางด้วยความสุภาพด้วยความจริงใจตามหลัก            

ด้านเมตตากายกรรม (x̅ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๗๕) แจกจา่ยให้มีส่วนร่วมทั่วกันตามหลัก ด้านสาธารณ

โภคี เพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  (x̅ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๗๙)           

X

X



๑๔๖ 

มีความคิดเห็นชอบร่วมกันด้วยความศรัทธาตามหมู่คณะตามระบอบประชาธิปไตยโดยยึดหลัก

ด้านทิฏฐิสามัญญตา (x̅ = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๘๓) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยความ

ยุติธรรมเป็นกลางตามหลักด้านเมตตามโนกรรม (x̅ = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๗๔) เคารพในสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงออกโดยปราศจากอคติไม่เลือกปฏิบัติในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยตามหลัก ด้านสีลสามัญญตา (x̅ = ๓.๗๔, S.D. = ๐.๘๒) ใช้วาจาที่สุภาพโดยใช้
หลักมนุษย์สัมพันธ์ที ่ด ีด้วยเหตุผลแม้แต่มีความเห็นที ่แตกต่างตามหลัก ด้านเมตตาวจีกรรม                   

(x̅ = ๓.๗๐, S.D. = ๐.๗๗) ทุกด้านอยู่ในระดับมากตามลำดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละ
ด้านพบผลการศึกษาดังนี ้

ตอนที่ ๓ ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยสถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง 

จากการสัมภาษณ์ ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants) จำนวน ๑๘ รูปหรือคนซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นเรื่องที่วิจัยโดยผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 

สถาบ ันการกล ่อมเกลาทางการเม ือง เช ่น สถาบ ันครอบคร ัว ,  กล ุ ่ ม เพ ื ่ อน ,                       
สถาบันการศึกษา, กลุ่มอาชีพ, สถาบันสื่อมวลชน, และสถาบันทางการเมือง ทำให้เป็นปัจจัยใน       
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ได้โดย
วิธีการใดบ้าง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้คำตอบสรุปได้ดังนี้ 

๑. ปัจจัยที ่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยการกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านสถาบันครอบครัว พบผลดังนี้ 

๑) สถาบันครอบครัว 
๑. สถาบันครอบครัว เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด เพราะการเมืองในจังหวัดเพชรบุรีเป็น

การเมืองที่มีความเชื่อซึ่งสถาบันครอบครัวมาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยเหตุที่ว่าสภาพแวดล้อมเดิมที่เคยเกิดขึ้น
ซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีของจังหวัดเพชรบุรีที่มีนักการเมืองที่แม้ว่าจะเป็นคนการเมืองโดยตรงก่อนถึง
ยุคที่จะเป็นประชาธิปไตยเริ่มท่ีจะกระจายเข้าสู่ท้องถิ่นระดับชาติพันธุ์ที่เป็นตัวของนักการเมืองจังหวัด
เพชรบุรี๓๘ 

๒. สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันหรือแหล่งของการเรียนรู้ทางการเมืองที่สำคัญเป็น 
แหล่งวัฒนธรรมทางการเมือง อันสำคัญ ได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมที ่เกี ่ยวกับ 
การเมืองได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งการที่ครอบครัวได้รับการยอมรับว่าเป็น 
สถาบันหรือองค์กรที่มีความสำคัญในการเรียนรู้ทางการเมืองแก่เด็กก็เพราะเด็กเมื่อแรกเกิดมา          
ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัว สำหรับวิธีการของครอบครัวในการให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับเด็ก

 
๓๘ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๗ 

มี อยู่หลายวิธีแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีการวางแผนที่เป็นระบบ และส่วนใหญ่เป็นไปโดย ไม่
ตั้งใจและครอบครัวก็เป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของสังคม เป็น
โครงสร้างแรกที่บุคคลจะได้พบ๓๙ 

๓. อิทธิพลที่สำคัญของครอบครัวคือการสร้างทัศนคติต่ออำนาจ คือ ภายในครอบครัวจะ
มีลักษณะการตัดสินใจร่วม ซึ่งมีลักษณะอำนาจเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ ในทัศนะของเด็กเนื่องจาก
การไม่ปฏิบัติตามหรือไม่เชื่อฟังจะนำไปสู่การลงโทษหรือไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ ดังนั้น ประสบการณ์
ของเด็กเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวจะส่งผลต่อความรู้สึกมีความสามารถทาง
การเมือง๔๐ 

๔. การมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองและนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในอนาคต           
ถ้าบุคคลในครอบครัวถูกอบรมสั่งสอน ให้มีพฤติกรรมแบบยอมรับเชื่อฟังก็อาจทำให้คนในครอบครัว
นั้นมีพฤติกรรมทางการเมืองเป็นแบบนั้นในอนาคต ซึ่งนักวิชาการบางคนเห็นว่าในครอบครัวที่มีการ
พูดคุยถกเถียงปัญหาทางการเมืองจะมีความผูกพันกับหน้าที่ทางการเมือง๔๑ 

๕. กระบวนการทางการเมืองพรรคการเมืองเป็นรากฐานมาจากการเมืองที ่มีระบบ
อุปถัมภ์รากยาวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผู้แทนราษฎรมาจากกลุ่มภาคประชาสังคมที่ช่วยเหลือประชาชน
อย่างต่อเนื่องก่อนที่เข้ารับเข้าสู่เวทีการเมืองทุกระดับสิ่งแวดล้อมการเมืองทุกระดับมาจากระบบ
อุปถัมภ์แล้วเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจตัวบุคคลในครอบครัว๔๒ 

๖. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยนักการเมืองคนทางการเมืองได้ปลูกฝัง
ทัศนคติทางการเมือง รวมทั้งแสดงเหตุผลทางการเมืองให้คนในครอบครัวยอมรับและตัดสินใจตาม
เหตุผลนั้นและสามารถไปร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกับครอบครัวได้อย่างเสรี
และอิสระ๔๓  

๗. ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวอาจมีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันก็คือพ่ออาจจะ
นิยมชมชอบพรรคการเมืองดั่งเดิม แม่อาจจะนิยมชมชอบนักการเมืองอยู่คนละพรรคกับพ่อ พี่อาจจะ
นิยมชมชอบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้
เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน้องอาจจะเป็นแนวแบบ
พรรคการเมืองใหม่อย่าง เช่น อนาคตใหม่ และอีกหลายพรรคการเมือง ปรากฏว่าความแตกต่างที่

 
๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔. 
๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 
๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๘ 

๑) การสร้างทัศนคติทางการเมือง ๒) ยอมรับและตัดสินใจตามเหตุและผล 

๓) การมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง ๔) การพูดคุยได้อย่างเสรีและอิสระ  

สถาบันครอบครัว

เกิดข้ึนจากสถาบันครอบครัวปลุกเร้าให้คนในครอบครัวแสดงจุดยืนทางการเมืองของตัวเองโดยอาจจะ
เกิดความขัดแย้ง๔๔ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี การกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านสถาบันครอบครัว เป็นสถาบัน
หรือแหล่งของการเรียนรู้ทางการเมืองที่สำคัญเป็น แหล่งวัฒนธรรมทางการเมือง อันสำคัญ ได้แก่ 
ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมที่เกี่ยวกับ การเมืองได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่น
หนึ่ง ซึ่ง อิทธิพลที่สำคัญของครอบครัวคือการสร้างทัศนคติต่ออำนาจ คือ ภายในครอบครัวจะมี
ลักษณะการตัดสินใจร่วม โดยการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองและนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
แต่ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวอาจมีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างกันและแสดงจุดยืนทางการเมือง
ของตัวเองที่ตัวเองเกิดความนิยมชมชอบผ่านการพูดคุยกับคนในครอบครัวอย่าง เสรีและอิสระโดย
ยอมรับและตัดสินใจตามเหตุและผล  ดังแผนภาพที่ 4.๕ 

 
 
 
 
 
 
  

 
แผนภาพที่ ๔.๕ สถาบันครอบครัว 

 
๒. ปัจจัยที ่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยการกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านกลุ่มเพื่อน พบผลดังนี้ 
๒) กลุ่มเพื่อน 
๑. กลุ่มเพื่อนมิได้ มีบทบาท ที่ยิ่งหย่อนไปกว่าสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะในช่วงที่เด็ก

อยู่ในวัยรุ่นและวัยที่เป็นผู้ใหญ่ จะมีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองที่แตกต่างกันในระยะของวัย 
ปัจจุบันสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทสำคัญในการ
เรียนรู้ทางการเมืองแก่เด็กแล้ว กลุ่มเพ่ือนก็มีอิทธิพลในเรื่องนี้อยู่ ไม่น้อย การต่อสู้ทางการเมืองคนรุ่น

 
๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๙ 

ใหม่มักจะต่อสู้ตามความเชื่อของกลุ่ม นอกจากนี้พวกนี้มักจะมีความเชื่อทางสังคมและการเมืองไป
ในทางท่ีดหีรือไม่ดีก็ได้๔๕ 

๒. กลุ่มเพื่อน บุคคลเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ร่วมกันในกลุ่มอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการ
ยอมรับทัศนคติซึ่งกันและกัน มีการยอมรับฟังกันในเรื่องที่สนใจเหมือนๆ กัน มีการจูงใจในเรื่อง
เดียวกันเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอุดมการณ์ทางการเมืองที่ดี โดยมีความสนใจซึ่งกันและกัน มีการ
ยอมรับความคิดเห็นที่เหมือนๆ และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมทางการเมืองร่วมกันที่อย่างสนิทใจ๔๖ 

๓. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสามารถได้รับการถ่ายทอดมาจากกลุ่ม
เพ่ือนๆ และมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมืองไดอยางอิสระในเชิงสรางสรรค์
โดย สามารถวิเคราะห์ในประเด็นปัญหาทางการเมอืงมีการสนทนากับกลุ่มเพ่ือนได้อย่างเสรี๔๗ 

๔. การได้รับฟังจากการพูดคุยเรื่องการเมือง แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ประชาชนมีความรู้มากขึ้น สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองเพราะเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว
กว่าแต่ก่อน ย่อมทำให้มีความคิดเป็นของตัวเอง และมีกลุ่มเพื่อนที่ทัศนคติตรงกันก็จะพากันสนใจใน
สิ่งนั้นได้และนำมาสนทนาร่วมกัน๔๘ 

๕. กลุ่มเพื่อนมีความสำคัญต่อเยาวชนรวมทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไปมากถือว่าเป็นปัจจัย
สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะเยาวชนและกลุ่มประชาชนทั่วไปต้องการการยอมรับในสังคม ดังนั้นจะเชื่อ
กลุ่มเพ่ือนมากกว่าครอบครัว อาจจะเพราะต้องการการยอมรับอีกท้ังแสดงถึงความสามารถของตนเอง
ด้วยในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านต่างๆ ได้อย่างเสรี๔๙  

๖. กลุ ่มเพื ่อนมีส่วนในการบมเพาะความคิด ความเชื ่อ คานิยม และอุดมการณทาง
การเมืองแบบระบอบประชาธิปไตย โดยลักษณะของการสนทนาที่อยู่ในวัยเดียวกัน จึงง่ายต่อการ
กล่อมเกลาและสอดแทรกทางการเมืองและแสดงออกทางการเมืองไดอยางอิสระในเชิงสรางสรรค๕์๐ 

๗. กลุ่มเพื่อนมีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเนื่องจากกลุ่มเพื่อนนั้น มีอยู่
หลายกลุ่มหลายวัยที่แตกต่างกันไป อย่างเช่นคนรุ่นใหม่ ก็จะให้ความสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพต่อหนา้ที่
ของตัวเองมากขึ้น เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะเกิดมาในยุค Social Media สามารถค้นคว้า

 
๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 
๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๐ 

๑) มีวัยที่ใกล้เคียงกัน
๒) มีความเชื่อ คานิยม และอุดมการณทาง
การเมืองเดียวกัน 

๓) การวิเคราะห์ทางการเมืองได้อย่างเสรี                  
๔) แสดงออกทางการเมืองไดอยางอิสระในเชิง
สรางสรรค์ 

กลุ่มเพื่อน

ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการพบปะพูดคุยกันอาจจะเป็นการพูดคุยทางสื่อออนไลน์ต่างๆ แล้วก็
แสดงให้เห็นทางการเมืองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงจะเข้าถึงกลุ่มของเขาได้ง่ายเสมอ๕๑ 

๘. กลุ่มเพื่อน มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนทุกรุ่นโดยเฉพาะ
เยาวชนหรือคนรุน่ใหม่ เพราะเปน็บุคคลทีส่ำคัญในสังคม ณ ปัจจุบันนี้ โดยผ่านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ซึมซับความรู้ต่างๆ มาจากสิ่งรอบตัว เช่น เพื่อน คนใกล้ตัว แต่อาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ เนื่องจาก
สมัยนี้ เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี และสามารถค้นหาข้อมูล ค้นหาความรู้ได้
อย่างรวดเร็ว จึงมีความเป็นตัวของตัวเองสูง การที่จะเชื่อใคร หรืออะไร เขาจะค้นหาด้วยตัวเอง ดังนั้น
กลุ่มเพ่ือนมีความสำคัญในลำดับต้นๆ๕๒ 

๙. กลุ่มเพื่อนมีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง เนื่องจากว่ากลุ่มเพื่อนมีการคุย
กันโดยรู้จักสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในสังคมประชาธิปไตย ดังนั้นไม่ควรละเลยให้การพัฒนา
ประเทศเป็นของใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราต้องให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งหรือการ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อมุมมองทางการเมือง เพราะการเลือกตั้งหรือการทัศนคติคือการเลือกคนที่จะมา
บริหารประเทศให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น หากเราละเลยไม่สนใจถือว่า ไม่ได้ทำหน้าที่ประชาชนที่ดี๕๓ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี การกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านกลุ่มเพื่อน มีส่วนในการบมเพาะ
ความคิด ความเชื่อ คานิยม และอุดมการณทางการเมืองแบบระบอบประชาธิปไตย โดยลักษณะของ
การสนทนาที่อยู่ในวัยเดียวกัน ดังนั้นกลุ่มเพ่ือนก็จะให้ความสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพต่อหน้าที่ของตัวเอง
มากขึ้น เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะเกิดมาในยุค Social Media สามารถค้นคว้าข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วดังนั้นการพบปะพูดคุยกันอาจจะเป็นการพูดคุยทางสื่อออนไลน์ต่างๆ แล้วก็แสดงให้เห็น
ทางการเมืองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงง่ายต่อการกล่อมเกลาและสอดแทรกทางการเมืองและ
แสดงออกทางการเมืองไดอยางอิสระในเชิงสรางสรรค์ ดังแผนภาพที่ ๔.๖ 

 
  
 
 
 

 
 

 
๕๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๑ 

 
แผนภาพที่ ๔.๖ กลุ่มเพ่ือน 

 
๓. ปัจจัยที ่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยการกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านสถาบันการศึกษา พบผลดังนี้ 
๓) สถาบันการศึกษา 
๑. สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันหรือตัวแทนที่มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ทางการเมือง

ของนักเรียนนักศึกษา ทั้งนี้เพราะในสังคมสมัยใหม่การเรียนรู้ทางการเมืองมักจะเกิดขึ้นในห้องเรียน
โดยผ่านหลักสูตรที่ต่างยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเครื่องมือหนึ่งในการให้การเรียนรู้
ทางการเมืองกับนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรหน้าที่พลเมือง และ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง ทั้งนี้เพราะหลักสูตรเหล่านี้ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณสมบัติเป็นพลเมืองของชาติ๕๔ 

๒. สถาบันการศึกษา มีผลอย่างมากต่อการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง
ทางการเมือง เพราะรวมซึ่งกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มพรรคการเมือง กลุ่มนักการเมือง กลุ่ม
นักวิชาการอิสระ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการถ่ายทอดและการสังเคราะห์วิเคราะห์ในสถานการณ์ทางการเมือง 
เพราะบุคคลเหล่ามักจะมีความคิด แนวคิด อุดมการณ์หลากหลายหรือคล้ายกัน จึงสามารถหล่อ
หลอมความคิด และทำให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น และมองโลกการเมืองและโลกภายนอกได้กว้าง
ขึ้น๕๕ 

๓. สถาบันการศึกษา ควรจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือผู้
มีประสบการณ์ตรงให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดย   
การอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์พัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ความรู้
ประกอบด้วย ทิศทางการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง ให้แก่เครือข่ายและ
ประชาชน๕๖ 

๔. สถาบันการศึกษา จัดการผ่านระบบราชการสนับสนุน อำนวยความสะดวก ทางปฏิบัติ
โดยการวางรากฐาน การตื่นรู ้ การเรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงทางการเมืองให้กับประชาชน โดยการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยการร่วมมวลชนทางภาคประชาชน๕๗ 

 
๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๒ 

๕. ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ที ่มีความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครองเป็น
พื้นฐาน ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เกิดการพัฒนาไปได้ หากมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจากสถาบันต่างๆ
โดยได้รับการบ่มเพราะ แนะนำ เรียนรู้ จนมีทศันคติที่ดีทีจะการพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยให้ได้ดียิ่งข้ึนไป๕๘ 

๖. ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย โครงการจัดตั้งศูนย์ ศส.ปชต. ทุกหมู่บ้านเพื่อสร้างให้คนในชุมชน
เรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตยผ่านการสื่อสารโดยใช้เครือข่ายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู ่คนในชุมชน
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีมีความตื่นตัวทางการเมือง ซึ่งดูได้จากการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมีจำนวน
มากอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศแต่เนื่องจากในอดีตลักษณะการเมืองในจังหวัดเพชรบุรี จะเป็น
ลักษณะผูกขาดจากกลุ ่มเดิมๆ แต่ในปัจจุบ ันเร ิ ่มเกิดการเปลี ่ยนแปลง จากผลการเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกลุ่มใหม่ประชาชนจึงให้ความ
สนใจการเลือกตั้ง๕๙  

๗. สถาบันการศึกษา ย่อมส่งผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง เพราะว่าวันนี้
ประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เขามีสิทธิ์ที ่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง อีกทั้งในปัจจุบันโลกเรา
เปลี่ยนแปลงแบบพลวัต การสื่อสารต่างๆ เทคโนโลยีมันเข้าถึงหมดแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่อ งเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การศึกษานั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ หากไม่ได้รับการศึกษาก็จะทำให้ลำบากในสังคม
ปัจจุบันได้ การที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาจะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้ แต่การศึกษา
ต้องมีคุณภาพด้วยจึงจะผลิตให้คนรุ่นใหม่เป็นคนดีในสังคม๖๐ 

๘. ในการศึกษาของสถาบันการศึกษา มีการเรียนการสอนที่เก่ียวกับการเมืองการปกครอง
และแนวทางการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองได้
อย่างอิสระและจัดอบรมการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
เยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าในการเมืองการปกครองของไทย๖๑ 

๙. การศึกษาในปัจจุบัน เป็นการการศึกษานอกระบบมากขึ้นโดยเป็นการศึกษาผ่าน
โซเชียลมีเดียมากขึ้น คนรุ่นใหม่จะมีความรู้ในเรื่องหน้าที่ของตัวเอง รู้ว่าหน้าที่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือ
การศึกษา ต้องมุ่งมั่นตั้งใจเรียนให้จบมาก่อนจะได้มีอาชีพที่สุจริตในการดำรงชีพต่อไป๖๒  

 
๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 
๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๓ 

๑) ปลูกฝังทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ๒) วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองได้อย่าง
อิสระ

๓) บ่มเพาะความคิด อุดมการณ์ ค่านิยม 
ความเชื่อ                 

๔) ปลูกฝังให้เป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

สถาบันการศึกษา

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี การกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านสถาบันการศึกษา เป็นสถาบัน
หรือตัวแทนที่มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ทางการเมือง ทั้งนี้เพราะในสังคมสมัยใหม่ การเรียนรู้ทาง
การเมืองมักจะเกิดขึ้นในห้องเรียนโดยผ่านหลักสูตรที่ต่างยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ
เครื่องมือหนึ่งในการให้การเรียนรู้ทางการเมือง ซึ่งมผีลอย่างมากต่อการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมือง รวมซึ่งกลุ่มต่างๆ ผ่านการสื่อสารโดยใช้เครือข่ายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่คนในชุมชน 
เช่น กลุ่มเพื่อน, กลุ่มพรรคการเมือง, กลุ่มนักการเมือง, กลุ่มนักวิชาการอิสระ, ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
ถ่ายทอดและการสังเคราะห์วิเคราะห์ในสถานการณ์ทางการเมืองอย่างอิสระ และเป็นประโยชน์เข้าใจ
ในการเมืองการปกครองของไทยต่อไป ดังแผนภาพที่ ๔.๗ 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๗ สถาบันการศึกษา 

 
๔. ปัจจัยที ่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยการกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านกลุ่มอาชีพ พบผลดังนี้ 
๔) กลุ่มอาชีพ 
๑. กลุ่มอาชีพจะมีวิธีการเฉพาะตน ซึ่งอาจจะไม่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่นในการกล่อมเกลาทาง

การเมือง ในกรณีของการเรียนรู ้ทางการเมือง เช่น กลุ ่มชาวนา กลุ ่มเกษตรกร  กลุ ่มพนังงาน
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน นอกจากจะช่วยให้สมาชิก ใหม่ของกลุ่มได้เรียนรู้ทางสังคมคือระเบียบวิธีการ
ของกลุ่ม การอยู่ร่วมกันควรให้ความช่วยเหลือ กันและกัน ในบางกรณียังได้ช่วยสมาชิกของกลุ่มได้
เรียนรู้หรือมีทัศนะทางการเมืองอีกด้วย เพราะ ในหลายกรณีการที่กลุ่มดังกล่าวจะได้มาซึ่งความ
ต้องการหรือผลประโยชน์จะต้องมีการเคลื่อนไหว ชุมนุมประท้วง ในกรณีดังกล่าวสมาชิกของกลุ่ม
บุคคลจะมีการเรียนรู้วิธีการเคลื่อนไหวชุมนุม วิธีการใช้อำนาจต่อรองกับนายจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ 



๑๕๔ 

หรือแม้กระทั่งกับรัฐบาล ในแง่นี้จะเห็นได้ว่า กลุ่ม (อาชีพ) มีส่วนช่วยให้สมาชิกของกลุ่มได้การเรียนรู้
ทางการเมือง๖๓ 

๒. กลุ่มอาชีพในสถานที่ทำงานต่างๆ มีการพูดประเด็นทางการเมืองอย่างกว้างขวางใน
กลุ่มคนบางกลุ่มเนื่องจากการเมืองเป็นเรื่องของภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนและยัง
เป็นการเมืองที่มีหลายๆ ฝ่ายในปัจจุบัน รัฐจำเป็นต้องให้มีการเรียนรู้หรือให้กลุ่มคนทำงานให้มีทัศนะ
คติทางการเมืองที่สร้างสรรค์๖๔  

๓. การจัดอบรมให้ความรู้ของภาครัฐต้องจัดเพียงครึ่งวันเพราะหากจัดเต็มวันกลุ่มอาชีพ
จะติดภารกิจและไม่ค่อยให้ความสนใจ และต้องจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่ายๆ เพ่ือให้เครือข่าย
สามารถนำไปถ่ายทอดกับกลุ่มได้อย่างเข้าใจ๖๕ 

๔. กลุ่มอาชีพ (สถานที่ทำงาน) สามารถมีช่องทางการแก้ไขปัญหาความขัดแยงดวยหลัก
เหตุผลและสันติวิธีและ ในสถานที่ทำงานโดยเพื่อนๆ ร่วมงานมีการพูดคุยสนทนาประเด็นทางการ
เมอืงในชุมชนและสถานที่ตางๆ ได้อย่างเสรี๖๖ 

๕. ยุคปัจจุบันซึ่งมีโรคระบาดโควิด ๑๙ การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีกลุ่มคนทุก
ภาคส่วนร่วมมือในการที่รักษาสถานภาพของตัวเองให้มั่นคงที่สุด รัฐสวัสดิการที่มีรัฐบาลเป็นผู้ออก
นโยบายสาธารณะ ควรจัดสรรรายได้ขั ้นพื ้นฐานให้แก่ประชาชน โดยทุกคนจะได้รับเงินชดเชย
เหมือนกับต่างประเทศที่ประชาชนทุกคน ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ รัฐนั้นก็จะรักษาซึ่งความเป็น
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง ไว้ได้๖๗ 

๖. ในยุคสังคมปัจจุบัน การเติบโตการแข่งขันของสังคมโลกด้านเศรษฐกิจ ประเทศไหนที่
มีความคิดใหม่มีการเปลี่ยนแปลง มีการประยุกต์ปรับตัวในด้านการค้าขาย  ด้านเศรษฐกิจ ประเทศ
นั้นก็จะมีรายได้ และจะมีอำนาจทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง หากประเทศไหนที่ไม่ปรับปรุง
และขาดการพัฒนา ก็จะทำให้เป็นประเทศที่ล้าหลัง เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาและเป็นประเทศที่
ยากจน  รายได้รวมของประชาชนก็จะน้อยลง แล้วรายได้มวลรวมของประเทศก็จะไม่มากนัก ดังนั้น
บทบาทประชาชนทุกคน ควรเป็นคนที่ใส่ใจ เข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมไม่ว่าจะเป็นระดับ 
จุลภาค ไปจนถึงระดับ มหาภาค แม้กระทั่งเศรษฐกิจระดับโลกที่มีการแข่งขันทางการค้า ถือว่ามีผล

 
๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที ่๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๕ 

๑) การเรียนรู้เปิดทัศนะคติอย่างถูกต้อง ๒) มีความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและ
พฤติกรรมที่แตกต่าง 

๓) พูดคุยได้อย่างอิสระเชิงสร้างสรรค์                 ๔) มีหลักเหตุผลและสันติวิธีที่ชัดเจน

กลุ่มอาชีพ

อย่างมาก ในการปรับตัวของคนทุกชนชั้นที่ทำธุรกิจทุกระดับ ค่านิยม ความเชื่อ และอุดมการณ์ จึงมี
ความสำคัญอย่างมากในการทำให้ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เจริญรุ่งเรืองได้๖๘ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี การกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านกลุ่มอาชีพ จะมีวิธีการเฉพาะตน 
ซึ่งอาจจะไม่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่นในการกล่อมเกลาทางการเมือง ในกรณีของการเรียนรู้ทางการเมือง คือ 
การมรีะเบียบวิธีการของกลุ่มโดยร่วมกันให้ความช่วยเหลือกันและกัน ในทางการเมืองกลุ่มอาชีพ จะมี
ช่องทางการแก้ไขปัญหาความขัดแยงดวยหลักเหตุผลและสันติวิธีและ ในสถานที่ทำงานโดยเพื่อนๆ 
ร่วมงานมีการพูดคุยสนทนาประเด็นทางการเมืองในชุมชนและสถานที่ตางๆ ได้อย่างเสรีแบบเชิง
สร้างสรรค์ เน้นหลักการมีจิตสํานึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง 
ปราศจากอคติละรักษาซึ่งหลักความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง ดังแผนภาพที่ ๔.๘ 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๘ กลุ่มอาชีพ 
 

๕. ปัจจัยที ่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยการกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านสถาบันสื่อสารมวลชน พบผลดังนี้ 

๕) สถาบันสื่อมวลชน 
๑. การสื่อสารมวลชนซึ่ง ได้แก่ หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์หนังสือ นิตยสาร 

โดยทั่วไปมีหน้าที่สำคัญดังนี้ คือ หน้าที่เสนอข่าวสาร เสนอความเห็น บริการศึกษา และทำหน้าที่
ทางด้านบันเทิง ซึ่งหน้าที่เหล่านี้ โดยเฉพาะหน้าที่เสนอข่าวและเสนอความเห็นมีผลต่อทัศนะความ
โน้มเอียงทางการเมืองของบุคคล เพราะข่าวที่เสนอทุกวันส่วนหนึ่งเป็นข่าวที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่อง
เหตุการณ์ทางการเมืองที่สื่อมวลชนได้ ถ่ายทอดจากรัฐบาลมาสู่ประชาชน๖๙ 

 
๖๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๖๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๖ 

๒. การสื่อสารมวลชน เราควรจะเริ่มจากครอบครัวที่ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยม ความนิยมชมชอบปัจเจกบุคคลทางการเมือง และการพูดถึงการปกครองใน ระบอบ
ประชาธิปไตยรวมถึงข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นเมื่อเรา
เข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมก็นับได้ว่าเราปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมของสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเชิง
สร้างสรรค์ได้เช่นกัน๗๐   

๓. สื่อมวลชนมีผลมากในการส่งเสริมทางการเมือง เพราะปัจจุบันมีการเสพข่าวสารจาก
สื่อมวลชนทางโซเชียล (Social)  และสื่อผสม (Hybird) ทั้งสื ่อของไทยและสื่อต่างประเทศ ดังนั้น
สื่อสารมวลชนจะต้องมีจรรยาบรรณในการให้ขอมูลขาวสารอย่างเปนธรรม ซึ่งมีผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมทางการเมือง๗๑ 

๔. สื่อมีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อก่อน สื่อยัง
สามารถรับได้จากสื่อหลัก แต่ยุคนี้ สามารถรับสื่อได้จากโซเชียล สามารถรับข้อมูลข่าวสารจากมือถือ 
ซึ่งสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายและหากได้รับข้อมูลได้ถูกต้องหรือขัดเจน หรือข้อมูลที่ครบทุกด้าน ทำให้
การเข้าถึงกับการเมืองได้ง่ายโดยอิสระซึ่งจะส่งผลต่อสนับสนุนทางการเมืองได้๗๒ 

๕. สื ่อสารมวลชนในปัจจุบันนี้มีความสำคัญที่สุด คือ การสื ่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย           
ทั้งทางไลน์ เฟสบุ๊ค และแอปบริการอ่ืนๆ ที่เข้าถึงแก่ประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยว่าอยากฟังความเห็น             
อ่านความคิดเห็นต่างๆ ของนักวิชาการทั่วไป นักการเมือง หรืออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทาง
รัฐศาสตร์การปกครองได้ง่าย๗๓ 

๖. สื่อสารมวลชน สามารถเขาถึงขอมูลติดตามขาวสารทางการเมืองไดโดยอิสระ ซึ่ง
สื่อสารมวลชนในปจจุบันจะต้องมีจรรยาบรรณในการให้ขอมูลขาวสารอยางเปนธรรมโดยเคารพสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและ สื่อสารมวลชนมีสวนสําคัญในการเสริมสรางความรู และบมเพาะความคิด 
ความเชื่อ คานิยม และอุดมการณทางการเมืองแบบระบอบประชาธิปไตย๗๔ 

๗. สื่อสังคมโซเซียล ณ ปัจจุบันมีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองมากด้วยการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็ว การรับรู้ข้อมูลข่างสารที่รวดเร็ว ประชาชนเมื่อได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้ว สามารถให้

 
๗๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที ่๑๒ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔. 
๗๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 
๗๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๗๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๕๗ 

๑) เขาถึงขอมูลขาวสารทางการเมืองไดโดย
อิสระ

๒) รับรู้ข้อมูลข่างสารที่รวดเร็ว

๓) มีจรรยาบรรณในการให้ข อมูลขาวสาร            
ที่เปนธรรม

๔) ทําให้ บมเพาะความคิด ความเชื่อ คานิยม 
และอุดมการณทางการเมือง 

สถาบันสื่อมวลชน

ข้อคิดวิเคราะห์ได้ดี เพราะการรับรู้ข้อมูลและตัดสินใจเลือกนักการเมืองลงไปทำหน้าที่แทนประชาชน 
เพียง ๑ สิทธิ์ ๑ เสียง ก็อาจจะมีผลต่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได๗้๕  

๘. สื่อมีผลต่อการส่งวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างแน่นอน เพราะในปัจจุบันประชาชน
สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้เพียงปลายนิ้ว และเม่ือการเสพสื่อที่เป็นข้อมูลต่างๆ ก็อาจจะเกิดความ
ตื่นตัว ตื่นรู้ ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ได้ การตื่นตัว ตื่นรู้ทางการเมืองหากทำตามกฎหมาย กติกา  
ระเบียบของสังคมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับประเทศ หากทำอะไรที่ถูกต้องเหมาะสม
หรือไม่ทำผิดกฎหมาย ส่วนงานต่างๆ หรือรัฐบาลก็ไม่สามารถทำอะไรที่รุนแรงกับประชาชนได้ แต่ก็
ถ้ามีผู้กระทำในสิ่งที่ผิด อาจจะถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือเพ่ือก้าวเข้ามาสู้ผลประโยชน์ทางการเมือง ดังนั้น
จะมองให้เห็นว่า ประชาชนที่ไม่ได้ทำผิดหรือหลงผิดสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการเมืองได้ ก็จะ
สามารถส่งเสริมและพัฒนาอุดมการณ์ทางการเมืองของเป็นชาชนได้เป็นอย่างดี๗๖ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี การกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านสื่อมวลชน มีผลต่อการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองมากด้วยการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่รวดเร็ว การรับรู้ข้อมูลข่างสารที่รวดเร็ว โดยเข้าถึงแก่ประชาชนทุกภาคส่วน ดังนั้นจะต้องมี
จรรยาบรรณในการให้ขอมูลขาวสารอย่างเปน ธรรมเพื่อบมเพาะความคิด ความเชื่อ คานิยม และ
อุดมการณทางการเมืองแบบระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตื่นรู้ ที่ถูกต้องและ
สร้างสรรค ์ดังแผนภาพ ๔.๙ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่๔.๙ สถาบันสื่อมวลชน 
  

 
๗๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๗๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๘ 

๖. ปัจจัยที ่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยการกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านสถาบันทางการเมือง พบผลดังนี้ 

๖) สถาบันทางการเมือง 
๑. พรรคการเมืองนักการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ นอกจากทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทน

ประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง องค์การของรัฐบาล สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภายในประเทศแล้วยังมีส่วนในการทำหน้าที่ ในการเรียนรู้ทางการเมืองมักจะกระทำโดยผ่านการให้
ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ การประชุม ปรึกษาหารือ การติดต่อเป็นส่วนตัว รวมทั้งการดำเนินงานของ
พรรคในท้องถิ ่น ซึ่งถ้าหากกระทำอย่างกระตือรือร้นจะมีส่วนทำให้ประชาชนเกิดความสนใจใน
การเมือง๗๗ 

๒. สถาบันทางการเมือง เป็นปัจจัยสำคัญถ้าเราพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือว่า ท้องยังไม่
อิ่ม ยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่น ในสังคมระบอบประชาธิปไตยถ้าเราอยากให้ประชาชนตื่นรู้หรืออยากเข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี  Safety net หรือจะต้องมีตา
ข่ายรองรับเวลาที่คนเขาล้มลง รัฐจำเป็นต้องมีรัฐสวัสดิการ พวก UBI ก็คือ Universal Basic Income 
คือ การจัดสรรรายได้ขั ้นพื ้นฐานให้แก่ประชาชน โดยทุกคนจะได้รับเงินจำนวนหนึ ่งต่อเดือน            
ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตแบบพื้นฐาน คือพอสำหรับที ่อยู่ อาหาร สุขภาวะ และการศึกษา              
โดยเป็นเงินให้เปล่าที่ไม่มีข้อแม้ ไม่ต้องทำงานใดๆ และทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน๗๘ 

๓. ยุคสมัย ๔๐ ปีจะเห็นไดว้่าการเมืองอยู่ในระบบอุปถัมภ์และสืบเนื่องระบบอุปถัมภ์ทาง
หัวคะแนนจากกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นลักษณะของการช่วยเหลือเวลาเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับในระบบ
ราชการหรือความเดือดร้อนจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยนักการเมืองจะจัดการให้เข้ากับความ
พ่ึงพอใจให้ประชาชนอย่างแทจ้ริง๗๙ 

๔. กระบวนการทางการเมืองพรรคการเมืองเป็นการเมืองที่มีรากฐานมาจากการเมืองที่มี
ระบบอุปถัมภ์รากยาวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผู้แทนราษฎรมาจากกลุ่มภาคประชาสังคมที่ช่วยเหลือ 
ประชาชนอย่างต่อเนื่องก่อนที่เข้ารับเข้าสู่เวทีการเมืองทุกระดับสิ่งแวดล้อมการเมืองทุกระดับมาจาก
ระบบอุปถัมภ์อุปถัมภ์แล้วเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ๘๐ 

 
๗๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๗๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔. 
๗๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๙ 

๕. สังคมการเมืองทีมุ่่งเน้นวัฒนธรรมพุทธการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองโดยนักเมือง
มีส่วนร่วมในกิจการของคณะสงฆ์อยู่เป็นลำดับโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่คณะสงฆ์ได้จัดขึ้นเพ่ือเป็นส่วน
หนึ่งของการมีส่วนร่วมในสังคมและเป็นนักการเมืองที่อยู่ในสายตาของประชาชน๘๑  

๖. นักการเมืองท้องที่ท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับชาติจะมีความตระหนักและมุ่งเน้นใน
วัฒนธรรมทางการเมืองโดยมีกระบวนการทางศาสนาหรือมีพุทธวัฒนธรรมทางการเมืองเข้ามามีสว่น
ร่วมทางการเมืองของประชาชนอยู่เสมอเพ่ือเป็นฐานทางการเมืองในกลุ่มนั้นๆ๘๒  

๗. การเข้ามาเป็นนักการเมืองที ่อยู ่ในสายตาของประชาชนและเป็นที ่ยอมรับของ
ประชาชนได้นั้นนักการเมืองจำต้องเป็นนักการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนส่วนมากแล้วนักการเมืองของ
พ้ืนที่ต่างๆ ก็จะเข้ามีส่วนร่วมกับภาคประชาชนเป็นส่วนมาก๘๓ 

๘. ความนิยมทางการเมืองจะเป็นไปตามช่วงกระแสโดยอิงกับตัวบุคคลเป็นหลักมากกว่า
พรรคการเมืองในอดีตจะเห็นว่าบางช่วงบางตอนพรรคการเมืองก็จะความนิยมชมชอบของประชาชน
แต่พอมาถึงปัจจุบันก็จะมีความชัดเจนว่าการเมืองในระดับชาติจะต้องสัมพันธ์กับการเมืองท้องถิ่น๘๔ 

๙. การขับเคลื ่อนของพรรคการเมืองที ่มากจากพรรคเดียวกันทุกเขตสามารถที่จะ
ตอบสนองนโยบายที่ให้กับประชาชนไว้ในหาเสียงก่อนการเลือกตั ้งทุกยุคทุกสมัย เพื ่อจัดสรร
ผลประโยชน์ให้กับประชาชน๘๕ 

๑๐. ระบบบุญคุณ ยังซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เน้นตัวบุคคลเป็นที่ตั้งโดยมีรากฐานจากคนรุ่น
เก่าและนักการเมืองรุ่นเก่าเข้ามาให้ความสำคัญโดยจัดสรรผลประโยชน์ของพวกพ้องและประชาชน
เพ่ือพัฒนาชุมชนองค์กรโดยให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย๘๖ 

๑๑.สถาบันทางการเมือง จึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการบริหารถ้าหากได้ผู้นำเก่ง ดี มี
คุณธรรม เข้ามาบริหารบ้านเมืองจังหวัดตลอดถึงประเทศ บ้านเมืองจังหวัดตลอดถึงประเทศก็
เจริญรุ่งเรือง คนในชาติก็มีความเป็นอยู่ที่ดี๘๗ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี การกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านสถาบันทางการเมือง สถาบันทาง
การเมืองที่อยู่ในกระบวนการทางการเมืองพรรคการเมืองซึ่ง การเมืองที่มีรากฐานมาจากการเมืองที่มี

 
๘๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๒ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘๔ สัมภาษณ์ ผู้ใหข้้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๘๗ สัมภาษณ์ ผู้ใหข้้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๖๐ 

๑) ทําหน้าที่ในการเป็นตัวแทนประชาชน ๒) นักการเมืองที่อยู่ในสายตาของประชาชน

๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๔) มุ่งเน้นพุทธการส่งเสริมทางการเมือง 

สถาบันทางการเมือง

ระบบอุปถัมภ์รากยาวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผู้แทนราษฎรมาจากกลุ่มภาคประชาสังคมที่ช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในส่วนของปัจเจกบุคคลเพ่ือพัฒนาชุมชนองค์กรโดยให้
สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยในการบริหารถ้าหากได้ผู ้นำเก่ง ดีมีคุณธรรม เข้ ามาบริหาร
บ้านเมืองจังหวัดตลอดถึงประเทศ บ้านเมืองจังหวัดตลอดถึงประเทศก็เจริญรุ่งเรือง คนในชาติก็มี
ความเป็นอยู่ที่ด ีดังแผนภาพ ๔.๑๐ 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๐ สถาบันทางการเมือง 

 
ตารางที่ ๔.๑๒  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริม

วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง   

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

๑. สถาบันครอบครัว 
การเรียนรู ้ทางการเมืองที ่สำคัญ 
ได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจน
ค่านิยมที่เกี่ยวกับการเมืองได้รับ
การถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยัง
อีกรุ่นหนึ่ง คือ การสร้างทัศนคติ
ภายในครอบครัว 

๗ ๕, ๗, ๑๘, ๖, ๔, ๑๑, ๑๔ 

๒. กลุ่มเพื่อน 
การบมเพาะความคิด ความเชื่อ   
ค าน ิยม และอ ุดมการณ ทาง
การเมืองโดยกลุ่มเพ่ือน โดยผ่าน
สื่อ Social Media 

๙ ๕, ๑๒, ๙, ๑๗, ๑๖, ๑๐, ๑๘, ๑๔, 
๑๑ 



๑๖๑ 

ตารางที่ ๔.๑๓  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของปัจจัยที ่ส่งผลต่อการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

๓. สถาบันการศึกษา 
สถาบันการศึกษา เป็นตัวแทนที่มี
บทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ทาง
การเมืองในสังคมสมัยใหม่โดยผ่าน
หลักสูตรเครื ่องมือในการให้การ
เรียนรู้ทางการเมือง ซึ่งมีผลอย่าง
มากต่อการส ่งเสริมและพัฒนา
วัฒนธรรมทางการเมือง 

๙ ๔, ๗, ๑๘, ๑๔, ๑๖, ๑๒, ๑๑, ๑๗, 
๑๓ 

๔. กลุ่มอาชีพ 
กลุ ่มอาชีพจะมีว ิธีการเฉพาะใน
การกล่อมเกลาทางการเมืองโดย
เพ ื ่อนๆ ร ่วมงานม ีการพ ูดคุย
สนทนาประเด็นทางการเมืองใน
ชุมชนและสถานที่ตางๆ ได้อย่าง
เสรีแบบเชิงสร้างสรรค ์

๖ ๔, ๑๗, ๑๕, ๑๖, ๑๒, ๑๑ 

๕. สถาบันสื่อมวลชน 
สถาบันสื่อมวลชน ปัจจุบันมีผลต่อ
การตื่นตัวทางการเมืองด้วยการให้
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว การรับรู้
ข้อมูลข่างสารที่รวดเร็วโดยคำนึง
ค ื อการ ให้ ข ้ อม ู ลข ่ า วส ารกั บ
ประชาชนให้เกิดความตื่นตัว ตื่นรู้ 
ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

๘ ๑๗, ๑๒, ๔, ๖, ๗, ๙, ๑๖, ๑๔ 

 



๑๖๒ 

ตารางที่ ๔.๑๔  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของปัจจัยที ่ส่งผลต่อการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

๖. สถาบันทางการเมือง 
สถาบ ันทางการเม ือง  ป ัจจ ุบัน 
ผ ู ้แทนราษฎรมาจากกล ุ ่มภาค
ประชาสังคมที่ช่วยเหลือประชาชน
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความไว้
เน ื ้อเช ื ่อใจในการพัฒนาชุมชน
บ้านเมือง ตลอดถึงประเทศชาติ 
ให้เจริญรุ่งเรือง 

๑๑ ๑๑, ๑๗, ๑๐, ๑๓, ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, 
๙, ๖, 

 

๔.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

จากวัตถุประสงค์ข้อที ่ ๓. เพื ่อนำเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

จากการสัมภาษณ์ ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants) จำนวน ๑๘ รูปหรือคนซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นเรื่องที่วิจัยโดยผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี 

๔.๓.๑ การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เช่น จิตสํานึกใน
เรื่องความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย, จิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ, จิตสํานึก
ในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น , จิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และ
สิทธิเสียงส่วนน้อย, จติสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค, จิตสำนึกในเรื่องหลักความยุติธรรมจิตสำนึก
ในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง , และจิตสํานึกในเรื่องหลักนิติธรรม 
ทำให้เป็นรูปแบบของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี ได้โดยวิธีการใดบ้าง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้คำตอบสรุปได้ดังนี้ 

๑. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี ประเด็น จิตสํานึกในเรื่องความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย พบผลดังนี้ 



๑๖๓ 

๑) จิตสํานึกในเรื่องความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  
๑. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน การที่ประชาชนมีความเชื่อความ

ศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีความเชื ่อว่ารูปแบบรัฐสภาเปนรูปแบบการ
ปกครองที่เหมาะสมกับสังคมไทย เพราะเป็นหลักการหรือรูปแบบที่น่าเชื่อถือเนื่องจากผู้แทนราษฎรที่
ได้มาจากการเลือกตั้งสามารถเข้าไปทำหน้าที่ในการสนับสนุนหรือคัดค้านในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติ
บ้านเมือง๘๘ 

๒. การมีจิตสำนึกและความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ถ้าจะต้อง
ออกมาปกป้องระบอบประชาธิปไตย ในช่วงที่ผ่านมามีนักเรียนนักศึกษา ได้ออกมาเรียกร้องใน         
การแก้ไขรัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพ้ืนฐานเพื่อให้เกิดซึ่งความชอบธรรมและความเป็นเสถียรภาพทาง
การเมืองของระบบการเมืองในพ้ืนที่๘๙ 

๓. ในกลไกของรัฐสภาซึ่งเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยถูกหยิบยกซึ่งปัญหาไปสู่
กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นการบอกกล่าวต่อรัฐสภาในเขตพื้นที่ของนักการเมืองจังหวัด
นั้นได้รับความเดือดร้อน นักการเมืองในพื้นที่นำเสนอแผนการแก้ไขปัญหาและวิธีการพัฒนาทางกลับ
เข้ามาสู่พื้นที่ ตัวอย่างที่เห็นชัดแต่ว่าการที่นักการเมืองจากระดับพื้นที่เล็กๆ ไปสู่การเมืองระดับชาติ
เริ่มมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีการขับเคลื่อนที่ชัดเจน เพื่อตอบโจทย์การประชาธิปไตยมากขึ้นเพ่ือ
เป็นตัวแทนของประชาชนที่แท้จริง๙๐ 

๔. ความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประชาชนที่มีต่อระบบทาง
การเมืองและนักการเมือง เมื่อประชาชนมีความศรัทธาแล้วจะมีความเชื่อมั่น เมื่อมีความเชื่อมั่นก็ย่อม
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

๕. การปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างน้อยก็คือการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็น
การแสดงออกในหน้าที่อย่างหนึ่งของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาชนในจังหวัดเพชรบรุี
ถือว่ามีการตื่นตัวทางการเป็นอันมาก เนื่องด้วยมีสถิติในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านถือว่าเป็นอันดับ ๒ ของ
ภาคกลางเลยทีเดียว๙๑ 

๖. การปกครองในระบอบประชาธิปไตย สังคมไทยปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน จะสังเกต
ได้ว่าได้รับความสนใจทางด้านการเมืองเป็นอย่างดี และที่สังเกตได้อย่างชัดเจน คือการเลือกตั้งครั้ง
ล่าสุด ปี 2562 ที่ผ่านมา ทำให้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ ในการเลือกตั้ง ทีค่นรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เริ่มให้

 
๘๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๘๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๙๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๙๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๔ 

ความสนใจกับพรรคการเมืองใหม่การเมืองแนวใหม่ นั้นคือ พรรคพลังประชารัฐ พรรคอนาคตใหม่ ซึ่ง
อาจจะเป็นเพราะมีนโยบายใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนพรรคการเมืองรุ่นเดิม จึงทำให้ พรรคพลังประชารัฐ 
พรรคอนาคตใหม่ ได้รับคะแนนเสียงอย่างมากจากคนรุ่นใหม่ การเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะคนใน
จังหวัดเพชรบุรีมีความคาดหวังว่าจะได้ผู้ของประชาชนที่เป็นผู้นำทางการเมืองที่ดีในอุดมคติที่จะมา
พัฒนาพ้ืนที่ในจังหวัดและประเทศชาติต่อไป๙๒ 

๗. ประชาชนทั้งรุ่นเก่าและรุ ่นใหม่ในปัจจุบันเริ ่มมีความเข้าใจกับการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมากขึ้น โดยมีความเชื่อว่าการปกครองในระบอบนี้สามารถทำให้การเมืองเป็นการเมือง
ที่สร้างสรรค์ เพราะเป็นต้องผ่านกระบวนต่างๆ ทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การตัดสิ้นใจของคณะผู้นำ
ทางการเมอืงเพ่ือจัดการบริหารประเทศให้ประชาชนในอาณาจักรอยู่ดีกินดี๙๓ 

๘. หลักการตัดสินข้อขัดแย้งและการคลี่ คลายข้อขัดแย้งในกระบวนทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย คือ การออกเสียงลงคะแนน ก็ใช้เสียงข้างมากและเสียงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ใน
การตัดสินใจ แต่การใช้เสียงส่วนใหญ่จะต้องไม่ขัดต่อสิทธิของเสียงส่วนน้อย ต้องเคารพรับฟังเสียง
ส่วนน้อยในขณะเดียวกันเสียงส่วนใหญ่จะมาลงคะแนนเพื่อไปจำกัดสิทธิของเสียงส่วนน้อยไม่ได้๙๔ 

๙. ความศรัทธากับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมทาง
การเมืองออกมาของประชาชน การแสดงให้คนรุ่นใหม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และความสำคัญต่อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นปัจจัยสำคัญต่อการส่งผลถึงวัฒนธรรมทางการเมืองในปัจจุบัน
และอนาคต๙๕ 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี โดยประเด็น ด้านจิตสำนึกในเรื ่องความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย เมื่อประชาชนศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
ในกลไกที่มีความเชื ่อมั ่นทางการเมืองของรัฐสภาซึ ่งเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยไปสู่
กระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย จึงทำให้คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับพรรคการเมือง
ใหม่การเมืองแนวใหม่ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์ โดยการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่ง
ถือว่าเป็นการแสดงออกในหน้าที่อย่างหนึ่งของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ถือว่าการตื่นตัวทาง
การเมือง ดังแผนภาพที่ ๔.๓.๑ 
  

 
๙๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๙๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๙๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๙๕ สัมภาษณ์ ผู้ใหข้้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๕ 

๑) เชื่อมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

๒) เชื่อม่ันในกระบวนการทางการเมือง คือ

รัฐสภา

๓) การแสดงออกในหน้าที่ของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีดี     

๔) พฤติกรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์                  

จิตสํานึกในเรื่องความศรัทธาในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓.๑ ด้านจิตสำนึกในเรื่องความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 
๒. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด

เพชรบุรี ประเด็น จิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ พบผลดังนี้ 
๒) จิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
๑. การมีจิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ โดยการเคารพสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิ

ของผู้อื่น เป็นหน้าที่เป็นสิทธิที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทุกคนควรปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของสังคมที่อยู่
ภายใต้การปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข๙๖ 

๒. วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ดังในสมัยนี้ คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงในเรื่องเหตุบ้านการเมืองมากขึ้นทราบถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพ มีส่วนสำคัญกับความคิด
ของตัวเองมากข้ึน มักจะมีพฤติกรรมที่อิงไปตามกลุ่มเพ่ือนพ้องมาก๙๗ 

๓. สิทธิเสรีภาพ เป็นหลักการที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตย หลักสิทธิเสรีภาพเป็น
หลักการที่มีความสำคัญขั้นพ้ืนฐานของการทำงานของนักการเมืองทุกๆ ระดับที่ต้องตระหนักและเห็น
ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู่
อาศัย สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร เป็นต้น๙๘ 

๔. การมีจิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นของประชาชนสามารถใช้
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตราบเท่าที่ไม่เกินขอบเขตของกฎหมาย เนื่องจากประชาชนนิยมใช้เหตุผล
ควบคู่กับการใช้สติมีเมตตาต่อเพื่อนสมาชิกในสังคม และถ้าประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองเกิน
ขอบเขต ก็จะไปละเมิดหรือก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นจะทำให้สังคมประชาธิปไตยขาดความสงบ
สุข๙๙ 

 
๙๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๙๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๙๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 
๙๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๖ 

๕. นักการเมืองเมื่อได้รับการสนับสนุนและไว้ใจจากประชาชน ดังนั้นเสียงทุกเสียงที่
ลงคะแนนในการเลือกตั้งมีค่าสำหรับนักการเมือง นักการเมืองคนทำงานทางการเมืองควรตระหนัก
พลังศรัทธาที ่ประชาชนมอบให้และตอบแทนด้วยการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองนำคุณธรรม
จริยธรรมมาจัดกิจกรรมทางการเมืองของท้องถิ่นแบบสร้างสรรค์ผลงานตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองรูปแบบประชาธิปไตยที่ปราศจากอำนาจการทุจริต
เข้ามาครอบงำการทำกิจกรรมทางการเมืองในสังคม๑๐๐ 

๖. การมจีิตสำนึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ วัฒนธรรมทางการเมืองปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ในปัจจุบัน สิทธิเสรีภาพจะมีกันยกมาพูดถึงกันมากขึ้น ในกลุ่มของคนรุ่นใหม่โดยให้
ความสำคัญกับความคิดของตัวเองมากขึ้น และมักจะมีพฤติกรรมที่อิงไปตามกลุ่มเพื่อนมากกว่า
การเมืองเป็นเรื่องของความ “สกปรก” ความรู้สึกเช่นนี้ทำให้ประชาชนขาดความศรัทธาหรือความ
กระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ถ้ามีการเรียนรู้หรือส่งเสริมให้รู ้หลักสิทธิและ
เสรีภาพที่สร้างสรรค์ก็จำทำให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป มีภาพลักษณ์และอุดมคติทางการเมืองที่
ดีเกิดข้ึนกับคนไทย๑๐๑  

๗. การมีจิตสํานึกในเรื ่องสิทธิเสรีภาพ กับการแสดงออกทางการเมืองของกลุ ่มภาค
ประชาชนนั้นเกิดจากการทำตามกลุ่มเพื่อน กลุ่มสถาบันทางการเมืองกล่อมเกลา โดยการปลูกฝัง
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีให้กับบุคคลต่างๆ เหล่านั้น เช่น ให้ทุกคนในสังคมมีสิทธิเสรีภาพ เท่าเทียม
กันในการแสดงจุดยืนหรืออุดมการณ์ทางการเมือง เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเรา แต่การปฏิบัตินั้นต้อง
เป็นไปในเชิงสันติวิธี๑๐๒ 

๘. การมีจิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ การเคารพสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของ
ผู้อื่นเมื่อตัวเราเสรีภาพเรียกร้องสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิในการจัดสรรผลประโยชน์โดนนึกถึงส่วนรวมเป็น
ที่ตั้งในการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมที่ดี และมีเสรีภาพให้กับประชาชนและคนรุ่นใหม่ทุกคนต้อง
เป็นไปตามกระบวนทางความคิดดี ทำด๑ี๐๓ 

๙. การมีจิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ การมีเสรีภาพในการเรียกร้องสิทธิ จำเป็นที่จะต้อง
คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อคนในพื้นที่อยู่ร่วมกัน ถือปฏิบัติเป็น
ตามธรรมเนียมที่ดี และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในสังคมเกิดความสงบสุข๑๐๔ 

 
๑๐๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓.  
๑๐๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๗ 

๑) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสังคม ๒) มี เสรีภาพในการแสดงความคิด เห็น           
โดยการรับรู้ข่าวสาร   

๓) ยึดมั่นศักดิ์ศรีของบุคคล ๔) ใช้หลักการและเหตุผลควบคู่กับการมี
สติสัมปชัญญะเมตตาต่อสังคม 

จิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ  

สรุปได้ว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี โดยประเด็น ด้านจิตสำนึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญของ
ระบอบประชาธิปไตย ปฏิบัต ิตามกฎ ระเบียบของสังคมที ่อยู ่ภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยหลักสิทธิเสรีภาพ เป็นหลักการที่สำคัญ
ขั้นพื้นฐานเสรีชนภายให้ความเป็นประชาธิปไตย เป็นการรับรองสิทธิของเสรีชนหรือประชาชนทั่วไป 
โดยสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรับรู้ข่าวสาร และการยึดมั่นศักดิ์ศรีของบุคคล ชอบใน
การใช้หลักการและเหตุผลควบคู่กับการมีสติสัมปชัญญะเมตตาต่อสังคม โดยมีขอบเขตและอิสระ             
เท่าเทียมกันในการแสดงจุดยืนหรืออุดมการณ์ทางการเมือง ดังแผนภาพที่ ๔.๓.๒ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓.๒ ด้านจิตสำนึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
๓. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด

เพชรบุรี ประเด็น จิตสํานึกในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น พบผล
ดังนี้ 

๓) จิตสํานึกในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
๑. การมีจิตสํานึกในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่นในการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย นักการเมืองเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วจะต้องยึดมั่นใน
อุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้จักใช้ปัญญา เหตุผลในการแก้ปัญหา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งมี
เหตุผลและมีการประนีประนอมกันในทางความคิดเคารพในสิทธิและการตัดสินใจของผู้อื่น สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับของสังคม โดยรู้จักแก้ปัญหาโดยสันติวิธี๑๐๕ 

๒. การเคารพสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่ดีงาม ซ่ึงจะได้รับการหล่อหลอมให้เกิดทัศนคติ ความคิดทางการเมืองที่ดี แล้วแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรม สิ่งต่างๆเหล่านี้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้การเมืองมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดย

 
๑๐๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๘ 

ผ่านทางการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีของคนรุ่นใหม่ที่จะพื้นฐานทางอนาคตทางการเมืองใน
อนาคตต่อไป๑๐๖  

๓. การเคารพสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมือง
ในการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย เราต้องส่งเสริมและปลูกฝังให้คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่รู้จัก
เคารพสิทธิของตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยโดยการส่งเสริมตั้งแต่ระบบการศึกษา 
สถาบันครอบครัว และที่สำคัญเราอาจจะใช้สื่อเพื่อหล่อหลอมกล่อมเกลาให้คนทุกยุคทุกสมัยเป็น
พลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยได้๑๐๗ 

๔. การทำงานของคนการเมือง เช่น นักการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง จะต้องมีสิทธิอัน
ชอบธรรมซึ่งถือเป็นหลักการของประชาธิปไตย การต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองต้องเคารพสิทธิของผู้อ่ืน
ด้วย และต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่น หากเป็นการเอาแต่ได้เพื่อประโยชน์ของตนเองโดยไม่
คำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นเป็นการแสดงว่าผู้นั้นขาดจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตยจะกลายเป็นเรื่องการ
เห็นแก่ตัว๑๐๘ 

๕. การบวนการทางการเมืองของนักการเมืองมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้
และเสนอแนะความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของท้องที่ท้องถิ่นพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่
ว่าด้วยการแสดงความเห็นการ การไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หน่อยงานที่
เกี่ยว มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ในการให้การบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตามสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลง ด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม และการบริหารงานของรัฐ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ตาม ความเจริญก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้ เป็นต่อประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว๑๐๙ 

๖. การมีจิตสํานึกในเรื ่องการต่อสู ้เพื ่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู ้ อ่ืน
นักการเมือง ต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม จัดกิจกรรมทางการเมืองและรณรงค์ให้บุคคลทางการ
เมือง เช่น นักการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดถือในหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้
ประชาชนได้มีโอกาส ในการเรียนรู้การทำโครงการพัฒนาชุมชน ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน 
มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย๑๑๐ 

 
๑๐๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๙ 

๗. การเป็นผู้แทนประชาชน แกนนำสำคัญของนักการเมืองเมื่อเข้าไปทำหน้าที่ร่วมดำเนิน
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ กับเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจำและจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างเคร่งครัดในระดับองค์กร เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ให้ความยุติธรรม 
แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองโดย
เห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ๑๑๑ 

๘. การมีจิตสำนึกในการเคารพสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น ถ้าทุกภาค
ส่วนอยากให้ประเทศชาติมีการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดี เช่น ในเมื่อรัฐบาลบอกว่า ทุกคนในสังคมมีสิทธิ 
เสรีภาพที่จะเรียกร้องในทางการเมืองแต่ประชาชนหรือบุคคลนั้นจะต้องเคารพและให้เกียรติต่อกัน 
และเมื่อมีการปกป้องสิทธิ์แล้ว ทุกคนจะปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองในการเรียกร้องสิทธิ์๑๑๒ 

๙. การมีจิตสำนึกในการเคารพสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น การปฏิบัติตน
ตามสิทธิของตนเองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ โดยไม่กระทบสิทธิบุคคลอื่น ย่อมได้ชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้
มีส่วนนำพาบ้านเมืองให้พัฒนา ในที่นี้จะกล่าวถึงการปฏิบัติตนในการรักษาและเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและ ผู้อื่น ต่อครอบครัว เพ่ือนพ้อง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ๑๑๓ 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหวัดในเพชรบุรี โดยประเด็น ด้านจิตสำนึกเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิ
ของผู ้อื ่น คือ การปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ ยึดมั ่นในอุดมการณ์
ประชาธิปไตย รู้จักใช้ปัญญา เหตุผลในการแก้ไขปัญหา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีเหตุผลและมี
การประนีประนอมกันในทางความคิดเคารพในสิทธิในการตัดสินใจของผู ้อื ่น ปฏิบัติตนตามกฎ
ข้อบังคับของสังคม โดยไม่กระทบสิทธิบุคคลอื่น ต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองอันชอบธรรมอันเป็นหลักการ
ของประชาธิปไตย ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริมสนับสนุนการแสดงพลังสนับสนุนทางการเมือง
หรือกิจกรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายใต้การให้เกียรติกันและกัน ดังแผนภาพที่ ๔.๓.๓ 
  

 
๑๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๗๐ 

๑) ปฏิบัติตนตามสิทธิภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ ๒) ยึดมั่นในอุดมการณ์มางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย 

๓) รู้จักใช้ปัญญา เหตุผลในการแก้ไขปัญหา  
๔) ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามภายใต้การให้
เกียรติกันและกัน   

จิตสํานึกในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง
และการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน

 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓.๓ ด้านจิตสำนึกในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
๔. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด

เพชรบุรี ประเด็น จิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย พบผลดังนี้ 
๔) จิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย 
๑. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

ประชาชนทุกหมู่เหล่า เจ้าของอำนาจและมีส่วนร่วมในการปกครอง โดยนโยบายการดำเนินงานของ
รัฐบาลมุ่งประโยชน์แก่คนส่วนมาก ในขณะเดียวกันก็เคารพในเสียงของคนส่วนน้อยด้วย๑๑๔ 

๒. การส่งวัฒนธรรมทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมี
ฐานเสียงที่สำคัญจากผู้นำชุมชน นักการเมืองท้องถิ่นที่สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องที่ ท้องถิ่นสู่ปัญหาการเมืองระดับชาติ นักการเมืองทุกระดับจะต้องสนับสนุนพรรคการเมืองที่
ได้รับเลือกเข้าไปทำหน้าที่ในสภา เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาของประชาชนมีความชอบธรรมผลักดัน
ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามกลไก๑๑๕ 

๓. นักการเมืองท้องถิ ่นต้องยึดมั ่นในความถูกต้องดีงาม จัดกิจกรรมทางการเมือง       
รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเรียนรู้การทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มี ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจำชาติ๑๑๖ 

๔. การมีจิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย โดยภาพรวมแล้วจะต้อง
เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คือ คนที่ยึดหลักประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนอยู่ใน
จริยธรรมที่ดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองรวมทั้งช่วย

 
๑๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๗๑ 

ส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี การมองเห็นคุณค่าของวิถีประชาธิปไตยจะช่วยให้สังคมมี
ความมั่นคง ปลอดภัยและสงบสุขมากข้ึนวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองดี๑๑๗  

๕. นักการเมืองที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสูงโดยต้องมองเห็นส่วนที่เป็นเสียง
ส่วนใหญ่คือการตกลงร่วมกันในการสร้างสรรค์ในสิ่งทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้นักการเมือง
บุคคลนั้นจะไม่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่เปิดใจรับฟังจากส่วนน้อยเพื่อเกิดซึ่งความหลักหลาย
ทางด้านความคิดเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาให้ก้าวทันโลกตลอดเวลา๑๑๘  

๖. การมีจิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย แมจะมีบางสิ่งบางอยางไม
ไดตามที่เสียงส่วนน้อยต้อง แต่ก็จำเปนตองยอมรับเพราะเสียงสวนใหญไดลงมติไปแลวเพื่อกระบวน
ต่างๆ ทางสังคมที่จะพัฒนาในนโยบายต่างๆ ที่นักการเมืองได้จัดสรรไว้ให้เป็นตามที่ได้วางแผนไว้โดย
คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง๑๑๙ 

๗. การมีจิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย  จะต้องเคารพกฏกติกา
ต่างๆ เช่น การเลือกตั้ง อีกฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งควรที่จะยอมรับความเป็นเนื่องด้วยเป็นไปตามกฏ
กติกาที่ชอบด้วยกฏหมายเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับประชาชนได้นำไปเป็นแบบอย่างในการเป็นทางด้าน
ประชาสังคม๑๒๐ 

๘. การมีจิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย โดยการเคารพสิทธิของกัน
และกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจของกันและกัน สามารถแสดงออกได้หลายแบบ เช่น 
การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเคารพยอมรับในสียงส่วนน้อยด้วย
มิตรภาพที่ดี๑๒๑ 

๙. การมีจิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย ประชาธิปไตยเป็นระบอบ
การปกครองแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคัญ โดยในการบริหารอํานาจรัฐมา
จากเสียงข้างมากของประชาชนของ รัฐผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย โดยประชาชนอาจใช้อํานาจของ
ตนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป และเมื่อประชาชนให้สิทธิในการมีอำนาจของนักการเมือง เมื่อมี
เหตุการณ์ใดที่ต้องตัดสินใจร่วมกันควรรับฟังเสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วนในกระบวนการรัฐสภาเพ่ือ
สรรสร้างให้ประเทศมีความม่ันคงร่วมกัน๑๒๒  

 
๑๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๗๒ 

๑) การยอมรับในหลักการของเสียงขางมาก ๒) รับฟงความคิดเห็นของผู้อ่ืนภายใต้ความ
เป็นประชาธิปไตย 

๓) สนับสนุนสร้างสรรค์อยู่ ในหลักความ
ถูกต้องยุติธรรม     

๔) รณรงค์ยึดถือหลักการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่สังคม  

จิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และ
สิทธิเสียงส่วนน้อย 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี โดยประเด็น ด้านจิตสำนึกในเร ื ่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย                                          
การยอมรับในหลักการของเสียงขางมากในระบอบประชาธิปไตยแมวาบางครั้งจะแตกตางและตอง
รับฟงความคิดเห็นของผู้อื่นหรือเสียงข้างน้อยด้วยภายใต้ความเป็นประชาธิปไตยโดยการแสดงพลัง
สนับสนุนที่สร้างสรรค์อยู่ในหลักความถูกต้องยุติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม จัดกิจกรรม
ทางการเมือง รณรงค์ให้รัฐยึดถือหลักการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สังคม ดังแผนภาพที่ ๔.๓.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๓.๔ ด้านจิตสำนึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย 
๕. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด

เพชรบุรี ประเด็น จิตสำนึกในเรื่องหลักความเสมอภาค พบผลดังนี้ 
๕) จิตสำนึกในเรื่องหลักความเสมอภาค 
๑. การมีจิตสำนึกในเรื่องหลักความเสมอภาค นักการเมืองและประชาชนยึดในหลัก        

การปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยหลักความเสมอกันในทางกฎหมาย โดยประชาชนทุกคนอยู่
ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งใช้บังคับกับทุกคนในชุมชน เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปประชาชนผู้มีสิทธิ
ในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัวแทนของตนเองเข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร
ประชาชนหนึ่งคนก็มีหนึ่งเสียงเท่ากัน หลักท้ังสองประการต้องมีอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ถ้าหากไม่
มีหลักการนี้จะทำให้ประชาชนบางคนกลายเป็นผู้มีอภิสิทธิ์ เหนือประชาชนคนอื่นทั้งในทางกฎหมาย
และในทางการเมือง๑๒๓ 

๒. หลักความเสมอภาคมีเพียงการลงคะแนนได้คนละ ๑ เสียงเท่ากันหมดตามในระบอบ
ประชาธิปไตยนั ่นถือว ่า การเลือกตั้งเมื ่อมาดูจากการเลือกตั ้งนายกองค์การบริหารส่วนใน                   
วันที่ ๒๐ ธ.ค.๒๕๖๓ มีผู้มีสิทธิ ๓๘๖,๕๐๖ คน มาใช้สิทธิ ๒๔๕,๐๘๐ คน  ร้อยละ ๖๓.๔๑  แสดงว่า
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่อนข้างมาก๑๒๔ 

 
๑๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๗๓ 

๓. การมีจิตสำนึกในเรื่องหลักความเสมอภาค นักการเมืองจะต้องผู้ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ หรือประสานงานกับประชาชนได้ดี ช่วยเหลือประชาชนด้วยความเท่าเทียมเสมอภาค
กันไม่เลือกปฏิบัติและ เป็นผู้ที่ประชาชนรู้จักและให้การยอมรับนับถือเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี  มีความเป็นกันเองกับผู้อ่ืนและไม่ถือตัวเข้าถึงง่าย๑๒๕  

๔. การมีจิตสำนึกในเรื่องหลักความเสมอภาค ขึ้นชื่อว่าเป็นนักการเมืองแล้วย่อมมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินชีวิต คือ ต้องเสียสละทุกอย่างเข้ามาอาสาทำงานขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจัดสรรงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นในแต่ละพื้นโดยเท่า
เทียมกัน และเมื ่อนักการเมืองมีสถานะเป็นผู้แทนของประชาชนย่อมกลายเป็นที ่คาดหวังของ
ประชาชนผู้เลือกเข้ามาทำงานรับใช้ประชาชน๑๒๖ 

๕. นักการเมืองท้องต้องมีจิตอาสาเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชน คือ บุคคลที่เสนอตัวเข้า
สู่ระบบการเมือง โดยมีพรรคการเมืองภายใตร้ะบบการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้นักการเมือง
ทุกๆ ระดับมีความชอบธรรมในการเป็นตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชน ดังนั้น การที่เป็น
ตัวแทนประชาชนความเสมอในการทำให้หน้าเป็นสิ ่งที ่สำคัญ เพราะประชาชนทุกคนจะมอง
นักการเมืองบุคคลนั้นว่าเป็นนักการเมืองที่ดี น่าเคารพนับถือ๑๒๗ 

๖. การมีจิตสำนึกในเรื่องหลักความเสมอภาค มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก เพราะความเสมอภาคจะสะท้อนให้เห็นถึง ความเท่าเทียมกัน
ของคนในสังคม และส่งผลให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี๑๒๘ 

๗. นักการเมืองจะต้องมีเมตตาธรรม ไม่มีอคติ หรือ ฉันทาคติ นักการเมือง บุคคลทำงาน
ทางการเมืองที่เป็นผู้นำต้องรู้จักสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเสมอภาค 
รู้จักอดกลั้น และอดทน ทั้งทางอารมณ์และจิตใจ สุดท้ายคือการรู้จักให้อภัย ในสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดข้ึน๑๒๙ 

๘. การมีจิตสำนึกในหลักความเสมอภาค ในท้องถิ่นต่างๆ จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย โดยการให้ประชาชนร่วมแสดง ความคิดเห็นด้วยความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาเพ่ือกำหนดนโยบายในการบริหารโดยผ่านเวที
ประชาคม๑๓๐ 

 
๑๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที ่๓ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ขอ้มูลสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๗๔ 

๑) มีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกันภายใต้กฏกติกา ๒) แสดงความคิดเห็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้วย
เมตตาธรรม ไม่มีอคติ 

๓) ยึดมั่นในหลักความเสมอภาคเพ่ือความ
น่าเชื่อถือ   

๔) รู้จักอดกลั้น และอดทน ทั้งทางอารมณ์
และจิตใจ  

จิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค 

๙. นักการเมืองร่วมตัดสินใจทางการเมือง คือ การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างชอบ
ธรรมมีการยอมรับผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงหลักการเสียงข้าง
มาก ควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อย หลักการเสียงข้างมากนี้ ต้องใช้ควบคู่ไปกับการ
เคารพและคุ้มครองสิทธิเสียงข้างน้อยด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่า ฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้
วิธีการพวกมากลากไปเพื่อผลประโยชน์ของพวกตนอย่างสุดโต่ง แต่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนทั้งหมด เพื่อสร้างสังคม ที่ประชาชนเสียงข้างน้อย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสต่างๆ สามารถอยู่
ร่วมกับประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ได้อย่างสันติสุข๑๓๑  

สรุปได้ว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี โดยประเด็น ด้านจิตสำนึกในเรื่องหลักความเสมอภาค การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยประชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกันภายใต้กฏกติกาที่รัฐวางไว้และ ทุกคนมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตน รู้จักอดกลั้น และอดทน ทั้งทางอารมณ์และจิตใจ เป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยโดย ยึดมั่นในหลักความเสมอภาคเพื่อความน่า เชื่อถือ ดำเนินงาน
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน เพ่ือสร้างสังคมที่มีประชาชนเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อย สามารถอยู่
ร่วมกับประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ได้อย่างสันติสุข ดังแผนภาพที่ ๔.๓.๕ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓.๕ ด้านจิตสำนึกในเรื่องหลักความเสมอภาค 
๖. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด

เพชรบุรี ประเด็น จิตสํานึกในเรื่องหลักความยุติธรรม พบผลดังนี้ 
๖) จิตสำนึกในเรื่องหลักความยุติธรรม 
๑. การมจีิตสำนึกในเรื่องหลักความยุติธรรม เมื่อคิดสร้างหลักความยุติธรรมจากจุดเริ่มต้น

คือ ความเที่ยงธรรมดัง กล่าวคือ หลักความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ปัจเจกบุคคลทุกคนต้องมีเสรีภาพ
อย่างสมบูรณ์และมีอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ การมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น เสรีภาพในการพูด 
เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง การก่อตั้งสมาคม เสรีภาพในการตัดสินผิดชอบชั่วดีด้วยตนเอง 
เสรีภาพที่จะมีสิทธิในทรัพย์สินส่วนตัว หลักความแตกต่าง คือ หลักการยกเว้นให้มีการปฏิบัติต่อ

 
๑๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๗๕ 

สมาชิกของสังคมแตกต่างกันได้หากการปฏิบัตินั ้นเป็นไปเพื ่อช่วยเหลือคนที ่ด ้อยกว่าหรือคน
เสียเปรียบในสังคม เช่น เป็นความยุติธรรมที่รัฐจะนำภาษีของคนรวยไปสร้างระบบสวัสดิการต่างๆ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยากจน คนชั้นล่าง คนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน๑๓๒ 

๒. ความยุติธรรมตามระบบสังคม-การเมืองไทย คือ ความยุติธรรมภายใต้ระบอบการ
ปกครองที ่เร ียกว ่า “ระบอบประชาธ ิปไตยอันมีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป ็นประมุข” ซึ ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมการปกครองของสังคมไทยซึ่งเป็นพ้ืนฐานให้คนในสังคมเกิดกระบวนการ
ทางความคิดที่ถูกต้องมากขึ้น๑๓๓ 

๓. การมีจิตสำนึกในเรื่องหลักความยุติธรรม มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน เพราะความยุติธรรมย่อมแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของ
คนในสังคมที่จะได้รับการปฏิบัติเหมือนกันในเรื่องเดียวกัน ส่งผลให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี๑๓๔ 

๔. การมจีิตสำนึกในหลักความยุติธรรม ในระบอบประชาธิปไตยต้องใช้หลักความยุติธรรม
ในการแก้ปัญหาในการอำนวยความเป็นธรรมเริ่มจะแก้ไขปัญหาในทางศาลให้มีความยุติธรรมมาก
ขึ้น๑๓๕ 

๕. การสร้างหลักความยุติธรรม จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้การสร้างหลักความยุติธรรม
เกิดข้ึนเนื่องด้วย 1) ทุกคนจะต้องมีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์และมีอย่างเท่าเทียม 2) หากจะมีการปฏิบัติ
ที่แตกต่างในทางสังคมการปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นประโยชน์แก่การช่วยเหลือคนที่เสียเปรียบในสังคม๑๓๖ 

๖. ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่สามารถสร้างระบบสังคมการเมืองจากพันธสัญญา
แห่งความยุติธรรมที่สถาปนาขึ้นบนจุดยืนของการยอมรับ หรือเคารพหลัก “ความเท่าเทียมในความ
เป็นมนุษย์” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เท่ียงธรรมของการบัญญัติกฎหมาย หรือการปฏิบัติใดๆ ที่เป็นธรรมแก่
ทุกคนอย่างเท่าเทียม๑๓๗ 

๗. การมีจิตสำนึกในเรื่องหลักความยุติธรรม ทุกคนควรมีโอกาสอย่างเท่าเที ยม ในการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม จะทำให้เกิดโอกาสแห่งความสำเร็จของบุคคลที่มีความสามารถ เหมือนกัน
อย่างเท่าเทียมกัน เช่น บุคคลมีสติปัญญาเท่าเทียมกัน ควรได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียม

 
๑๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๒ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๗๖ 

๑) สร้างความยุติธรรมจากความเท่ียงธรรม ๒) เคารพกฎหมาย คือ คุณสมบัติของพลเมือง
ที่ดี 

๓) แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเป็นธรรม       ๔) ประพฤติท่ีสุจริตและยุติธรรม

จิตสํานึกในเรื่องหลักความยุติธรรม 

กัน ปราศจากการแบ่งชนชั้นทางสังคม การกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่ให้ผู้ที่ได้เปรียบใน
สังคม๑๓๘ 

๘. ความยุติธรรมอาจ หมายถึง ความสุจริต ความเป็นธรรม ความชอบธรรม ความชอบ
ด้วยกฎหมาย ความถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนประเพณี
และการปฏิบัติตามหน้าที่ ความยุติธรรมคลุมถึงความประพฤติทั้งหมดของคนเรา แต่หลักความ
ยุติธรรมนั้นกว้างกว่าหลักกฎหมาย๑๓๙ 

๙. การมีจิตสำนึกในเรื่องหลักความยุติธรรม โดยการร่วมตรวจสอบการทุจริตเลือกตั้งเป็น
จุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนกับนักการเมืองเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกด้วยความ
สุจริตและยุติธรรมเกิดเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ด๑ี๔๐ 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี โดยประเด็น ด้านจิตสํานึกในเรื่องหลักความยุติธรรม สร้างหลักความยุติธรรมจาก
จุดเริ่มต้นคือ ความเที่ยงธรรม การเคารพกฎหมายถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการเป็นพลเมืองที่ดีและ 
ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง หากไม่กระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วเปนวิถีทางอันหนึ่งซึ่งสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีโดยการตัดสินเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิตาม
กฎหมาย ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนประเพณีและการปฏิบัติตามหน้าที่ คลุมถึงความประพฤติที่
สุจริตและยุติธรรมเกิดเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี ดังแผนภาพที่ ๔.๓.๖ 

 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓.๖ ด้านจิตสำนึกในเรื่องหลักความยุติธรรม 
 

๗. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี ประเด็น จิตสำนึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง  พบผล
ดังนี้ 

 
๑๓๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๗๗ 

๗) จิตสำนึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมท่ีแตกต่าง   
๑. การมีจิตสำนึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง จำเป็น

จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง เมื่อมีการประชุมเพื่อวางนโยบายต่างๆ
เนื่องจากมีบุคคลหลายฝ่ายสิ่งที่จำเป็นในการทำประชามติ คือ การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
แม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน๑๔๑ 

๒. การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย นักการเมืองจำเป็นที่ฟังความ
คิดเห็นของแต่ละฝ่าย โดยยึดมั ่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย โดยการประนีประนอมกันในทาง
ความคิดเคารพในสิทธิและการตัดสินใจของผู้อื ่น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่น ปฏิบัติตนตามกฎ
ข้อบังคับของสังคม รู้จักแก้ปัญหาโดยสันติวิธี๑๔๒ 

๓. การมจีิตสำนึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง  ผู้ใหญ่
จะต้องมีความเมตตาต่อผู้น้อยอย่างเสมอหน้า (ไม่ใช่เสมอภาค) ขณะเดียวกัน ผู้น้อยก็ต้องเคารพ
ผู ้ใหญ่ หลีกเลี ่ยงการวิพากษ์วิจารณ์หรือทำให้ผู ้ใหญ่เสื ่อมเสีย (รวมเสียหน้าด้วย) คุณลักษณะ
ความสัมพันธ์เช่นนี้ทำให้เกิดความอดทนอดกลั้นมาได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพราะด้วยความเมตตา
ของผู้ใหญ่ ก็ทำให้ไม่ลงโทษทัณฑ์ร้ายแรงต่อผู้น้อยในกรณีการทำผิด เช่น นักศึกษาปีแก่ๆ ทำอะไรผิด
ก็อ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็จะได้รับความเมตตา ขณะเดียวกัน หากผู้ใหญ่ทำผิดก็จะได้รับการอภัยเมื่อ
เทียบกับคุณงามความดีที่เคยทำมาก่อนในอดีต๑๔๓ 

๔. บุคคลผู้มีความอดทน ย่อมไม่มีอันตรายแก่ใครๆ มีแต่จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่
บุคคลผู้ที่คบหาเสวนาด้วยอย่างเดียว เพราะบุคคลผู้มีความอดทน ย่อมเป็นผู้มีมงคลคือเหตุแห่งความ
เจริญในตนอยู่แล้ว จะประกอบกิจการทุกสิ่งล้วนทำด้วยปัญญาอันประกอบด้วยเหตุผลทั้งสิ้น อีกทั้ง
เป็นผู้หนักแน่น ไม่หวั่นไหวได้ง่าย การเลื่อนชนชั้น/การไหลเลื่อนพื้นที่ทางสังคม/การเคลื่อนย้ายทาง
ภาพลักษณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวางได้ทำให้ความสัมพันธ์แนวดิ่ง แปรเปลี่ยนเป็นแนว
ระนาบที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอด ทำให้ไม่มีใครตกอยู่ในสถานะผู้ใหญ่หรือผู้น้อยอย่างเดิมตลอดเวลา การ
จัดความสัมพันธ์ทุกมิติจึงพลวัตรอย่างรวดเร็ว๑๔๔ 

๕. การมีจิตสำนึกในความอดทนอดกลั ้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง  
พ้ืนฐาน คือ ความอดทนหรือการยอมรับความจริงที ่ว ่าคุณไม่สามารถมีทางของคุณได้ในทุก
สถานการณ์ในชีว ิตนอกจากนี ้ย ังหมายความว่าค ุณยอมรับว่าคนอื ่นม ีความแตกต่างและมี
ความสามารถที่แตกต่างกัน หากคุณสามารถชื่นชมความแตกต่างเหล่านี้ได้แสดงว่าคุณมีความอดทน

 
๑๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๒ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓.  
๑๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๗๘ 

อดกลั้น ความอดทนคือความสามารถในการรักษาความเย็นภายใต้สภาวะที่พยายามและไม่ปล่อยให้
ตัวเองหลุดจากที่จับ นอกจากนี้ยังหมายถึงการไม่ท้อแท้หรือสูญเสียอารมณ์เม่ือเกิดความล่าช้า๑๔๕ 

๖. ความสามารถในการยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้คนที่แตกต่างจากเราปฏิบัติต่อพวกเขา
ด้วยความเคารพและให้เกียรติ ในทางกลับกันความอดทนเป็นคุณลักษณะของการรอคิวอย่างใจเย็น 
ความอดทนเป็นคุณลักษณะของการอดทนกับใครบางคนหรือบางสิ่งที่คุณไม่ชอบในขณะที่ความ
อดทนรอคอยบางสิ่งอย่างใจเย็น๑๔๖ 

๗. โลกในสังคมเสรีประชาธิปไตยยุคใหม่นั้น ต่างให้การยอมรับว่าปัจเจกบุคคลมีสิทธิ 
เสรีภาพในการดำรงวิถีชีวิต โดยปัจเจกย่อมอยู่บนพื้นฐานของโลกทัศน์ ความเชื่อ และขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มก้อนของตนเองและพวกพ้อง แม้ในความเป็นจริง ในหลายต่อหลายกรณีจะเกิด
ความแตกต่างขึ้นในระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานความคิด ความเชื่อ และความต้องการซึ่งแตกต่าง
กัน แต่คนที่ใจกว้างและมีความอดทนอดกลั้นก็ไม่เคยปล่อยให้ความขัดแย้งแตกต่างนำไปสู ่การ
เผชิญหน้ากันด้วยกำลัง แต่ถ้าจะมีการเผชิญหน้ากันบ้าง ก็จะเป็นเพียงการถกเถียงกันด้วยปัญญา
เท่านั้น๑๔๗ 

๘. คนในสังคมไทยทุกคนควรจะต้องตั้งสติให้มั่น แล้วหันกลับมาทบทวนพฤติกรรมของ
ตนเองในเรื่องราวและมุมมองทางการเมือง โดยเฉพาะในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งใน
เรื่องผลประโยชน์ทางการเมือง เราทุกคนควรจะต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน รับฟัง
ซึ่งกันและกัน ต้องอดทนอดกลั้นต่อกันและกัน และเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมากท่ีสังคมไทยจะต้อง
เหลือพื้นที่ว่างไว้สำหรับแต่ละฝ่าย โดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะถูกใช้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้สามารถใช้เป็นเวที
สำหรับเจรจาร่วมกันเพื่อหาทางออก และร่วมกันประสานผลประโยชน์ระหว่างกัน และใช้เป็นเวที
สำหรับขจัดความขัดแย้งระหว่างกัน โดยต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในหลักของความมีเหตุมีผล ความเสมอ
ภาพ ความเป็นธรรม และต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันอย่างแท้จริง๑๔๘ 

๙. การมีจิตสำนึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง  โดย
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยในปัจจุบันรุ่นปัจจุบันจะนำไปสู่วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพราะคนรุ่น
ใหม่ได้รับการศึกษาจากตะวันตก และเติบโตมาแบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีความม่ันใจในตัวเองและ
อยากจะได้รับการปกครองแบบประชาธิปไตยเหมือนยุโรป ทั้งอิทธิพลจากสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์
ทำให้เขาได้รับอิทธิพลจากสื่อเหล่านั้น รับรู้ถึงความเป็นไปในโลกกว้างทำให้เยาวชนเหล่านั้นเรียกร้อง

 
๑๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที ่๑๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๗๙ 

๑) มีสติมั่นในเรื่องการเมือง 
๒) ทบทวนพฤติกรรมของตนเองในมุมมอง
ทางการเมือง

๓) เคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน  
๔)ยอมรับ โดยความชอบธรรมว่ าพรรค
การเมืองที่เลือกพายแพ้ 

จิตสํานึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็น
และพฤติกรรมท่ีแตกต่าง                       

สิทธิเสรีภาพมากขึ้น ซึ่งย่อมมีความขัดแย้งกันระหว่างคนรุ่นเก่ากันคนรุ่นใหม่ แล้วแต่ว่ากลุ่มไหนจะ
สำเร็จ ซึ่งต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆ ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง๑๔๙ 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี โดยประเด็น ด้านจิตสำนึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมท่ี
แตกต่าง สังคมไทยควรจะต้องตั้งสติให้มั่น แล้วหันกลับมาทบทวนพฤติกรรมของตนเองในเรื่องราว
และมุมมองทางการเมือง โดยเฉพาะในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทาง
การเมือง ต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน รับฟังซึ่งกันและกัน อดทนอดกลั้นต่อกันและ
กันการพูดคุยและแสดงทัศนะทางการเมืองในหมู่คณะที่มีความคิดเห็นแตกต่าง ทำได้ในกรอบที่มีการ
ตกลงไว้และ มีการยอมรับโดยความชอบธรรมว่าพรรคการเมืองที่เลือกพายแพตอ การเลือกตั้งโดย
การใช้สิทธิที่ชอบธรรมและยุติธรรม ดังแผนภาพที่ ๔.๓.๗ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓.๗ ด้านจิตสำนึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง 
 
๘. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด

เพชรบุรี ประเด็น จิตสํานึกในเรื่องหลักนิติธรรม พบผลดังนี้ 
๘) จิตสำนึกในเรื่องหลักนิติธรรม 
๑. การมีจิตสำนึกในเรื่องหลักนิติธรรม ทุกคนในสังคมควรที่จะสร้างพื้นฐานกฏระเบียบ

ภายในครอบครัวก่อน เนื่องจากกฏระเบียบแบบแผนภายในครอบครัวจะเป็นเพื่อนฐานทำให้ทุกคน
เคารพกฏกตกิาทางสังคมได้เพราะถูกหล่อหลอมจากพ้ืนฐานทางครอบครัวนั้นมา๑๕๐ 

๒. การมีจ ิตสำนึกในเร ื ่องหลักน ิติ ธรรม การเม ืองแบบไทยสอดคล้องกับส ังคม
ประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนต้องปฏิบัติตามระเบียบและมีวินัย ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ทำให้
การบังคับใช้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์  โดยไม่ยอมให้ผู้ใดมาละเมิดหรือกระทำการตามอำเภอใจได้ 
ถ้าหากมีกฎหมายที่ละเมิดสิทธิหรือไม่เป็นธรรมก็ต้องเสนอข้อเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายนั้นให้เป็น

 
๑๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๘๐ 

ธรรม ไม่ใช่ฝ่าฝืนไม่ยอมรับ เพราะการกระทำเช่นนั้นจะทำให้ผู้อ่ืนฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายได้เช่นกัน
จะทำให้เกิดความสับสนในสังคม๑๕๑ 

๓. การมีจิตสำนึกในเรื่องหลักนิติธรรม โดยยึดมั่นและเชื่อถือในหลักกฏหมายของประเทศ 
นักการเมืองและประชาชนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการธรรมธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักการเมืองที่ดี อันจะทำให้ได้รับการ
ยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชน ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพ่ือให้
เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ขยันอุทิศตนและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตาม
เป้าหมาย โดยพัฒนาตนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง๑๕๒ 

๔. กฎหมายเป็นแต่เพียงระเบียบแห่งความประพฤติของสังคมเท่านั้น ซึ่งศาลถือเป็นหลัก
ในการตัดสินข้อพิพาทของบุคคล จะเป็นทางอาญาหรือแพ่งก็ตาม และในการตัดสินนั้นศาลถือเอา
ความเชื่อและเหตุผลเท่านั้น ศาลมองไม่เห็นความจริงแท้ ศาลวินิจฉัยข้อเท็จจริงด้วยความเชื ่อใน
พยานหลักฐาน แต่ความจริงบางกรณีเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ และมนุษย์มองไม่เห็น ความจริงเป็น
รากฐานของความยุติธรรม ไม่ใช่ความเชื่อและไม่ใช่ด้วยเหตุผล๑๕๓ 

๕. การมีจิตสำนึกในเรื่องหลักนิติธรรม ในการเสวนาทางการเมืองเป็นสิ่งที่ทำได้อย่าง
สร้างสรรค์ในกรอบของกฎหมายโดยนักการเมืองและประชาชนจัดให้มีเวทีเสวนาทางการเมือง โดย
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการจัดกิจกรรม
พัฒนาสังคม การนำเสนอเหตุผลผ่านกิจกรรมทางการเมืองภาคประชาชนและกิจกรรมทางการเมือง
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายกำหนดไว้๑๕๔ 

๖. การมีจิตสำนึกในเรื่องหลักนิติธรรม กฎหมายสามารถดำเนินการ ถึงองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หรือ เทศบาลหรือเข้าถึงการเมืองระดับชาติด้วยการกำหนดงบประมาณไปยังองค์กรตา่งๆ 
โดยความเห็นชอบร่วมกัน โดยการใช้หลักความถูกต้อง ซึ่งจะทำให้งบประมาณนั้นชอบด้วยกฏหมาย 
และส่งต่อมาถึงประชนอย่างโปร่งใส โดยตรวจสอบตามกระบวนการต่างๆ๑๕๕  

๗. นักการเมืองจะต้องยอมรับความผูกพันในหน้าที่ของตนหรือที่ตนสั่ง ถ้าหากเกิดความ
ผิดพลาดก็พร้อมที่จะรับผิดและรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว หากความผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหาย 

 
๑๕๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที ่๓ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๕๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๘๑ 

๑) ส่งเสริมการใช้กฏหมายอย่างบริสุทธิ์และ
ยุติธรรม

๒)การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมปราศจาก
การแทรกแซง

๓) นักการเมืองสามารถตรวจสอบตาม
กระบวนการต่างๆ ได้   

๔) การสนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย 

จิตสํานึกในเรื่องหลักนิติธรรม                          

นักการเมืองต้องพร้อมที ่จะพิจารณาตนเอง หลีกทางให้ผู ้อื ่นได้เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนตน            
โดยกระบวนการตามกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างสันติวิธี๑๕๖ 

๘. การมีจิตสำนึกในเรื่องหลักนิติธรรม มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย เพราะหากคนในสังคมทุกคนดำรงอยู่โดยอาศัยหลักนิติธรรมหรือหลักของ
กฏหมายก็จะส่งผลให้คนทุกคนดำรงอยู่บนหลักพ้ืนฐานเดียวกันและอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี๑๕๗ 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี โดยประเด็น ด้านจิตสำนึกในเรื่องหลักนิติธรรม การส่งเสริมการใช้กฏหมายอย่าง
บริสุทธิ์และยุติธรรมโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่บริสุทธิ์และยุติธรรมปราศจากการ
แทรกแซงของฝ่ายบริหารหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล เพื่อให้ได้ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมือง
ท้องที่ท้องถิ่นที่โปร่งใส ตรวจสอบตามกระบวนการต่างๆ ได้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่การ
กำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ทางสังคมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายกำหนดไว้โดยการสนับสนุนความ
ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเป็นสิ่งที่พึงทำเพ่ือให้เกิดความชอบธรรม ดังแผนภาพที่ ๔.๓.๘ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓.๘ ด้านจิตสำนึกในเรื่องหลักนิติธรรม 
  

 
๑๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๘๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๕  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 
๑.  จิตสํานึกในเรื่องความศรัทธาใน

ร ะ บ อ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ
ประชาธิปไตย 
ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข ในกลไกที่มีความเชื ่อมั่น
ทางการเม ือง ค ือ การใช ้ส ิทธิ์
เ ล ื อกต ั ้ ง  ซ ึ ่ ง ถ ื อ ว ่ า เ ป ็ นการ
แสดงออกในหน้าที่อย่างหนึ่งของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

๙ ๑๐, ๑๔, ๑๑, ๑๕, ๙, ๗, ๘, ๕, ๑๖  

๒. จิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
หลักสิทธิเสรีภาพ เป็นหลักการที่
สำคัญขั ้นพื ้นฐานเสรีชนภายให้
ความเป็นประชาธิปไตย เป็นการ
ร ั บ รองส ิ ทธ ิ ของ เส ร ี ชนหรื อ
ประชาชนทั่วไปโดยสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น การรับรู้
ข ่าวสาร และการยึดมั ่นศักดิ ์ศรี
ของบุคคล  

๙ ๗, ๕, ๑๗, ๔, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๓ 

 
  



๑๘๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๖  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 
๓. 

 
 
 
 

จิตสํานึกในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิ
ของตนเองและการเคารพสิทธิ
ของผู้อ่ืน 
การปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง
ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ ยึดมั่นใน
อุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้จักใช้
ปัญญา เหตุผลในการแก้ไขปัญหา 
รับฟังความคิดเห็นของผู ้อ ื ่น มี
เหตุผลและมีการประนีประนอม
กันในทางความคิดเคารพในสิทธิ
ในการต ัดส ินใจของผ ู ้ อ ื ่น คือ 
การเมืองที่สร้างสรรค์ภายใต้การ
ให้เกียรติกันและกัน 

๙ ๑๖, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๔, ๑๑, ๑๗ 

๔. จิตสํานึกในเรื ่องเสียงส่วนใหญ่
และสิทธิเสียงส่วนน้อย 
การยอมรับในหลักการของเสียง  
ขางมากในระบอบประชาธิปไตย
แมว่าบางครั้งจะแตกตางและตอง
รับฟงความคิดเห็นของผู้อื ่นหรือ
เสียง 

๙ ๙, ๖, ๗, ๘, ๔, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓ 

 
  



๑๘๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๗  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 
๕. จิตสำนึกในเรื่องหลักความเสมอ

ภาค 
ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยประชาชนทุกคนมี
สิทธิมีเสียงเท่าเทียมกันภายใต้กฏ
กต ิกาท ี ่ร ัฐวางไว ้  โดยส ิทธ ิขั้น
พื ้นฐานในระบอบประชาธิปไตย 
คือ ยึดมั่นในหลักความเสมอภาค 

๙ ๖, ๑๔, ๓, ๘, ๙, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 

๖.  จ ิตสำน ึกในเร ื ่ องหล ักความ
ยุติธรรม 
หลักความยุติธรรมจากจุดเริ่มต้น
คือ ความเที ่ยงธรรม การเคารพ
กฎหมายอันเป็นคุณสมบัติของการ
เป็นพลเมืองและ วัฒนธรรมทาง
การเมืองที่ด ี

๙ ๒, ๓, ๑๕, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๒, ๑๘, ๙ 

๗. จิตสำนึกในความอดทนอดกลั้น
ต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่
แตกต่าง 
สังคมไทยควรจะต้องตั้งสติให้มั่น 
แล้วหันกลับมาทบทวนพฤติกรรม
ของตนเองในเรื่องราวและมุมมอง
ทางการเมือง โดยการรับฟังซึ่งกัน
และกัน อดทนอดกลั้นต่อกันและ
กันการพูดคุยและแสดงทัศนะทาง
การเมืองที่มีความคิดเห็นแตกต่าง  

๙ ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๕  

 
  



๑๘๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๘  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 

ความถี่ รูป/คนทีใ่ห้ข้อมูลสำคัญ 
๘.  จิตสำนึกในเรื่องหลักนิติธรรม 

การส่งเสริมการใช้กฏหมายอย่าง
บร ิส ุทธ ิ ์และย ุต ิธรรมโดยการ 
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นนำไปสู่
การกำหนดและแนวทางพัฒนาพ้ืน
สังคมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย
โดยการสนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์
ของกฎหมายอันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด
ความชอบธรรม 

๘  ๑๔, ๓, ๔, ๕, ๖, ๑๘, ๑๖, ๑๕, 

 
๔.๓.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดย หลักสาราณียธรรม ๖ 
จากการสัมภาษณ์ ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants) จำนวน ๑๘ รูปหรือคนซึ่ง

ครอบคลุมประเด็นเรื่องที่วิจัยโดยผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 
๔.๓.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยหลักสาราณียธรรม ๖ เช่น เมตตากายกรรม 
(กระทำต่อกันด้วยความเมตตา), เมตตาวจีกรรม (การพูดจากับผู้อื่นด้วยความรักและเมตตา), เมตตา
มโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี), สาธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอย
ให้ทั ่วถึงกัน), สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินั ยของส่วนรวม),            
ทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกัน)  ได้โดยวิธีการใดบ้าง ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลสำคัญได้ให้คำตอบสรุปได้ดังนี้ 

๑) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส ่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยหลักสาราณียธรรม ๖ ประเด็น เมตตากายกรรม 
(กระทำต่อกันด้วยความเมตตา) พบผลดังนี้ 

๑.เมตตากายกรรม (กระทำต่อกันด้วยความเมตตา) 
๑. ในการเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นทางการเมืองของนักการเมืองนั้นต้องคิดดี มองกันในแง่

ดีมีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกัน รักและเมตตาต่อกันคิดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกัน ไม่อิจฉา



๑๘๖ 

ริษยา ไม่คิดอคติ ไม่พยาบาท ไม่โกรธแค้นเคืองกัน รู ้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันและกันอยู่
เสมอ๑๕๘ 

๒. การลงพ้ืนที่ของนักการเมืองระดับท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติ คือ ผู้แทนราษฎรโดย
มีทีมงานการเมืองของนักการเมืองของแต่ละบุคคลจะต้องมีการแสดงกิริยาอาการสุภาพในการ
ปฏิบัติงานต่อผู้ร่วมงาน กับคนร่วมงานและประชาชนทั่วไป โดยไม่เบียดเบียน มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
แสดงไมตรีและความหวังดีต่อกัน๑๕๙ 

๓. นักการเมืองจะต้องมีน้ำใจช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อประชาชนทุกคนที่มาขอความ
ช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ ด้วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง๑๖๐ 

๔. การเข้ามาทำงานทางการเมืองของนักการเมืองทุกระดับทั้งระดับท้องถิ่น และระดับ
ผู้แทนราษฎร ก่อนอื่นต้องมีความเสียสละ เข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชนแล้วก็ต้องมีการแสดงออก
ด้วยเมตตา แสดงไมตรีและความหวังดีต่อกันในขณะเจอกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง ปฏิบัติงานด้วย
ความตั้งมั่นเพื่อจะพัฒนาและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มีความเท่าเทียมกันและเสมอภาค
กัน๑๖๑ 

๕. เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งมีอำนาจทางการเมืองนักการเมืองทุกระดับในจังหวัด จะต้อง
ใช้สติปัญญาแทนอคติ  รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย เพราะการมีข้อมูลที่ดี ช่วยให้การตัดสินใจถูก
แม่นยำขึ้น จึงต้องรู้ลึก รู ้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล กระตือรือร้นอยู่เสมอ เป็นนักอ่าน ขยันใฝ่หาความรู้                
ช่างสังเกต รู้จักฟังเสียงของประชาชนทุกภาคส่วนเพ่ือนำความทุกข์ร้อนของประชาชนไปบริหาร
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องและบริสุทธิ์ยุติธรรม๑๖๒ 

๖. นักการเมืองและคนการเมืองซึ่ง ประกอบด้วย สมาชิกพรรคการเมือง นักการเมือง
ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เอาใจใส่เกี ่ยวกับปัญหาและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นอย่าง
สร้างสรรค๑์๖๓ 

 
๑๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๒ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๘๗ 

๑) คิดดี มีความหวังดีและปรารถนาดี ๒) ฟังเสียงของประชาชนทุกภาคส่วน

๓) กระทําแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์                 
๔) แก้ไขปัญหาให้ถูกต้องเท่าเทียมและเสมอ
ภาคบริสุทธิ์ยุติธรรม

เมตตากายกรรม                         
(กระทําต่อกันด้วยความเมตตา) 

๗. นักการเมืองเมื่อเข้าใจสภาพปัญหาและทุกข์ร้อนของประชาชน ก็ต้องรับความต้องการ
ของชุมชนและสังคมได้ดีที่สุด และเลือกใช้คำพูดภาษาที่สุภาพเมื่อสนทนาพูดคุยกับประชาชนหรือ
ผู้นำชุมชน เพ่ือนร่วมงานให้เกิดความสร้างสรรคใ์นการปฏิบัติงานร่วมกัน๑๖๔ 

๘. นักการเมืองจะต้องมีเมตตาธรรม ไม่มีอคติ หรือ ฉันทะคติ ช่วยเหลือประชาชนให้สม
กับที่ประชาชนทุกคนให้คะแนนเสียงมาเป็นผู้แทนของเหล่าประชนทุกคน นักการเมืองจะต้องรู้จัก
สละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมต้องรู้จักแสดงน้ำใจต่อประชาชนทุกคนตลอดถึงบุคคล
และทีมงานการเมือง ในโอกาสอันสมควร และสิ่งที่สมควรที่สุดอย่างยิ่งคือ จะต้องรู้จักอดกลั้น และ 
อดทน ทั้งทางอารมณ์และจิตใจของบุคคลทุกฝ่ายที่ได้รับความเดือดร้อน สุดท้ายคือการรู้จักให้อภัย
กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งในทางตรงและทางอ้อมที่นักการเมืองท่านนั้นได้รับ๑๖๕ 

๙. ในการเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางการเมืองให้กับประชาชน นักการเมืองจะต้องรู้
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ทางการเมือง รู้ว่าขณะนี้เราเป็นตัวแทนของประชาชนเพ่ือเข้ามาแก้ไขปัญหา
ทุกข์ร้อนของสังคมในพื้นที่ของตน และแสดงบทบาทตามอำนาจหน้าที่เพื่อรับผิดชอบสิ่งที่มีเป็นอยู่
อย่างถูกต้องเหมาะสม๑๖๖ 

สรุปได้ว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดย หลักสาราณียธรรม ๖  ประเด็น ด้านเมตตา
กายกรรม (กระทำต่อกันด้วยความเมตตา) การเข้ามาทำงานทางการเมืองของนักการเมืองทุกระดับทั้ง
ระดับท้องถิ่น และระดับผู้แทนราษฎร ต้องคิดดี มองกันในแง่ดีมีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกัน           
รักและเมตตาต่อกันคิดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกัน ฟังเสียงของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำความ
ทุกข์ร้อนของประชาชนไปบริหารจัดการแก้ไขให้ถูกต้องและเท่าเทียมกันและเสมอภาคกันด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม ดังแผนภาพที่ ๔.๓.๒.๑ 

 
  
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓.๒.๑ ด้านเมตตากายกรรม (กระทำต่อกันด้วยความเมตตา) 

 
๑๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๘๘ 

๒) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส ่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยหลักสาราณียธรรม ๖ ประเด็น เมตตาวจีกรรม 
(การพูดจากับผู้อ่ืนด้วยความรักและเมตตา) พบผลดังนี้ 

๒. เมตตาวจีกรรม (การพูดจากับผู้อ่ืนด้วยความรักและเมตตา) 
๑. นักการเมืองระดับท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติ คือ ผู้แทนราษฎรต้องทำงานร่วมกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะแนวร่วมทางการเมือง เช่น สมาชิกพรรคการเมืองในสาขาพรรคการเมือง  
ทำงานร่วมกับประชาชน ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ จะต้องมีเมตตา มีความหวังดีต่อกัน           
ไม่ริษยากัน ไม่ชิงดี ชิงเด่นต่อกันและกัน ไม่ว่าจะด้วยการกระทำหรือจะด้วยการพูด หรือแม้กระทั่ง
การคิดโดยมีกติกาในการอยู่ร่วมกัน โดยกำหนดให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันต้องรู้จักการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
และจะต้องมีความประพฤติอันดีงามเสมอภาคกัน และที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องมีความคิดเห็นถูกต้อง 
และเป็นไปในแนวทางทิศทางเดียวกัน๑๖๗ 

๒. การจักสรรผลประโยชน์เกิดจากนโยบายต่างๆ ที่ให้กับประชาชนไว้ก่อนการเลือกตั้ง
นักการเมืองบุคคลนั้นสามารถจัดการและจัดสรรให้ด้วยความเสมอภาคโดยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ 
พูดจาดี มีอัธยาศัยไมตรีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความรักและเมตตาให้เกิดการเพื่อสรรสร้างรูปลักษณ์
ที่ดีของนักการเมืองและพรรคการเมืองนั้น๑๖๘ 

๓. นักการเมืองด้วยที่เป็นแทนของประชาชนทุกคน ให้คำเสนอแนะกับประชาชนอย่าง
สุภาพและสร้างผลงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ ่นได้ด้วยความไว้ว ่างใจของประชาชนเพื ่อเป็น
นักการเมืองที่อยู่ในสาบตาของประชาชนทั่วไป๑๖๙  

๔. ในการเริ ่มต้นของการจัดประชุมหรือปราศรัยของนักการเมืองหรือสมาชิกพรรค
การเมืองควรใช้วาทศิลป์ในการพูดคุยกับประชาชนทุกๆ คนโดยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน แม้จะเห็น
ต่างก็ต้องพูดให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพ่ือทัศนะคติที่ดีต่อประชาชนที่เข้ามาร่วมในงานนั้นๆ๑๗๐ 

๕. กลุ่มการเมือง พรรคการเมืองต่างๆ มีทัศนะคติในการแก้ไขปากท้องของประชาชนด้วย
ความเห็นด้วยและเห็นต่างการแสดงวาจาให้เกิดความขัดแย้งเป็นลักษณะของการใช้วาจาเท็จ การ
แสดงกิริยาโกรธ ใช้วาจาไม่มุสามีความเมตตาต่อคณะทำงานตลอดถึงสมาชิกพรรคการเมืองและ
ประชาชนทุกคน ต้องกล่าวถึงเหตุผลแสดงกิริยาพูดดีไม่โกรธตอบเพื่อความสามัคคีโดยร่วมกันแก้ไข
ปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง๑๗๑ 

 
๑๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๒ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๖๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๘๙ 

๖.การที ่นักการเมืองมีการสื ่อสารทางวาจาที ่ส ุภาพ เกิดซึ ่งความนิยมชมชอบของ
ประชาชนทั้งหลายแล้ว นักการเมืองบุคคลนั้นจะต้องรักษาซึ่งคุณสมบัตินี ้ต่อไปเมื่อตนเองดำรง
ตำแหน่งอยู่หรือว่า มิได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ตาม๑๗๒ 

๗. การที่นักการเมืองจะพูดปกป้องผลประโยชน์ตนและพวกพ้องซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง
แต่เมื่อมีจิตที่จะพูดจาด้วยความอ่อนโยนชี้แจงในทุกกรณีนักการเมืองบุคคลนั้นให้ผู้อื่นได้เข้าใจจะทำ
ให้เกิดความสามัคคีในชุมชน๑๗๓ 

๘. ประโยชน์ที ่เกิดขึ ้นสูงสุด คือ การระดมความคิดหรือกระบวนการประชาคมของ
ประชาชนโดนมีผู้นำชุมชนเป็นผู้นำเสนอ ซึ่งนโยบายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชน นักการเมืองซ่ึงเป็น
ตัวแทนของประชาชนทุกภาคส่วนตามเขตการเลือกตั้งรับผิดชอบของตน มีเทคนิคในการรับฟังคำ
วิพากษ์ วิจารณ์ ซักถามหรือให้คำปรึกษาหารือ โดยการให้คำแนะนำต่างๆ จนถึงการวางแผนแนวทาง
โครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นร่วมกัน๑๗๔ 

๙. นักการเมืองระดับท้องถิ ่นนักการเมืองระดับชาติและผู ้นำชุมชนปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ทั้งภาษากายที่ดี และการพูดดี พูดด้วยความเมตตาเพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน  
โดยเฉพาะการพูดเชิงนโยบายผลประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับอย่างยุติธรรม๑๗๕ 

สรุปได้ว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดย หลักสาราณียธรรม ๖ ประเด็น ด้านเมตตา
วจีกรรม (การพูดจากับผู้อ่ืนด้วยความรักและเมตตา) การกระทำหรือจะด้วยการพูด หรือแม้กระทั่ง
การคิดโดยมีกติกาในการอยู่ร่วมกัน โดยกำหนดให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันต้องรู้จักการแบ่ งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
และจะต้องมีความประพฤติอันดีงามเสมอภาคกัน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งภาษากายที่ดี และ
การพูดดี พูดด้วยความเมตตาเพื ่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน โดยเฉพาะการพูดเชิงนโยบาย
ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่อย่างยุติธรรม ดังแผนภาพที่ ๔.๓.๒.๒  
  

 
๑๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๗๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๙๐ 

๑) การกระทําหรือการพูด โดยมีกติกาใน          
การอยู่ร่วมกัน

๒) รู้จักการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมี
ความเสมอภาค

๓)  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งภาษากาย
การพูดที่ดี   

๔ )  พู ด เ ชิ ง น โ ยบาย เป็ นประ โ ยชน์ ขอ ง
ประชาชนส่วนใหญ่อย่างยุติธรรม 

เมตตาวจีกรรม (การพูดจากับผู้อ่ืน
ด้วยความรักและเมตตา) 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๓.๒.๒ ด้านเมตตาวจีกรรม (การพูดจากับผู้อ่ืนด้วยความรักและเมตตา) 

๓) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส ่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยหลักสาราณียธรรม ๖ ประเด็น  เมตตามโนกรรม 
(คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี) พบผลดังนี้ 

๓. เมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี) 
๑. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง ด้วยเมตตามโนกรรม 

(คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี) เป็นการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของคนการเมือง 
เช่น นักการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง จะต้องตระหนักในการการแสดงออกทางสังคมต่อคน
การเมือง นักการเมืองพรรคเดียวกันและนักการเมืองที่มาจากต่างพรรคการเมือง ตลอดถึงประชาชน
ผู้สนับสนุนซึ่งมีความนิยมชมชอบกับพรรคการเมือง นักการเมือง ด้วยความปรารถนาดี แสดงถึงไมตรี
จิตและความหวังดีต่อกัน และขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ภาคประชาสังคมจะต้องทำตามระเบียบอย่างเสมอ
ภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ แสดงถึงความมีน้ำใจและเต็มใจที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาทาง
กายวิภาคให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมากข้ึน๑๗๖ 

๒. การเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนักการเมืองในทุกๆ ระดับนั้น ต้องทำแต่ใน
สิ่งที่เป็นความดีต่อกัน ช่วยเหลือเสริมสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ทั้งด้านกำลังกายและกำลังใจ ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง 
และเสียสละตลอดถึงปรารถนาดีต่อผู้อื่น๑๗๗ 

๓. ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นภัยต่อประชาชนหรือภาคส่วนต่างๆ เช่น ประสบปัญหา
ความยากจน ปัญหาข้อพิพาทต่างๆ เกิดขึ้น นักการเมืองทุกระดับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่น          
นักเมืองระดับชาติ จะต้องรวบรวมปัญหามาจัดทำแผนการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ด้วยน้ำใสใจจริง
ช่วยเหลือทุกเรื่องที่ช่วยเหลือได้ ตามบทกฏหมายและไม่ผิดต่อหลักนิติธรรม๑๗๘  

 
๑๗๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๗๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๙๑ 

๔. นักการเมืองจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยความยุติธรรม
เป็นกลาง โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อุทิศตนเพื ่องาน มีการค้นหาองค์ความรู ้เพื ่อให้เกิด
กระบวนการ การพัฒนาโดยไม่หวังในการจะเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองในครั้งต่อไป๑๗๙ 

๕. ในการเสียสละประโยชน์ส่วนตน ในเวลาอันมีค่าของนักการเมืองที่มีภารกิจหลายอย่าง
ต่อวันก็เพราะเนื่องด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขส่วนร่วมงานเป็นอย่างมาก และคิดทำสิ่งที่เป็น
ประโยชน์เพ่ือความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน๑๘๐ 

๖. ในงานบุญประเพณีต่างๆ ในพ้ืนที่ทางการเมืองของนักการเมืองบุคคลนั้น นักการเมือง
จะต้องให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นนักการเมืองที่อยู่ในสายตาของ
ประชาชน และเกิดซึ่งความนิยมชมชอบในตัวบุคคลทางการเมือง๑๘๑  

๗. นักการเมืองจะต้องทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วกว่า
หน่วยงานอื่นๆ โดยการสร้างรากฐานทางการเมืองที่มีนักการเมืองท้องที่ คือ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เป็น
หน่วยงานในการรายงานความเดือดร้อนให้แก่นักการเมืองได้รับทราบ เพื ่อการแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงท๑ี๘๒ 

๘. นักการเมืองและเครือข่ายทางการเมือง เมื่อมีป ัญหาทุกข์ร ้อนของประชาชน
นักการเมืองสามารถนำหลักความเป็นมนุษยธรรมและความถูกต้องมานำเสนอให้กับประชาชนเข้าถึง 
เข้าใจ และปฏิบัติตาม ด้วยความชอบธรรมเดียวกัน๑๘๓ 

สรุปได้ว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดย หลักสาราณียธรรม ๖ ประเด็น ด้านเมตตา
มโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี) สนับสนุนซึ่งมีความนิยมชมชอบพรรคการเมือง 
นักการเมือง ด้วยความปรารถนาดี แสดงถึงไมตรีจิตและความหวังดีต่อกันการแสดงความคิดเห็นด้วย
ความยุติธรรมเป็นกลาง และมีจิตใจปรารถนาดีต่อกันโดยปราศจากความขัดแย้ง โดยมีจิตคิดจะ
พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ช่วยเหลือเสริมสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ทั้งด้านกำลังกายและกำลังใจ ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง 
และเสียสละตลอดถึงปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ดังแผนภาพที่ ๔.๓.๒.๓  
  

 
๑๗๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๘๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๘๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๘๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๘๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๙๒ 

๑) สนับสนุนด้วยความปรารถนาดี ๒) แสดงความคิดเห็นด้วยความยุติธรรมเป็น
กลาง  

๓) มีจิตใจปรารถนาดีต่อกันโดยปราศจาก
ความขัดแย้ง     

๔) รู้สัมมาคารวะ ทําแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง

เมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วย
เมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี)

 
  
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓.๒.๓ ด้านเมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี) 
 
๔) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส ่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยหลักสาราณียธรรม ๖ ประเด็น สาธารณโภคี 
(แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยให้ทั่วถึงกัน) พบผลดังนี้ 

๔. สาธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยให้ท่ัวถึงกัน) 
๑. สาธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยให้ทั่วถึงกัน) เป็นหลักการดำเนินกิจกรรม

ทางการเมืองของนักการเมืองที่ต้องปฏิบัติและ ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของประชาชนโดย
ส่วนใหญ่ เพื่อจัดสรรผลประโยชน์อันชอบธรรมให้เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ให้กับ
ประชาชนทุกพื้นที่ให้ได้รับผลประโยชน์เหล่านั้น โดยการไม่มีการเลือกปฏิบัติอยู่ในหลักของความ
เสมอภาค๑๘๔  

๒. ในการเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมือง
ระดับชาติ คือ ผู้แทนราษฎร นักการเมืองท่านนั้นจะต้องรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ ด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบช่วยเหลือด้วยความจริงใจ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และมี
ความเสมอภาค เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอยู่เสมอ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม๑๘๕ 

๓. ในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการมีส่วนร่วมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในการจัดสรรสวัสดิการและร่วมตรวจสอบการดำเนินโครงการที่
ก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม๑๘๖ 

๔. นโยบายสาธารณะที ่นักการเมืองใช้หาเสียง มีผลงานจากการจัดสรรสวัสดิการ            
การแก้ปัญหาการพัฒนาท้องที่ท้องถิ ่นที่สอดคล้องกับนักการเมืองท้องที่ท้องถิ ่นโดยส่งผลถึง

 
๑๘๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๘๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๒ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๘๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๙๓ 

ผู้แทนราษฎรที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานต่างๆ จัดสรรผลประโยชน์ลงมาสู่ประชาชน จะต้อง
ตระหนักในบทบาทหน้าที ่ของตนในฐานะผู ้บริหาร  ผู ้ดำเนินการ โดยมุ ่งความสำเร็จเพื ่อเป็น
ผลประโยชน์ที่มั่นคงสูงสุดให้กับประชาชน๑๘๗ 

๕. การแก้ไขปัญหาของประชาชนที่เกี ่ยวข้องด้วยงบประมาณที่จำกัด นักการเมืองที่
นำเสนอโครงการสาธารณะ จะต้องสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยผ่าย
กระบวนการต่างๆ ทางสังคมเพ่ือให้ผลประโยชน์สาธารณะนั้นถึงชุมชนและประชาชนอย่างแท้จริง๑๘๘ 

๖. หน่วยงานหรือเครือข่ายทางการเมืองเข้าร่วมกับนักการเมือง เช่น สมาชิกพรรค
การเมืองแต่ละพื้นที่ ต้องดำเนินการนำเสนอให้ภาคส่วนต่างๆ ที่สามารถแสวงหางบประมาณมา
สนับสนุนในการจัดทำนโยบายตามที่หาเสียงไว้ให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินงานที่มีว ิธ ีการ
หลากหลายทางการเมืองด้วยเพื่อให้เกิดขึ้นซึ่งเสถียรภาพของนักการเมือง๑๘๙ 

๗. ความร่วมมือของกลุ่มฐานเสียงของนักการเมืองระดับชาติ คือ นักการเมืองท้องที่ 
นักการเมืองท้องถิ่น จะนำไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง ที่เห็นต่างโดยการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ เพื่อการจัดสรรผลประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
เข้าตนเอง๑๙๐ 

๘. เมื่อนักการเมืองนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปนำเสนอต่อรัฐสภาแล้ว
หน่อยงานภาครัฐที่รับผิดชอบหน่วยงานโดยตรงสามารถจัดการในปัญหาเหล่านั้นมาสู่จังหวัดได้          
โดยให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการใช้สอยผลประโยชน์ร่วมกัน๑๙๑  

๙. การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ทางการเมืองของนักการเมืองด้วยงบประมาณที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ นักการเมืองในพื้นที่จะต้องนำงบประมาณมาสนับสนุนให้
ประชาชนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง๑๙๒ 

สรุปได้ว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดย หลักสาราณียธรรม ๖ ประเด็น ด้านสาธารณโภคี 
(แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยให้ทั่วถึงกัน) การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของนักการเมืองที่
ต้องปฏิบัติและ ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของประชาชนโดยส่วนใหญ่ เพื่อจัดสรรผลประโยชน์
อันชอบธรรมให้เกิดขึ ้น โดยมุ ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ให้กับประชาชนทุกพื ้นที ่ให้ได้รับ

 
๑๘๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๗ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๘๘ สัมภาษณ ์ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๙ วันท่ี ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๘๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔. 
๑๙๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๙๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๙๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๙๔ 

๑) ปฏิบัติและ ลงพ้ืนที่ เพ่ือสํารวจด้วยความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยส่วนใหญ่ 

๒) จัดสรรผลประโยชน์อันชอบธรรมให้เกิดข้ึน

๓) มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ให้กับ
ประชาชนทุกพ้ืนที่      

๔) ไม่เลือกปฏิบัติอยู่ในหลักของความเสมอ
ภาคยุติธรรม 

สาธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มีส่วน
ร่วมใช้สอยให้ท่ัวถึงกัน)

ผลประโยชน์เหล่านั้น โดยการไม่มีการเลือกปฏิบัติอยู่ในหลักของความเสมอภาคยุติธรรมและ โดยมี
ส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมภายใต้การจัดสรรผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดังแผนภาพที่ ๔.๓.๒.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๓.๒.๔ ด้านสาธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยให้ทั่วถึงกัน) 
 
๕) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส ่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยหลักสาราณียธรรม ๖ ประเด็น สีลสามัญญตา (มี
ความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม) พบผลดังนี้ 

๕. สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม) 
๑. สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม) เป็นหลัก

ของนักการเมืองที่ดี มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
มุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ โดยสอดคล้องกับหลักคุณธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนดำรงอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้
ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม๑๙๓  

๒. นักการเมืองและคนทางการเมือง ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยการรักษาระเบียบวินัย ไม่ทำ
ตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ จัดทำนโยบายให้เกิดขึ้นแก่สาธารณชนได้รับรู้ถึงการ
ดำเนินงานของพรรคการเมืองนักการเมืองหรือองค์กรที่ตนปฏิบัติงาน ซึ่งประชาชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้โดยกระบวนการยุติธรรม๑๙๔ 

๓. นักการเมืองปฏิบัติหน้าที ่ให้กับประชาชนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดย
ปราศจากอคติ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีแบบแผนการดำเนินงานให้สมาชิกพรรคการเมือง
และเครือข่ายทางการเมือง ได้ปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน๑๙๕ 

 
๑๙๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๙๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๙๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๖ วันท่ี ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๙๕ 

๔. นักการเมืองให้การเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงทางการเมืองของประชาชน
โดยไม่หลงในอำนาจ และไม่ใช้อำนาจข่มขู่ประชาชนให้เกิดความหวาดกลัว๑๙๖ 

๕. ฐานเสียงของนักการเมืองไม่ควรที่จะอ้างอำนาจของตนข่มเหงรังแกผู้อื่น โดยไม่ถือ
อภิสิทธิ์ใดๆ ทั้งปวง เหนือซึ่งความถูกต้อง ต้องเคารพต่อกฎหมาย ระเบียบวินัย และเกรงอกเกรงใจให้
เกียรติต่อกันในสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน๑๙๗ 

๖. นักการเมืองรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือ
วินัยต่างๆ อย่างเคร่งครัด เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที ่กัน  และรักษาซึ่ง
มิตรภาพให้เส้นทางการเมือง๑๙๘ 

๗. .ในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การปฏิบัติหน้าที่ของผู ้แทนราษฎร และ
นักการเมืองท้องถิ่นจำเป็นที่จะรักษาระเบียบวินัย ไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่ เพ่ือ
ไม่ให้ประชาชนไม่ไว้ว่างใจ โดยการจัดทำนโยบายให้สาธารณะให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นที่
น่าเชื่อถือแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง๑๙๙ 

๘. การแสดงออกทางการเมืองของบุคคลทุกภาคส่วนจะต้องให้เกียรติกัน และเคารพใน
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ ในการให้ความสะดวก และ
การให้ความปลอดภัยการผู้ที ่แสดงออกทางการเมืองให้ได้รับสิทธิมนุษยชน เพื่อเสถียรภาพทาง
การเมืองที่ด๒ี๐๐ 

๙. นักการเมืองหรือทีมการเมืองของนักการเมืองทุกระดับจะต้องมีความประพฤติสุจริตดี
งาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย พร้อมกับแนะนำประชาชนเพ่ือนร่วมงานให้ประพฤติตนด้วยความสุจริต
ดีงามเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่น๒๐๑ 

สรุปได้ว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธ ิปไตยของประชาชนในจ ั งหว ัด เพชรบ ุร ี  โดย หล ักสาราณ ียธรรม ๖ ประเด็น                          
ด้านสีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม)  หลักของ
นักการเมืองที่ดี มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยมุ่งมั่น
เพื ่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที ่ โดยสอดคล้องกับหลัก คุณธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนดำรงอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้

 
๑๙๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ขอ้มลูสำคัญลำดับที่ ๒ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๙๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๙๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๑๙๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๐๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๐๑ สัมภาษณ์ ผู้ใหข้้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๙๖ 

๑) นักการเมืองที่ดี มีความประพฤติสุจริตดี
งาม 

๒) ปฏิบัติหน้ าที่ ด้ วยมุ่ งมั่น เ พ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย

๓) มีความรับผิดชอบโดยสอดคล้องกับหลัก
คุณธรรม      

๔) ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม 

สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตดี
งามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม)

ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคมปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมและ เคารพต่อกฏหมายและ
ระเบียบวินัยอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบทางสังคมท่ีดี ดังแผนภาพที่ ๔.๓.๒.๕ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓.๒.๕ ด้านสีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม) 
 
๖) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส ่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยหลักสาราณียธรรม ๖ ประเด็น  ทิฏฐิสามัญญตา 
(เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกัน) พบผลดังนี้ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกัน) 
๑. ทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกัน)  เป็นหลักให้

สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในจัดการงานร่วมกัน โดยการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนการ
ดำเนินโครงการต่างๆ โดยคำนึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งการลงประชามติท้องถิ่น 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องที่และท้องถิ่น อาทิเช่น ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเพ่ือให้รับทราบร่วมกัน๒๐๒ 

๒. น ักการเม ืองและผู ้ม ีส ่วนร ่วมทางการเม ืองมีการจ ัดอบรม เร ียนร ู ้ข ้อบ ังคับ            
กฎหมาย และระเบียบแบบแผนที่เป็นรากฐาน ของการสื่อสารต่อประชาชนและสังคมการเมือง
ด้วยกันให้มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองที่ต่างกลับมาให้ตรงกันด้วย
การยอมรับในเหตุผล พูดจาหาข้อสรุปตรงกัน๒๐๓ 

๓. ในการระดมความคิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้เกิดขึ้น การใช้
สติปัญญาของผู้นำ คือ นักการเมืองเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินให้ประสบผลสำเร็จ โดยรู้จักแสวงหา
จุดร่วมและสงวนจุดต่างซึ่งปัญหาและแนวคิดต่างๆ โดยไม่ถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่ แต่เพียง
ฝ่ายเดียว๒๐๔  

 
๒๐๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๐๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๕ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๐๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๒ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๙๗ 

๔. การนำปัญหาของประชาชนหรือผู้นำชุมชนที่เป็นเสียงส่วนน้อยหรือผู้ได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินงานเปิดโอกาสยอมรับฟังความคิดของผู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องที่และ
ท้องถิ่นนั้น ไปพิจารณาเพ่ือให้เกิดฉันทานุมัติร่วมกัน๒๐๕ 

๕. การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการที่นักการเมืองท้องถิ่นแจ้งแก่ประชาชน
เปิดรับฟังแนวทางบริหารงานการจัดการที่ดีโดยยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุด
อันเดียวกันคือประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง๒๐๖ 

๖.นักการเมืองมีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายต่างๆ และเมื่อการปฏิบัติงานมีปัญหา จะมีการประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้งานสำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี๒๐๗ 

๗. การจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากการจัดทำประชาคมย่อยๆ ของชุมชนต่างๆ จะส่งผล
ต่อการจัดกิจกรรมทางการเมืองในลักษณะของการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจบนฐานความคิดเห็นที่
แตกต่างแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ๒๐๘ 

๘. ในนโยบายต่างๆ ที่นักการเมืองได้สัญญากับประชาชนไว้ก่อนการเลือกตั้ง เมื่อมาดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองแล้ว ควรวางแผนงาน ระยะต้น ระยะกลาง และระยะยาว ไว้ให้ประชาชนทุก
คนได้สัมผัสถึงความจริงใจที่นักการเมืองมีให้กับประชาชนเพ่ือความเป็นนักการเมืองที่ดีในสายตาของ
ประชาชน๒๐๙ 

๙. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน การที่นักการเมืองและประชาชนมี
ความคิดเห็นชอบร่วมกันด้วยความศรัทธาตามหมู่คณะตามระบอบประชาธิปไตย ที่ต่างฝ่ายให้เกียรติ
กันไม่ว่าจะมีผู้ที่เห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ตาม การเคารพสิทธิของกันและนั้นเป็นสิ่งที่นักการเมืองและ
ประชาชนทุกคนควรมีเพ่ือนำพาให้บ้านเมืองสงบสุข๒๑๐ 

สรุปได้ว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดย หลักสาราณียธรรม ๖ ประเด็น ด้านทิฏฐิสามัญญ
ตา (เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกัน) หลักของการให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วม
ในจัดการงานร่วมกัน โดยการรับฟังความคิดเห็นก่อนการดำเนินโครงการต่างๆ โดยคำนึงผลกระทบ

 
๒๐๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๘ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๐๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๔ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๐๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๓ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๐๘ สัมภาษณ์ ผู้ใหข้้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๐๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
๒๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๙๘ 

๑) การให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในจัดการ
งานร่วมกัน

๒) คํานึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน
โดยปราศจากความขัดแย้ง 

๓) ยึดถือในอุดมคติโดยการยอมรับในเหตุและ
ผล

๔) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบนฐานความ
คิดเห็นที่แตกต่างอย่างสันติ 

ด้านทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความ
คิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกัน)

ต่อวิถีชีวิตของประชาชนและ โดยปราศจากความขัดแย้งและ ยึดถือในอุดมคติโดยการยอมรับในเหตุ
และผล โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบนฐานความคิดเห็นที่แตกต่างแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
ดังแผนภาพที่ ๔.๓.๒.๖ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓.๒.๖ ด้านทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกัน) 
 
ตารางที่ ๔.๑๙  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ

ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี โดย หลักสาราณียธรรม ๖ 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

๑. เมตตากายกรรม (กระทำต่อกัน
ด้วยความเมตตา) 
การมองกันในแง่ดีมีความหวังดี
และปรารถนาด ีต ่อก ันร ักและ
เมตตาต ่ อก ั น ค ิ ดแต ่ ใ นส ิ ่ งที่
สร้างสรรค์ต ่อกันด้วยความเท่า
เทียมกันและเสมอภาคด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม 

๙ ๑, ๒, ๓, ๔, ๗, ๘, ๖, ๑๑, ๙ 

๒. เมตตาวจีกรรม (การพูดจากับ
ผู้อ่ืนด้วยความรักและเมตตา) 
การกระทำหรือการพูด แม้กระทั่ง
การค ิดโดยม ีร ู ้ จ ักการแบ ่งปัน 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  

๙ ๑, ๒, ๓, ๔, ๑๗, ๕, ๙, ๘, ๑๔ 

  



๑๙๙ 

ตารางที่ ๔.๒๐  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี โดย หลักสาราณียธรรม ๖ (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

๓. เมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วย
เมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี) 
ปรารถนาดี แสดงถึงไมตรีจิตและ
ความหวังดีต่อกันโดยการแสดง
ความคิดเห็นด้วยความยุติธรรม
เป็นกลาง และมีจิตใจปรารถนาดี
ต่อกันโดยปราศจากความขัดแย้ง  

๘ ๔, ๑, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๓, 

๔. สาธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มี
ส่วนร่วมใช้สอยให้ท่ัวถึงกัน) 
จัดสรรผลประโยชน์อันชอบธรรม
ให้เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการกระจาย
ผลประโยชน์ให้กับประชาชนทุก
พ ื ้ นท ี ่ ให ้ ได ้ ร ั บผลประโยชน์               
เท ่ า เท ี ยมภายใต ้ การจ ั ดสรร
ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

๙ ๑, ๒, ๓, ๗, ๙, ๘, ๑๐, ๕, ๔  

๕. สีลสามัญญตา (มีความประพฤติ
สุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัย
ของส่วนรวม) 
ประพฤต ิ ส ุ จ ร ิ ตด ี ง าม  ร ั กษา
ร ะ เ บ ี ย บ ว ิ น ั ย ข อ ง ส ่ ว น ร ว ม 
รับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับหลัก
คุณธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยการเคารพต่อกฏหมาย 

๙ ๔, ๓, ๖, ๒, ๕, ๑๑, ๑๓, ๑, ๑๔ 

  



๒๐๐ 

ตารางที่ ๔.๒๑  ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี โดย หลักสาราณียธรรม ๖ (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

 และระเบียบวินัยอย่างสร้างสรรค์
ในรูปแบบทางสังคมท่ีดี 

  

๖. ทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟัง
ความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบ
ร่วมกัน) 
การรับฟังความคิดเห็นก่อนการ
ดำเนินโครงการต่างๆ โดยคำนึง
ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต ข อ ง
ประชาชนและ โดยปราศจากความ
ขัดแย้งและ โดยการยึดถือในอุดม
คติโดยการยอมรับในเหตุและผล 
โดยการเสริมสร้างความรู ้ความ
เข ้ า ใจบนฐานความค ิดเห ็นที่
แตกต่างแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 

๙ ๑, ๑๕, ๒, ๘, ๔, ๓, ๑๐, ๑๖, ๑๔ 

 
๔.๓.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
การวิเคราะห์ความถอดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis: MRA) 

เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตาม 1 ตัว เพื่อศึกษาว่ามีตัวแปร
อิสระตัวใดบ้างท่ีร่วมกันทำนายหรือพยากรณ์หรืออธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้ โดยกำหนดให้
ตัวแปรตามเป็น “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี” และตัวแปรต้นเป็นปัจจัยการกล่อมเกลาทาง
การเมือง โดยเริ ่มจากการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s Correlation 
Coefficient) เพื่อศึกษาว่าตัวแปรที่นำมาศึกษาเป็นอิสระต่อกันหรือไม่ และใช้ตรวจสอบหรือทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพ่ือใช้ในการพิจารณาถึงปัญหาที่อาจเกิดจากการ



๒๐๑ 

ผันแปรกันเกินไป (Multicollinear) โดยกำหนดค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรไม่เกิน 0.8 และผู ้วิจัย
กำหนดสัญลักษณ์ของตัวแปร ดังนี้  
 A = ปัจจัยด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง  

B = ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรม 6  
 C = การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส ่งเสร ิมว ัฒนธรรมทางการเม ืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

๔.๓.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์การบรูณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

Correlations 

  C_S A_SUM B_SUM 

C_S Pearson Correlation 1 .713** .830** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 400 400 400 

A_SUM Pearson Correlation .713** 1 .842** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 400 400 400 

B_SUM Pearson Correlation .830** .842** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 400 400 400 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
โดยที่ตัวแปรปัจจัยด้านปัจจัยด้านสถาบันกล่อมเกลาทางการเมือง (A) กับการบูรณาการ

หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี (C) มีความสัมพันธ์มากที่สุด (AC= .842) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01  

ปัจจัยด้านหลักสาราณียธรรม ๖ (B) กับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  (C) มีความสัมพันธ์ 
(BC = .830) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01  

ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีค่า
สหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.8๓๐ แสดงว่า ตัวแปรมีความอิสระต่อกัน ทำให้ไม่เกิดปัญหาที ่ทำให้เกิด 



๒๐๒ 

Multicollinearity หรือการที ่ต ัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ก ันมากซึ ่งจะมีผลกระทบทำให้ค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) สูงเกินความเป็นจริง สำหรับกรณีการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 

 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สำหรับการวิจัยเรื่อง “การบูรณา

การหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหว ัดเพชรบุรี” ซ ึ ่งหล ักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาคว ิชาร ัฐศาสตร ์ ได ้กำหนดจัดให้ม ีข ึ ้นเมื่อ                         
วันที ่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดประเด็นการสนทนากลุ ่มเฉพาะ แบ่งออกเป็น ๓ เรื ่อง 
ประกอบด้วย 

๑) ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองโดยการกล่อมเกลาทางการเมือง 
๒) หลักสาราณียธรรม ๖ เพ่ือการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
๓) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส ่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๙ รูปหรือคน โดยภาพรวมได้ให้ความเห็นว่า ผลการวิจัยของผู้วิจัย ตอบ

คำถามการวิจัยและบรรลุวัตถุประสงค์ทั ้ง ๓ ข้อแล้ว โดยแต่ละรูปหรือคน มีความเห็นเพิ ่มเติม 
ดังต่อไปนี ้

๑. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส ่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเม ืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี เป็นการเอาหลักพุทธธรรม คือ หลักสาราณียธรรม ๖
มาบูรณาการให้เข้ากับ การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง โดย พฤติกรรมทางการเมืองมาจาก
ฐานข้อมูลข่าวสารก็มีข้อเท็จจริงก็ดีเพื่อให้เป็นพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมในเชิงวัฒนธรรม ประโยชน์
สาธารณะภายใต้การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งแนวคิดเรื ่องพระพุทธเจ้าทรง           
พระสาวกไปประกาศพระศาสนา คนจะเป็นนักการเมืองก็ดีคนที่จะเป็นผู้ที่เข้าไปส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมืองก็ดี จะต้องมองเรื่องประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ที่จะได้กลับไปสู่ประชาชนอย่าง
แท้จริง โดยพระราชดำรัสของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่ว่าเราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนก็แปลว่าผู้ที่จะเป็นนักการเมืองของประชาชนที่อยู่ในภาค
การเมืองจะต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดขึ ้นภายใต้กรอบของการบำเพ็ญประโยชน์หรือบำเพ็ญ
ประโยชน์ที่ชัดเจน ผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นในภาคต่างๆ ในส่วนต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตยเป็น
ผู้นำภายใต้กรอบของระบอบประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์สาธารณะอย่างเท่า
เทียมเสมอภาคภายใต้สิทธิอันพึงได้อย่างเหมาะสม๒๑๑ 

 
๒๑๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๑ วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 



๒๐๓ 

๒. หลักของวัฒนธรรมทางการเมือง คือ การเขียนถึงบทนำคือการพูดถึงอุดมการณ์ทาง
การเมือง ในระบอบประชาธิปไตยดูเรื ่อง ๑ อุดมการณ์ทางการเมือง หลักการทางการเมืองใน
ประชาธิปไตย คือ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ในสามส่วน ดูที่รัฐธรรมนูญ อุดมการณ์ทางการเมืองตั้ง
ฝังเลยว่า ประเทศไทยต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยใน ๖ องค์ประกอบคือ กระบวนการ
กล่อมเกลาทางเมืองเป็นตัวส่งเสริมทำให้เกิดประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน โดยมี
หลักเสรีภาพ ความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกันและความเป็นพี่น้องกัน อุดมการณ์จะต้องอุดมการณที่
ชัดเจนโดยเป็นรัฐธรรมที่ถูกต้อง รัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชน โดยนำไปปฏิบัติคือนำหลักธรรมไป
ปฏิบัติโดยการ หลักข้อ ๑-๕ หลักของเสรีภาพ ๖ หลักภราดรภาพ คือหลักความเป็นพี ่น้องกัน 
หลักธรรมทั้ง ๖ ข้อ เอาไปบูรณาการเข้าให้ถึงซึ่งหลักประชาธิปไตย โดยการเคารพเสียงข้างมากแต่
ต้องรับฟังเสียงส่วนน้อยด้วย โดยมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยหลักประชาธิปไตยจะต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมากข้ึน๒๑๒ 

๓. อธิบายเสริมเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมให้เกิดความชัดเจน เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองด้านไหนบ้างและ แต่ละด้านสามารถนำไปส่งเสริมวัฒนธรรมทางการได้อย่างไร มี
กระบวนการในการส่งเสริมอย่างไรและ มีตัวอย่างในการส่งเสริมที่ไหนบ้างอย่างไร ให้ผู้วิจัยกำหนดให้
ชัดเจนเพื่อนำคำตอบเหล่านั้นมาเป็นองค์ความรู้ของงานวิจัยที่แท้จริง๒๑๓ 

๔. ปรับหลักพุทธธรรมให้อธิบายให้ชัดเจนในหลักของวจีกรรม คือ การพูดจากับผู้อ่ืนด้วย
ความรักและเมตตา ก็เป็นหลักที่สำคัญ คือ นักการเมืองจะต้องใช้คำพูดที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง 
และการอบรมกล่อมเกลาคือสถาบันครอบครัวและสถาบันทางการเมืองจะไปส่งเสริมให้ ๒ สถาบันนี้มี
การพัฒนาและส่งเสริมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้และเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น๒๑๔ 

๕. การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองโดยหลักสาราณียธรรม โดยเพิ่มเติมที่เรื่องกรอบ
การวิจัยใช้จิตสำนึกมากเกิน คือ ๑ จิตสํานึกในเรื ่องความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย จะต้องส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยทัศนคติ
จะต้องมาก่อนในเรื่องจิตสำนึกทางการเมือง โดย การตื่นรู้ทางการเมือง โดยจิตสำนึกทางการเมืองจะ
เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาทางการเมือง โดยการเอาจิตสำนึกในด้านต่างๆ มารวมกันเพื่อจะอธิบายให้เข้า
หลักของประชาธิปไตย ในเรื่องหลักธรรมพุทธธรรมจะต้องนำหลักประชาธิปไตยมาบูรณาการในเข้า
กันมากยิ่งข้ึนเพื่อเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีหลักพุทธธรรมมาส่งเสริมให้วัฒนธรรมทางการเมืองมี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน๒๑๕ 

 
๒๑๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๒ วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๒๑๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๓ วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๒๑๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๔ วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๒๑๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๕ วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 



๒๐๔ 

๕. การใช้หลักธรรมมาส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง โดยการใช้จิตสำนึกซึ่งเป็นหลัก
สำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองและหลักธรรมธรรมดังกล่าวก็ใช้มาบริหารบ้านเมืองโดย
หลักสันติวิธีโดยมีหลักที่ว่า ต้องมีความดี ความงาม ความถูกต้อง การเลือกตั้งในจังหวัดเพชรบุรีเป็น
การเมืองผูกขาดโดยนักการเมืองเก่าตระกูลเก่าแต่นักการเมืองเหล่านั้นได้คะแนนเสียงจากประชาชน
และได้ความไว้ใจจากประชาชนแล้วนักการเมืองเหล่านั้นจะต้องมีจิตสำนึกในหลักของประชาธิปไตย
โดยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับหลักพุทธธรรม โดยการส่งเสริมการเลือกตั้ง คือ ๑ คนที่จะไปเลือกตั้งต้อง
มีศีลธรรมไม่โอนเอียงโดยมีหลักที่ว่าเลือกคนดีเข้าสภา ๒ ผู้ลงสมัครจะต้องมี หิริ โอตัปปะ จะต้องมี
ความระอายโดยการทำความดีเพื่อปากท้องของประชาชนโดยแท้จริง ด้านการรณรงค์หาเสียง ผู้นำ
ชุมชนจะต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการเลือกให้ประชาชนได้รับรู้ว่ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ด้านการ
จัดกิจกรรมทางการเมือง ให้ผู ้สมัครการเลือกได้แสดงนโยบายให้ประชาชนได้รับทราบ และจัด
กิจกรรมทางการเมืองให้ประชาชนได้รับรู้หลักของประชาธิปไตย ด้านบทบาทของผู้นำ ในจังหวัด
เพชรบุรีมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการชักชวนให้ประชาชนตื่นตัวในการเข้ามาใช้สิทธิในการ
เลือกตั้ง ทั้ง ๔ ด้านนี้มาส่งเสริมกับหลักธรรมจะทำให้วัฒนาธรรมดีขึ้น๒๑๖ 

๗. การใช้หลักธรรมมาส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง โดยการใช้จิตสำนึกซึ่งเป็นหลัก
สำคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองและหลักธรรมธรรมดังกล่าวก็ใช้มาบริหารบ้านเมืองโดย
หลักสันติวิธีโดยมีหลักที่ว่า ต้องมีความดี ความงาม ความถูกต้อง การเลือกตั้งในจังหวัดเพชรบุรีเป็น
การเมืองผูกขาดโดยนักการเมืองเก่าตระกูลเก่าแต่นักการเมืองเหล่านั้นได้คะแนนเสียงจากประชาชน
และได้ความไว้ใจจากประชาชนแล้วนักการเมืองเหล่านั้นจะต้องมีจิตสำนึกในหลักของประชาธิปไตย
โดยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับหลักพุทธธรรม โดยการส่งเสริมการเลือกตั้ง คือ ๑ คนที่จะไปเลือกตั้งต้อง
มีศีลธรรมไม่โอนเอียงโดยมีหลักที่ว่าเลือกคนดีเข้าสภา ๒ ผู้ลงสมัครจะต้องมี หิริ โอตัปปะ จะต้องมี
ความระอายโดยการทำความดีเพื่อปากท้องของประชาชนโดยแท้จริง ด้านการรณรงค์หาเสียง ผู้นำ
ชุมชนจะต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการเลือกให้ประชาชนได้รับรู้ว่ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ด้านการ
จัดกิจกรรมทางการเมือง ให้ผู ้สมัครการเลือกได้แสดงนโยบายให้ประชาชนได้รับทราบ และจัด
กิจกรรมทางการเมืองให้ประชาชนได้รับรู้หลักของประชาธิปไตย ด้านบทบาทของผู้นำ ในจังหวัด
เพชรบุรีมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการชักชวนให้ประชาชนตื่นตัวในการเข้ามาใช้สิทธิในการ
เลือกตั้ง ทัง้ ๔ ด้านนี้มาส่งเสริมกับหลักธรรมจะทำให้วัฒนาธรรมดีขึ้น๒๑๗ 

๘. วัฒนธรรมทางการเมืองจริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่ถูกหล่อลอมมาตั้งอดีตดังนั้นบทนำจำเป็นที่
จะต้องเขียนในหลักของอุดมการณ์ทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน โดยการหล่อ
หลอมไม่ได้มาจากสถาบันการกล่อมเกลาทางการเมืองแต่จริงๆ แล้ววัฒนธรรมทางการเมือง คือ 

 
๒๑๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๖ วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๒๑๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๗ วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 



๒๐๕ 

รัฐธรรมนูญเป็นการที่ให้ประชาชนได้ใช้กฏหมายร่วมกันประชาชนได้ถูกหล่อหลอมมาจากรัฐธรรมนูญ
มาตั้งแต่ ๒๔๗๕  ดังนั้นการเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองจะให้ชัดจริงๆ คือต้องเขียนเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญเพื่อให้วัฒนธรรมทางการเมืองมีความชัดเจนยิ่งขึ้น๒๑๘ 

๙. ในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีมองว่าการใช้หลักธรรมมาส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมือง โดยวัฒนธรรมทางการเมืองในจังหวัดเพชรบุรีจากการเลือกตั้งในระดับท้องที่ท้องถิ่น
และระดับชาติ โดยเฉพาะนักการเมืองจะต้องนำหลักพุทธธรรมไปปรับใช้ในการช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีแนวความคิดที่ว่า เข้าที่ (ลงพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง) เข้าถึง (ทราบถึงปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน) เข้าทำ (นำหลักคุณธรรมไปปรับใช้โดยมีความเสมอภาคในการ
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนอย่างจริงใจ)๒๑๙ 

จากการที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๙ รูปหรือคนดังกล่าวข้างต้น ได้ให้เห็นถึงความเหมาะสม และ
เป็นไปได้ของผลการวิจัย โดยแต่ละรูปหรือคนได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมซึ่งผู ้วิจัยได้สรุปไปแล้วนั้น 
อย่างไรก็ตามเม่ือนำวิเคราะห์โดยรวมแล้ว ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์และสรุปได้ดังนี้ 

๑) ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองโดยการกล่อมเกลาทางการเมือง
ได้แก่ สถาบันครอบครัว, กลุ่มเพื่อน, สถาบันการศึกษา, กลุ่มอาชีพ, สถาบันสื่อมวลชน, และสถาบัน
ทางการเมือง โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวและสถาบันทางการเมือง มีผลน้อย ดังนั้น การส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมือง ถ้าจะเรียงลำดับความสำคัญที่จะสอดคล้องในการวิจัยนี้ จะเรียงลำดับ
ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองโดยการกล่อมเกลาทางการเมือง  
คือ สถาบันสื่อมวลชน กลุ่มอาชีพ (สถานที่ทำงาน) สถาบันการศึกษา กลุ่มเพ่ือน สถาบันครอบครัว  

๒) หลักสาราณียธรรม ๖ เพ่ือการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ได้แก่ ด้านเมตตากายกรรม (กระทำต่อกันด้วยความเมตตา), ด้านเมตตาวจีกรรม (การพูดจากับผู้อ่ืน
ด้วยความรักและเมตตา), ด้านเมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี) , ด้านสา
ธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยให้ทั่วถึงกัน), ด้านสีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตดี
งามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม), ด้านทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความ
เห็นชอบร่วมกัน) มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นอย่าง
มาก 

๓) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส ่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี การมีจิตสํานึกในเรื่องความศรัทธาในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย, มีจิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ, มีจิตสํานึกในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของ
ตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื ่น, มีจิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย , มี

 
๒๑๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๘ วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๒๑๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิลำดับที่ ๙ วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 



๒๐๖ 

จิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค, มีจิตสำนึกในเรื่องหลักความยุติธรรม, มีจิตสำนึกในความอดทน
อดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง, และมีจิตสํานึกในเรื่องหลักนิติธรรม ล้วนเป็นผลทำ
ให้การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
วัฒนธรรมทางการเมืองมีความเจริญมากขึ้น 

 

๔.๕ องค์ความรู้ 
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี” โดยได้ตอบวัตถุประสงค์ครบ
ทั้งสามข้อที่มาจาก การวิจัยแบบผสานวิธีดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบัดนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ผลการวิจัย ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็นองค์ความรู้ได้ ๒ ประเภท กล่าวคือ องค์ความรู้ที่
ได้รับจากการวิจัย และองค์ ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย ดังต่อไปนี้ ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่
ได้รับจากการวิจัย องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเป็นผลมาจากการศึกษาการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  
ผู้วิจัยสามารถสรุป วิเคราะห์ในรูปแบบของแผนภาพและมีคำอธิบายขยายความได้ดังนี้ 
 ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเป็นผลมาจากการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  ผู้วิจัยสามารถสรุป 
วิเคราะห์ในรูปแบบของแผนภาพและมีคำอธิบายขยายความได้ดังนี้ 
  



๒๐๗ 

แผนภาพที่ ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากวจิยั 

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสรมิวัฒนธรรมทาง

การเมืองโดยการกล่อมเกลาทางการเมือง 

ด้านสถาบนัครอบครัว 
๑. การสร้างทัศนคตทิางการเมือง 
๒. ยอมรับและตัดสนิใจตามเหตุและผล 
๓. การมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมอืง 

ด้านกลุ่มเพ่ือน 
๑. มีวัยที่ใกล้เคียงกัน 
๒. มคีวามเชื่อ คานิยม อุดมการณเดียวกัน 
๓. วิเคราะห์ทางการเมืองได้อย่างเสรี                   

ด้านสถาบนัการศึกษา 
๑. วิเคราะห์การเมืองได้อย่างอิสระ 
๒. บ่มเพาะความคิด อุดมการณ์ ค่านิยม ความ
เชื่อ                  
๓. ปลูกฝังให้เป็นพลเมืองที่ดีในสังคม 

กลุ่มอาชีพ (สถานท่ีทำงาน) 
๑. การเรียนรู้เปิดทัศนะคติอย่างถูกต้อง 
๒. อดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรม
ที่แตกต่าง 
๓. พูดคุยได้อย่างอิสระเชิงสร้างสรรค์                  

ด้านสถาบนัสื่อมวลชน 
๑. เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเมืองได้อิสระ  
๒. รับรู้ข้อมูลข่างสารที่รวดเร็ว 
๓. มีจรรยาบรรณในการให้ข้อมูลข่าวสาร            

ด้านสถาบนัทางการเมือง 
๑. ทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนประชาชน 
๒. นักการเมืองที่อยู่ในสายตาของประชาชน 
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสาราณียธรรม ๖ เพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

เมตตากายกรรม 
(กระทำต่อกันด้วยความเมตตา) 

๑. คิดดี มีความหวังดีและปรารถนาดี 
๒. ฟังเสียงของประชาชนทุกภาคส่วน 
๓. แก้ไขปัญหาให้ถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม 

เมตตาวจีกรรม  
(การพูดจากับผู้อ่ืนด้วยความรักและเมตตา) 

๑. รู้จักการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
๓. พูดเชิงนโยบายอันเป็นประโยชน์ 

เมตตามโนกรรม  
(คิดต่อกันด้วยเมตตา ตั้งจิตปรารถนาดี) 

๑. แสดงความคิดเห็นด้วยความยุติธรรม  
๒. ปรารถนาดีต่อกันปราศจากความขัดแย้ง      
๓. รู้สัมมาคารวะ ทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง 

สาธารณโภคี  
(แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยให้ท่ัวถึงกนั) 

๑. จัดสรรผลประโยชน์อันชอบธรรม  
๒. มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ทุกพื้นที่       
๓. ไม่เลือกปฏิบัติเสมอภาคยุติธรรม 

สีลสามัญญตา  
(มีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัย

ของส่วนรวม) 
๑. นักการเมอืงที่ด ีมีความประพฤติสุจริต 
๒. รับผิดชอบและมีคุณธรรม 
๓. ปฏิบัติตนเป็นตวัอย่างทีด่ีต่อสังคม 
ทิฏฐิสามัญญตา(เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน

มีความเห็นร่วมกัน) 
๑. การให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วม  
๒. ยึดถือในอุดมคติโดยการยอมรับเหตุผล 
๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบนฐานความ
คิดเห็นที่แตกต่างอย่างสันติ 
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จิตสํานึกในเร่ืองความศรัทธาในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย 

๑. เชื่อมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
๒. เชื่อมั่นกระบวนการทางการเมือง คือ รัฐสภา 
๓. การแสดงออกในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี      

จิตสํานึกในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ 
๑. มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
๒. ยึดมั่นศักดิ์ศรีของบุคคล 
๓. ใช้หลักการและเหตุผล 
จิตสํานึกในเร่ืองการต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองและ

การเคารพสิทธิของผู้อื่น 
๑. ปฏิบัติตนตามสิทธิภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ 
๒. ยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมือง  
๓. ยึดมั่นในความถูกต้องภายใต้การให้เกียรติกัน 

จิตสํานึกในเร่ืองเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสยีง     
ส่วนน้อย 

๑. การยอมรับในหลักการของเสียงขางมาก 
๒. รับฟงความคิดเห็นของผู้อื่น  
๓. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม   

จิตสํานึกในเร่ืองหลักความเสมอภาค 
๑. มีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกันภายใต้กฏกติกา 
๒. แสดงความคิดเห็นด้วยเมตตาธรรมไม่มีอคติ 
๓. ยึดมั่นในหลักความเสมอภาค  

จิตสํานึกในเร่ืองหลักความยุติธรรม 
๑. สร้างความยุติธรรมจากความเที่ยงธรรม 
๒. แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเป็นธรรม        
๓. ประพฤติที่สุจริตและยุติธรรม 
จิตสํานึกในความอดทนอดกลัน้ต่อความคิดเห็น

และพฤติกรรมท่ีแตกต่าง 
๑. มีสติมั่นในเรื่องการเมือง 
๒. เคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน 
๓. ยอมรับโดยความชอบธรรม 

จิตสํานึกในเร่ืองหลักนิติธรรม 
๑. ส่งเสริมการใช้กฏหมายอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 
๒. การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมปราศจาก
การแทรกแซง 
๓. การสนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ขดัเกลาอยา่งสร้างสรรค ์ น าพาดว้ยหลกัธรรม เสริมสร้างให้สนัติสุข 



๒๐๕ 

 จากการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้มา ได้ดังต่อไปนี้ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชน โดยการนำการกล่อมเกลาทางการเมือง ได้แก่ สถาบันครอบครัว , กลุ ่มเพื ่อน, 
สถาบันการศึกษา , กลุ ่มอาชีพ, สถาบันสื ่อมวลชน , และสถาบันทางการเมือง มาส่งเสริมกับ           
หลักสาราณียธรรม ๖ ด้านเมตตากายกรรม (กระทำต่อกันด้วยความเมตตา), ด้านเมตตาวจีกรรม 
(การพูดจากับผู้อื่นด้วยความรักและเมตตา) , ด้านเมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิต
ปรารถนาดี), ด้านสาธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยให้ทั่วถึงกัน) , ด้านสีลสามัญญตา         
(มีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม), ด้านทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความ
คิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกัน) เพ่ือมาบูรณาการกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชน ซึ่งได้แก่ ๑) การมีจิตสํานึกในเรื่องความศรัทธาในระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย, ๒) การมีจิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ, ๓) การมีจิตสํานึกในเรื่องการต่อสู้เพ่ือ
สิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น , ๓) การมีจิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียง
ส่วนน้อย, ๕) การมีจิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค, ๖) การมีจิตสำนึกในเรื่องหลักความยุติธรรม
, ๗) การมีจิตสำนึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่างและ , ๘) การมี
จิตสํานึกในเรื่องหลักนิติธรรม ย่อมส่งผลให้การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ในเชิงสรางสรรค์ ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านการมีจิตสํานึกในเรื่องความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
เมื่อการกล่อมเกลาทางการเมือง ได้ถ่ายทอดในเรื่องทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมที่เกี่ยวกับ 
การเมืองให้ประชาชนเกิดความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น       
พระประมุข ในกลไกที่มีความเชื่อมั่นทางการเมืองของรัฐสภาซึ่งเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตย
ไปสู่กระบวนการทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย จึงทำให้คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับ
พรรคการเมืองใหม่และการเมืองแนวใหม่ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์ โดยการไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกในหน้าที่อย่างหนึ่งของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   
ถือว่าการตื่นตัวทางการเมืองที่ด ี

หลักพุทธธรรมที ่นำบูรณาการกับการส่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในการมีจิตสํานึกในเรื ่องความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ได้แก่ หลักสาราณียธรรม ๖ ด้านทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความ
เห็นชอบร่วมกัน) โดยความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
เป็นกลไกที่มีความเชื่อมั่นทางการเมืองในรูปแบบของรัฐสภา โดยการรับฟังความคิดเห็นก่อนการ
ดำเนินการต่างๆ และคำนึงถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและ ปราศจากความขัดแย้งและ 



๒๐๖ 

ยึดถือในอุดมคติโดยการยอมรับในเหตุและผล ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบนฐานความ
คิดเห็นที่แตกต่างแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  

๒. ด้านการมีจิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ถือว่า เป็นหลักการที่สำคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย คือ การปฏิบัต ิตามกฎระเบียบของสังคมที ่อยู ่ภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยหลักสิทธิเสรีภาพ เป็นหลักการที่สำคัญ
ขั ้นพื ้นฐานเสรีชนภายให้ความเป็นประชาธิปไตย เมื ่อการกล่อมเกลาทางการเมืองมีส่วนใน                    
การบมเพาะความคิด ความเชื่อ คานิยม และอุดมการณทางการเมืองแบบระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง
เป็นการรับรองสิทธิของเสรีชนหรือประชาชนทั่วไป โดยสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น             
การรับรู้ข่าวสาร และการยึดมั่นศักดิ์ศรีของบุคคล ชอบในการใช้หลักการและเหตุผลควบคู่กับการมี
สติสัมปชัญญะเมตตาต่อสังคม โดยมีขอบเขตและอิสระเท่าเทียมกันใน การแสดงจุดยืนหรืออุดมการณ์
ทางการเมือง  

หลักพุทธธรรมที ่นำบูรณาการกับการส่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในการมีจิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ได้แก่ หลักสาราณียธรรม ๖ ด้าน
สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม) การมีจิตสํานึกในเรื่อง
สิทธิเสรีภาพ ถือว่าเป็นหลักการที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตย การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคมที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดย
หลักสิทธิเสรีภาพ เป็นหลักการที่สำคัญขั้นพื้นฐานเสรีชน อันเป็นการรับรองสิทธิของประชาชนทั่วไป 
โดยสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรับรู้ข่าวสาร และการยึดมั่นศักดิ์ศรีของบุคคล ชอบใน
การใช้หลักการและเหตุผลควบคู่กับการมีสติสัมปชัญญะ โดยมีการขอบเขตและอิสระเท่าเทียมกันใน
การแสดงจุดยืนทางการเมือง ดังนั้น ความประพฤติที่สุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับหลัก
คุณธรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในรูปแบบทางสังคมที่ดี    

๓. ด้านการมีจิตสํานึกในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
การปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ ยึดมั ่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย             
และเมื่อการกล่อมเกลาทางการเมืองมีส่วนในการปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองและนำไปสู่การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยรู้จักใช้ปัญญา เหตุผลในการแก้ไขปัญหา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีเหตุผลและมี
การประนีประนอมกันในทางความคิดเคารพในสิทธิในการตัดสินใจของผู ้อื ่น ปฏิบัติตนตามกฎ
ข้อบังคับของสังคม โดยไม่กระทบสิทธิบุคคลอ่ืน ต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองอันชอบธรรมอันเป็นหลักการ
ของประชาธิปไตย ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริมสนับสนุนการแสดงพลังสนับสนุนทางการเมือง
หรือกิจกรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายใต้การให้เกียรติกันและกัน 



๒๐๗ 

 หลักพุทธธรรมที ่นำบูรณาการกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในการมีจิตสํานึกในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น ได้แก่ หลักสาราณียธรรม ๖ ด้านสาธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยให้ทั่วถึงกัน)  
โดยการปฏิบัติตามสิทธิภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้จักใช้ปัญญา 
เหตุผลในการแก้ไขปัญหา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น มีเหตุผลและประนีประนอมทางความคิด
เคารพในสิทธิการตัดสินใจของผู้อื่น ปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับของสังคม โดยไม่กระทบสิทธิส่วน
บุคคลอื่น ต่อสู้เพื่อสิทธิของตนอันชอบธรรมตามหลักการของประชาธิปไตย ยึดมั่นในความถูกต้องดี
งาม ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายใต้การให้เกียรติกันและกัน ช่วยเหลือ
เสริมสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งด้านกำลังกายและกำลังใจ มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องถูกควร 

๔. ด้านการมีจิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย การยอมรับใน
หลักการของเสียงขางมากในระบอบประชาธิปไตยแมวาบางครั้งจะแตกตางและตองรับฟงความ
คิดเห็นของผู้อื่นหรือเสียงข้างน้อยด้วยภายใต้ความเป็นประชาธิปไตยโดยการแสดงพลังสนับสนุนที่
สร้างสรรค์อยู่ในหลักความถูกต้องยุติธรรมและ เมื่อการกล่อมเกลาทางการเมือง ได้ถ่ายทอดในเรื่อง
ของทัศนคติและอุดมการณทางการเมืองแบบระบอบประชาธิปไตยให้เกิด การยึดมั่นในความถูกต้องดี
งาม โดยผ่านการจัดกิจกรรมทางการเมือง รณรงค์ให้รัฐยึดถือหลักการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นตัวอย่าง
แก่สังคม 

หลักพุทธธรรมที ่นำบูรณาการกับการส่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเมือ งในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในการมีจิตสํานึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย ได้แก่ หลัก
สาราณียธรรม ๖ ด้านเมตตาวจีกรรม (การพูดจากับผู้อ่ืนด้วยความรักและเมตตา) ซ่ึงการมีจิตสํานึกใน
เรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย เป็นกลไกหนึ่งในฝึกสติปัญญาโดยการตั้งสติให้มั่น แล้วหัน
กลับมาทบทวนพฤติกรรมของตนเองในเรื่องราวและมุมมองทางการเมือง โดยเฉพาะในยามที่ต้อง
เผชิญกับปัญหาความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทางการเมือง ยอมรับในหลักการของเสียงข างมาก
ถึงแมวาบางครั้งจะมีความคิดเห็นที่แตกตางและจะต้องรับฟงความคิดเห็นของผู้อ่ืนหรือเสียงข้างน้อย
ด้วย คือ ต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันโดยความถูกต้องและยุติธรรม 

๕. ด้านการมีจิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกันภายใต้กฏกติกาที่รัฐวางไว้และ ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของตน รู้จักอดกลั้น และอดทน ทั้งทางอารมณ์และจิตใจ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบ
ประชาธิปไตยและ เมื่อการกล่อมเกลาทางการเมืองเข้ามามีส่วนในการบมเพาะความคิด ความเชื่อ         
คานิยม และอุดมการณโดยยึดมั่นในหลักความเสมอภาคเพ่ือความน่าเชื่อถือ ดำเนินงานเพื่อประโยชน์



๒๐๘ 

ของประชาชน เพื่อสร้างสังคมที่มีประชาชนเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อย สามารถอยู่ร่วมกับ
ประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ได้อย่างสันติสุข 

หลักพุทธธรรมที ่นำบูรณาการกับการส่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในการมีจิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค ได้แก่ หลักสาราณียธรรม ๖ 
ด้านเมตตากายกรรม (กระทำต่อกันด้วยความเมตตา) คือ การมีจิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค 
ด้วยการให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกันภายใต้กฏกติกาที่วางไว้และทุกคนมีเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของตน รู้จักอดกลั้น และอดทน ทั้งทางด้านอารมณ์และจิตใจ ซึ่งเป็นสิทธิขั้น
พื ้นฐานในระบอบประชาธิปไตย โดยยึดมั ่นในหลักความเสมอภาคเพื ่อความน่าเชื ่อถือ ในการ
ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคกันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

๖. ด้านการมีจิตสำนึกในเรื่องหลักความยุติธรรม การสร้างหลักความยุติธรรมจาก
จุดเริ่มต้น คือ ความเที่ยงธรรม การเคารพกฎหมายถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการเป็นพลเมืองที่ดีและ 
ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง และเมื่อการกล่อมเกลาทางการเมืองมีส่วนในการปฏิสัมพันธ์ทางการ
เมืองและนำไปสู่การไม่กระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วเปนวิถีทางอันหนึ่งซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเสรีโดยการตัดสินเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย ปฏิ บัติ
ตามระเบียบแบบแผนประเพณีและการปฏิบัติตามหน้าที่ คลุมถึงความประพฤติที่สุจริตและยุติธรรม
เกิดเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี 

 หลักพุทธธรรมที ่นำบูรณาการกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในการมีจิตสำนึกในเรื่องหลักความยุติธรรม ได้แก่ หลักสาราณียธรรม ๖ 
ด้านเมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี) คือ การมีจิตสํานึกในเรื่องการตอ่สู้
เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น การปฏิบัติตามสิทธิภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ ยึดมั่น
ในอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้จักใช้ปัญญา เหตุผลในการแก้ไขปัญหา รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน           
มีเหตุผลและประนีประนอมทางความคิดเคารพในสิทธิการตัดสินใจของผู้อื ่น ปฏิบัติตนตามกฎ
ข้อบังคับของสังคม โดยไม่กระทบสิทธิส่วนบุคคลอื่น ต่อสู้เพื่อสิทธิของตนอันชอบธรรมตามหลักการ
ของประชาธิปไตย ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์
ภายใต้การให้เกียรติกันและกัน โดยการช่วยเหลือเสริมสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

๗. ด้านการมีจิตสำนึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง 
สังคมไทยควรจะต้องตั้งสติให้มั่น แล้วหันกลับมาทบทวนพฤติกรรมของตนเองในเรื่องราวและมุมมอง
ทางการเมือง โดยเฉพาะในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทางการเมือง ต้อง
เคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน รับฟังซึ่งกันและกัน อดทนอดกลั้นต่อกันและกันการพูดคุย
และแสดงทัศนะทางการเมืองในหมู่คณะที่มีความคิดเห็นแตกต่าง และเมื ่อการกล่อมเกลาทาง
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การเมืองมีส่วนในการบมเพาะความคิด ซึ่งจะทำได้ในกรอบความคิดที่โดยการตกลงและ ยอมรับโดย
ความชอบธรรมว่าพรรคการเมืองที่เลือกพายแพตอ การเลือกตั้งโดยการใช้สิทธิที ่ชอบธรรมและ
ยุติธรรม 

หลักพุทธธรรมที ่นำบูรณาการกับการส่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในการมีจิตสำนึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่
แตกต่าง ได้แก่ หลักสาราณียธรรม ๖ ด้านเมตตาวจีกรรม (การพูดจากับผู้อ่ืนด้วยความรักและเมตตา) 
ซึ่งการเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน รับฟังซึ่งกันและกัน อดทนอดกลั้นต่อกันโดยการ
พูดคุยและแสดงทัศนะทางการเมืองในหมู่คณะที่มีความคิดเห็นแตกต่างด้วยความชอบธรรมและ
ยุติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม รณรงค์ให้ยึดถือหลักการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือช่วยสังคมอย่างแท้จริง 

๘. ด้านการมีจิตสํานึกในเรื่องหลักนิติธรรม การส่งเสริมการใช้กฏหมายอย่างบริสุทธิ์
และยุติธรรมโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่บริสุทธิ์และยุติธรรมปราศจากการแทรกแซง
ของฝ่ายบริหารหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล เพื่อให้ได้ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองท้องที่
ท้องถิ ่นที ่โปร่งใส ตรวจสอบตามกระบวนการต่างๆ ได้ และเมื ่อการกล่อมเกลาทางการเมือง            
ได้ถ่ายทอดในเรื่องของทัศนคติและอุดมการณทางการเมืองโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่
การกำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ทางสังคมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายกำหนดไว้โดยการสนับสนุน
ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเป็นสิ่งที่พึงทำเพ่ือให้เกิดความชอบธรรม 

หลักพุทธธรรมที ่นำบูรณาการกับการส่งเสริมว ัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในการมีจิตสํานึกในเรื่องหลักนิติธรรม ได้แก่ หลักสาราณียธรรม ๖ ด้าน
เมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี) การมีจิตสํานึกในเรื่องหลักนิติธรรม เป็น
การรักษากฏหมายรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย โดยแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเสรี 
เป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาทางสังคม
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย โดยการสนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเพื่อให้เกิดความชอบธรรม 
ด้วยความปรารถนาดียุติธรรม 
 ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

องค์ความรู้ใหม่จากการสังเคราะห์งานวิจัย เรื ่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี” ทำให้ผู้วิจัย
สามารถนำองค์ความรู้ จากการวิจัยครั้งนี้ไปสังเคราะห์สร้างเป็นความรู้ เชิงนวัตกรรมได้ดังแผนภาพที่ 
๔.๑ ต่อไปนี้ 
  



๒๑๐ 

 
จากการที่ผู้วิจัยได้สร้างแผนภาพที่แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัยดังกล่าว 

ข้างต้น ซึ่งสามารถขยายความเพิ่มเติมได้ดังนี้  



๒๑๑ 

๑. ขัดเกลาอย่างสร้างสรรค์ 
การขัดเกลาอย่างสร้างสรรค์ทางการเมือง สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานหรือแหล่ง

ของการเรียนรู้ทางการเมือง อันสำคัญ ได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมที่เกี่ยวกับ การเมือง
ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ปลูกฝังทัศนคติทางการเมือง รวมทั้งแสดงเหตุผล
ทางการเมืองในครอบครัวได้อย่างเสรีและอิสระโดยการยอมรับและตัดสินใจตามเหตุผล และอีก
ประการหนึ่งคือ การเรียนรู้ทางการเมืองมักจะเกิดขึ้นในห้องเรียนโดยผ่านหลักสูตรที่ต่าง ซึ่งเครื่องมือ
ที่มีความสำคัญเครื่องมือหนึ่งในการให้การเรียนรู้ทางการเมือง คือ การเรียนรู้โดยใช้เครือข่าย Social 
Media ซึ่งสามารถเรียนรู้และ พบปะพูดคุยกันกับกลุ่มคนในทางสื่อออนไลน์ต่างๆ แล้วก็แสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยเหลือกันและกัน โดยการแก้ไขปัญหาความขัดแย
งดวยหลักเหตุผลและสันติวิธีโดยเพื่อร่วมกันพูดคุยสนทนาประเด็นทางการเมืองในสถานที่ตางๆ ได้
อย่างเสรีแบบเชิงสร้างสรรค์ เน้นหลักการมีจิตสํานึกโดยปราศจากอคติและ รักษาซึ่งหลักความ
ยุติธรรมเป็นที่ตั้ง ซึ่งปัจจุบันการตื่นตัวทางการเมืองโดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจะต้องมีจรรยาบรรณ
ในการให้ขอมูลขาวสารและสื่อสารต่ออย่างเปนธรรม เพื่อจะเป็นการบมเพาะซ่ึงความคิด ความเชื่อ  
คานิยม และอุดมการณทางการเมืองแบบระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนเกิดความตื่นรู้ ถูกต้อง
โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาชุมชนองค์กรโดยให้สอดคล้องกับการส่งวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป 

๒. นำพาด้วยหลักธรรม หมายความว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองโดยใช้หลัก
พุทธธรรมมาบูรณาการ เพื่อให้เกิดกระบวนการทางการเมืองที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มการเมือง มีการ
ประพฤติท่ีดี คือ การคิดดี มองกันในแง่ดี มีความหวังดีและ ปรารถนาดีต่อกันรักและเมตตาปฏิบัติตน
ซึ่งกันและกันอันเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งภาษากายและ การพูด โดยการฟังเสียงของประชาชนทุกภาค
ส่วนเพื่อนำความทุกข์ร้อนของประชาชนไปบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ถูกต้องซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ในการจัดสรรผลประโยชน์อันชอบธรรมให้เกิดขึ้น โดย
มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ให้กับประชาชนทุกพื้นที่ให้ได้รับผลประโยชน์เหล่านั้น โดยการไม่มี
การเลือกปฏิบัติอยู่ในหลักของความเสมอภาคยุติธรรมและมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมภายใต้การ
จัดสรรผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลทางสร้างสรรคใ์ห้
อยู่ในรูปแบบทางสังคมที่ดี โดยปราศจากความขัดแย้งและ ยึดถือในอุดมคติด้วยการยอมรับในเหตุ
และผล โดยการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 

๓. เสริมสร้างให้สันติสุข หมายความว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน คือ การมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริม
การเมืองด้านอุดมการณ์ทางเมือง ทัศนคติทางการเมือง ที่ต้องยึดมั่นหลักระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน เพ่ือผลักดันให้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้
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วัฒนธรรมทางการเมืองเกิดความเข้มแข็ง ในกลไกที่มีความเชื่อมั่นทางการเมือง ตามกฎระเบียบของ
สังคมท่ีอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยมี
หลักสิทธิเสรีภาพ เป็นหลักการที่สำคัญขั้นพื้นฐาน และการยึดมั่นศักดิ์ศรีส่วนบุคล ชอบในการใช้
หลักการและเหตุผลควบคู่กับการมีสติสัมปชัญญะเมตตาต่อสังคม โดยมีขอบเขตและอิสระเท่าเทียม
กันในการแสดงจุดยืนหรืออุดมการณ์ทางการเมือง การนำหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเข้ากับการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดที่จะทำให้วัฒนธรรมทางการเมืองมีความ
เจริญก้าวหน้าตามหลักธรรม โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือยึด
มั่นและเชื่อถือเคารพในศักดิ์ศรีความแตกต่างระหว่างบุคคล แสดงสิทธิเสรีภาพควบคู่กับการรู้จัก
ประนีประนอม สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 



 

บทที่ ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื ่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ ๑) เพื่อศึกษา            
สภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี และ ๓) เพื่อนำเสนอการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้  

จากวัตถุประสงค์งานวิจัยผู้ศึกษาได้วิจัยสรุปและอภิปรายผล รวมถึงการนำข้อเสนอแนะ โดย
อาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ๒ แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สำหรับข้อมูล เชิงคุณภาพจาก
กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดจำนวน  ๑๘ รูปหรือคน ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth 
Interview) จากผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  โดยมีประเด็นเนื ้อหาในการ
สัมภาษณ์ โดยแยกประเด็นในการวิเคราะห์ออกตามวัตถุประสงค์และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) จำนวน ๙ รูปหรือคนและ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งซึ ่งมีชื ่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัด
เพชรบุรีแบบแบ่งเขตเลือกตั ้งมี ๓ เขตเลือกตั ้ง ๘ อำเภอ จำนวนทั้งสิ ้น ๔๐๐ คน จากจำนวน
ประชากร ๓๘๐,๗๕๙ คน โดยสามารถนำเสนอรายงานการวิจัย ตามลำดับหัวข้อ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

  



๒๑๔ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี” สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้  ผู้วิจัยได้
ทำการศึกษาสภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี จากแบบสัมภาษณ์ จากนั้นได้
สรุปแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๑ สรุปจากผลการศึกษาสภาพทั ่วไปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  

๑. สภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธ ิปไตยของประชาชนในจ ังหว ัดเพชรบ ุรี  เก ี ่ยวก ับการว ิ เคราะห ์ (SWOT Analysis)               
จุดแข็ง (Weaknesses), จุดอ่อน (Strengths), โอกาส (Opportunities), อุปสรรค (Threats)  ล้วน
เป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

๑.๑ ด้านจุดแข็ง (Weaknesses) 
พบว่า จุดแข็ง (Weaknesses) ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน คือ จังหวัดเพชรบุรีมีการบ่มเพราะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า 
อันสำคัญ ได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมทางการเมือง โดยปัจจุบันประชาชนจะเน้นความ
นิยมทางการเมืองแบบตามช่วงกระแสโดยอิงกับตัวบุคคลเป็นหลักมากกว่าพรรคการเมืองซึ่ง
ประชาชนทั่วไปมีความคาดหวังกับนักการเมืองคนทำงานการการเมืองว่า เลือกนักการเมืองท่านนั้น
มาแล้วจะเป็นตัวแทนของประชาชนที่เก่ง ดี มีคุณธรรม เข้ามาบริหารบ้านเมืองจังหวัดตลอดถึง
ประเทศ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยเน้นความสำคัญ คือ คนในจังหวัดและประเทศชาติมีความอยู่เย็น
เป็นสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมท่ีผ่านมา 

๑.๒ ด้านจุดอ่อน (Strengths) 
พบว่า ตั้งแต่ ๔๐ ปีที่ผ่านจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการเมืองในจังหวัดเพชรบุรีเป็น

การเมืองในระบบอุปถัมภ์สืบเนื่องกันมาโดย ระบบอุปถัมภ์นั้นมาจากหัวคะแนนจากกำนันผู้ใหญ่บา้น
ที่เป็นลักษณะของการช่วยเหลือเวลาเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับในระบบราชการหรือความเดือดร้อนจาก
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยนักการเมืองจะจัดการความเดือดร้อนต่างๆ ให้เข้ากับความพ่ึงพอใจ
ของประชาชน ทำให้การผูกขาดทางการเมืองนั้นเกิดขึ้น คือ นักการเมืองที่เป็นนักการเมืองเดิม หรือ
ตระกูลเดิมจึงเป็นเหตุให้การนำเสนอนโยบายที่หลากหลายนั้นน้อยลงเนื่องจากไม่มีคู ่แข่งขันทาง
การเมอืง 
  



๒๑๕ 

๑.๓ ด้านโอกาส (Opportunities) 
พบว่า โอกาส (Opportunities) ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน คือ จังหวัดเพชรบุร ีป ัจจุบ ันหน่วยงานภาครัฐและ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยการจัดตั้งศูนย์ ศส.ปชต. ทุกหมู่บ้านเพื่อสร้างให้คนในชุมชนเรียนรู้วิถีชวีิต
ประชาธิปไตยผ่านการสื่อสารโดยใช้เครือข่ายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่คนในชุมชนประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรีให้มีการตื่นตัวทางการเมือง ซึ่งดูได้จากการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมามีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมากอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ว่า ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี มีการตื่นรู้ ตื่นตัว และสนใจการเมืองมาก
ขึ้นกว่าเดิมท่ีผ่านมา 

๑.๓ ด้านอุปสรรค (Threats) 
พบว่า อุปสรรค (Threats) ที่เกี ่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน คือ ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรียังมีแนวคิดในวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบไพร่ฟ้า จึงทำให้การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการวางนโยบายที่
หลากหลายจึงเป็นไปได้ยากและปัจจุบันความขัดแย้งทางการเมืองมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึง
ส่งผลให้นักการเมืองคนทำงานทางการเมืองขาดความน่าเชื่อถือในภาพรวม ทำให้ประชาชนเกิดความ
ศรัทธาในการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่น้อยลง เมื่อประชาชนเกิดความศรัทธาที่น้อยลงแล้วย่อม
มีผู้ไม่หวังดีจ้องคอยจะจับผิดนักการเมืองท่านนั้นไปด้วย 

สรุปได้ว่า พบว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี จะมีการบ่มเพราะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า ได้แก่ ทัศนคติ 
ความเชื่อ ตลอดจนค่านิยมทางการเมือง จะเห็นได้ว่าการเมืองในจังหวัดเพชรบุรีเป็นการเมืองในระบบ
อุปถัมภ์ที่สืบเนื่องกันมา โดยลักษณะของการช่วยเหลือเวลาเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการ
หรือความเดือดร้อนจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและ สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยการจัดตั้งศูนย์ ศส.ปชต. ทุกหมู่บ้านเพื่อสร้างให้ประชาชนในชุมชนเรียนรู้
วิถีชีวิตประชาธิปไตยผ่านการสื่อสารโดยใช้เครือข่ายเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรีมีความเข้าใจและ ตื ่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่าง
สร้างสรรค ์

๕.๑.๒  สรุปผลปัจจัยที ่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 



๒๑๖ 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๕ และเพศชาย 
จำนวน ๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๕ ส่วนใหญ่มีอายุมีอายุ ๑๘ – ๓๐ ปีจำนวน ๑๔๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๕.๒๕ อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จำนวน ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๕ อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน 
๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๕ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๕ และอายุ ๖๑ 
ปีขึ ้นไป จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี 
จำนวน ๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๕  มัธยมศึกษา จำนวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๕ 
ประถมศึกษา จำนวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๕ และสูงกว่าปริญญาตรีจำนวน ๑๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๕๐ และอ่ืนๆ ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ อาชีพ ส่วนใหญ่มีนักเรียนหรือนักศึกษา จำนวน 
๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๕ ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๕ 
รับจ้างทั่วไปจำนวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐ ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๘๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๐๐ เกษตรกร ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ พนักงานบริษัท จำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๗.๐ และอื่นๆ จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๕ รายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ 
บาท จำนวน ๑๑๑ คนคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๕ รายได้ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๒.๗๕ รายได้ ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐ รายได้ 
๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๕ และรายได้ ๒๐,๐๐๑ ขึ้นไป จำนวน 
๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๕  

๑. ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

๑.๑ ด้านสถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง โดยภาพรวม พบว่า สถาบันสื่อมวลชน (x̅ 

= ๓.๗๘, S.D. = ๐.๖๔) กลุ่มอาชีพ (สถานที่ทำงาน) (x̅ = ๓.๗๕, S.D. =๐.๗๐) สถาบันการศึกษา (x̅ 

= ๓.๗๓, S.D. = ๐.๖๕) กลุ่มเพ่ือน (x̅ = ๓.๗๒, S.D. = ๐.๗๑) สถาบันครอบครัว (x̅ = ๓.๖๘, S.D. 
= ๐.๘๙) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบได้ดังนี้ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่าน              

๑. ด้านสถาบันครอบครัว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๖๙) ได้แก่                

(x̅ = ๓.๗๖, S.D. = ๐.๘๑) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยได้รับการปลูกฝังมาจาก

ครอบครัว (x̅ = ๓.๗๒, S.D. =๐.๘๔) สามารถไปร่วมชุมนุมทางการเมืองกับครอบครัวได้อย่างอิสระ 

(x̅ = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๘๙) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

๒. ด้านกลุ่มเพื่อน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๗๒, S.D. = ๐.๗๑) ได้แก่ เพื่อนๆ 

แสดงความคิดเห็นอยางเสรี และแสดงออกทางการเมืองไดอยางอิสระในเชิงสรางสรรค์ (x̅ = ๓.๗๓, 
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S.D. = ๐.๘๙) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกับเพื่อนได้โดยเสรี (x̅ = ๓.๗๒, S.D. =๐.๘๖) 

เพื่อนๆ ได้มีการวิเคราะห์ในประเด็นปัญหาทางการเมืองกับเพื่อนได้อย่างเสรี (x̅ = ๓.๗๒, S.D. = 
๐.๘๒) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสามารถได้รับการถ่ายทอดมาจากเพื่อนๆ ได้                 

(x̅ = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๘๕) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

๓. ด้านสถาบันการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๖๕) ได้แก่ ใน

ชั้นเรียนผู้สอนมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองได้อย่างอิสระ (x̅ = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๘๑)  
สถาบันการศึกษาทั่วไปมีหลักสูตร เนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและแนว

ทางการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย (x̅ = ๓.๗๓, S.D. =๐.๘๒) ในชั้นเรียนเปิดโอกาสให้

แสดงออกทางการเมืองได้อย่างเสรี (x̅ = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๘๒) หลักสูตรของสถาบันการศึกษามีการ

จัดอบรมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้แก่นิสิตนักศึกษา (x̅ = ๓.๗๐, S.D. = ๐.๗๕) 
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

๔. ด้านกลุ่มอาชีพ (ท่ีทำงาน) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๗๐) ได้แก่ 
สถานที่ทำงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรสนใจและติดตามข าวสารและประเด็นสําคัญทาง

การเมืองผานสื่อประเภทตางๆ (x̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๘๒) สถานที่ทำงานของทานมีการพูดคุยแลก

เลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองโดยเสรี  (x̅ = ๓.๗๕ S.D. =๐.๘๔) สถานที่ทำงาน
ของท่านสามารถมีช่องทางในการแก้ไขปญหาความขัดแยงระหวางกันดวยหลักเหตุผลและสันติวิธี             

(x̅ = ๓.๗๒, S.D. = ๐.๘๖) สถานที่ทำงานของทานโดยเพื่อนๆ ร่วมงานเขารวมพูดคุยสนทนาประเด็น
ทางการเมืองกับสมาชิกคนอ่ืนในชุมชนตามสถานที่ตางๆ เชน รานน้ำชา/กาแฟ รานอาหาร เปนตนได้ 

(x̅ = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๘๗) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

๕. ด้านกลุ่มสื่อมวลชน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๖๔) ได้แก่ ยินดี
รับฟง ความคิดเห็นและทัศนะทางการเมืองที ่แตกต างของผูอื ่นที ่แสดงออกผานสื ่อมวลชนได้           

(x̅ = ๓.๘๗,   S.D. = ๐.๗๙) สามารถเขาถึงขอมูลติดตามขาวสารทางการเมืองได โดยอิสระ                

(x̅ = ๓.๘๐ S.D. =๐.๗๙) สื่อสารมวลชนมีสวนสําคัญในการเสริมสรางความรู และบมเพาะความคิด 

ความเชื่อ คานิยม และอุดมการณทางการเมืองแบบระบอบประชาธิปไตยแกทาน (x̅ = ๓.๗๘, S.D. = 
๐.๘๓) สื่อสารมวลชนในปจจุบันมีจรรยาบรรณในการใหขอมูลขาวสารอยางเปนธรรม และเคารพสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน (x̅ = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๘๕) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

๖. สถาบันทางการเมือง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๗๐, S.D. = ๐.๖๙) ได้แก่ ยินดี
รับฟง ความคิดเห็นและทัศนะทางการเมืองที ่แตกต างของผูอื ่นที ่แสดงออกผานสื ่อมวลชนได้             

(x̅ = ๓.๘๗,   S.D. = ๐.๗๙) สามารถเขาถึงขอมูลติดตามขาวสารทางการเมืองได โดยอิสระ            
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(x̅ = ๓.๘๐ S.D. =๐.๗๙) สื่อสารมวลชนมีสวนสําคัญในการเสริมสรางความรู และบมเพาะความคิด 

ความเชื่อคานิยม และอุดมการณทางการเมืองแบบระบอบประชาธิปไตยแกทาน (x̅ = ๓.๗๘, S.D. = 
๐.๘๓)สื่อสารมวลชนในปจจุบันมีจรรยาบรรณในการใหขอมูลขาวสารอยาง เปนธรรม และเคารพสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน (x̅ = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๘๕) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
๒. ปัจจัยที ่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย                                     

ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
๒.๑ การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามหลักสาราณียธรรม 

๖ ผ่านด้านเมตตากายกรรม (กระทำต่อกันด้วยความเมตตา), ด้านเมตตาวจีกรรม  (การพูดจากับผู้อ่ืน
ด้วยความรักและเมตตา), ด้านเมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี) , ด้านสา
ธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยให้ทั่วถึงกัน), ด้านสีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตดี
งามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม) , ด้านทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความ

เห็นชอบร่วมกัน) โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๖๐)  
๒.๑.๒ การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามหลักสาราณีย

ธรรม ๖ โดยภาพรวม ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบด้วยความเสมอภาคและมีกิริยาท่าทางด้วยความ

สุภาพด้วยความจริงใจตามหลัก ด้านเมตตากายกรรม (x̅ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๗๕) แจกจ่ายให้มีส่วน
ร่วมทั่วกันตามหลัก ด้านสาธารณโภคี เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย   

(x̅ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๗๙) มีความคิดเห็นชอบร่วมกันด้วยความศรัทธาตามหมู่คณะตามระบอบ

ประชาธิปไตยโดยยึดหลักด้านทิฏฐิสามัญญตา (x̅ = ๓.๘๐, S.D. = ๐.๘๓) มีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นด้วยความยุติธรรมเป็นกลางตามหลักด้านเมตตามโนกรรม (x̅ = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๗๔) 
เคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกโดยปราศจากอคติไม่เลือกปฏิบัติในการส่งเสริมวัฒนธรรม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามหลัก ด้านสีลสามัญญตา (x̅ = ๓.๗๔, S.D. = ๐.๘๒) ใช้
วาจาที่สุภาพโดยใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วยเหตุผลแม้แต่มีความเห็นที่แตกต่างตามหลัก ด้านเมตตา

วจีกรรม (x̅ = ๓.๗๐, S.D. = ๐.๗๗) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  
การนำเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติดังต่อต่อไปนี้ 
๑. เมตตากายกรรม (กระทำต่อกันด้วยความเมตตา) 
พบว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ การมีจิตสํานึกใน

เรื่องหลักความเสมอภาค ด้วยการให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกันภายใต้กฏกติกาท่ีวางไว้
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และทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของตน รู้จักอดกลั้น และอดทน ทั้งทางด้านอารมณ์และ
จิตใจ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย โดยยึดมั่นในหลักความเสมอภาคเพื่อความ
น่าเชื ่อถือ ในการดำเนินงานเพื ่อประโยชน์ของประชาชน การเข้ามาทำงานทางการเมืองของ
นักการเมืองทุกระดับทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ คือ ผู้แทนราษฎร ต้องคิดดี มองกันในแง่ดีมี
ความหวังดีต่อกันในสิ่งที่สร้างสรรค์ ฟังเสียงของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำความทุกข์ร้อนของ
ประชาชนไปบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความเดือนของประชาชนให้ถูกต้องโดยเท่าเทียมและเสมอภาค
กันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามหลักพุทธธรรม คือ เมตตากายกรรม กระทำต่อกันด้วยความเมตตา 
โดยปรารถนาดีต่อกันด้วยความเมตตาอย่างสร้างสรรค์ 

๒. เมตตาวจีกรรม (การพูดจากับผู้อ่ืนด้วยความรักและเมตตา) 
พบว่า การมีจิตสำนึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง และ

การมีจิตสํานึกในเร ื ่องเส ียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย  เป็นกลไกหนึ ่งในฝึกสติปัญญา                 
โดยการตั้งสติให้มั่น แล้วหันกลับมาทบทวนพฤติกรรมของตนเองในเรื่องราวและมุมมองทางการเมือง 
โดยเฉพาะในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทางการเมือง ยอมรับใน
หลักการของเสียงขางมากถึงแมวาบางครั้งจะมีความคิดเห็นที่แตกตางและจะต้องรับฟงความคิดเห็น
ของผู้อื่นหรือเสียงข้างน้อยด้วย คือ ต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน รับฟังซึ่งกันและกัน 
อดทนอดกลั้นต่อกันโดยการพูดคุยและแสดงทัศนะทางการเมืองในหมู่คณะที่มีความคิดเห็นแตกต่าง
ด้วยความชอบธรรมและยุติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม รณรงค์ให้ยึดถือหลักการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อช่วยสังคมอย่างแท้จริง ตามหลักพุทธธรรม คือ เมตตาวจีกรรม การพูดจากับผู้อื่นด้วยความรัก
และเมตตา เพ่ือให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ 

๓. เมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี) 
พบว่า การมีจิตสำนึกในเรื่องหลักความยุติธรรมและ การมีจิตสํานึกในเรื่องหลักนิติธรรม 

การสร้างหลักความยุติธรรมจากจุดเริ่มต้น คือ ความเที่ยงธรรม การเคารพกฎหมายถือเป็นคุณสมบตัิ
หนึ ่งในการเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย แสดงความคิดเห็นทาง 
การเมืองอย่างเสรี เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่การกำหนด
แนวทางพัฒนาทางสังคมซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย สนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเพ่ือให้เกิด
ความชอบธรรม ด้วยความปรารถนาดียุติธรรมเป็นกลาง ตามหลักพุทธธรรม เมตตามโนกรรม               
คิดต่อกนัด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี โดยปราศจากความขัดแย้ง  

๔. สาธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยให้ท่ัวถึงกัน) 
พบว่า การมีจิตสํานึกในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน              

การปฏิบัติตามสิทธิภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้จักใช้ปัญญา เหตุผล
ในการแก้ไขปัญหา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีเหตุผลและประนีประนอมทางความคิดเคารพใน



๒๒๐ 

สิทธิการตัดสินใจของผู้อื่น ปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับของสังคม โดยไม่กระทบสิทธิส่วนบุคคลอื่น ต่อสู้
เพื่อสิทธิของตนอันชอบธรรมตามหลักการของประชาธิปไตย ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายใต้การให้เกียรติกันและกัน ช่วยเหลือเสริมสร้างในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งด้านกำลังกายและกำลังใจ มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักพุทธธรรม สาธารณโภคี คือ แจกจ่ายให้ได้มี
ส่วนร่วมใช้สอยให้ทั่วถึงกัน โดยปรารถนาดีต่อผู้อื่น 

๕. สีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม)  
พบว่า การมีจิตสํานึกในเรื ่องสิทธิเสรีภาพ ถือว่าเป็นหลักการที ่สำคัญของระบอบ

ประชาธิปไตย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยหลักสิทธิเสรีภาพ เป็นหลักการที่สำคัญขั้นพ้ืนฐานเสรีชน อัน
เป็นการรับรองสิทธิของประชาชนทั่วไป โดยสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรับรู้ข่ าวสาร 
และการยึดมั่นศักดิ์ศรีของบุคคล ชอบในการใช้หลักการและเหตุผลควบคู่กับการมีสติสัมปชัญญะ โดย
มีการขอบเขตและอิสระเท่าเทียมกันในการแสดงจุดยืนทางการเมือง ดังนั้น ความประพฤติที่สุจริตดี
งาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยความ
รับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับหลักคุณธรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในรูปแบบทางสังคมท่ีดี ตาม
หลักพุทธธรรม สีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม                 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกัน) 
พบว่า การมีจิตสํานึกในเรื่องความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ความ

ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เป็นกลไกที่มีความเชื่อมั่น
ทางการเมืองในรูปแบบของรัฐสภา โดยการรับฟังความคิดเห็นก่อนการดำเนินโครงการต่างๆ และ
คำนึงถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและ ปราศจากความขัดแย้งและ ยึดถือในอุดมคติโดย           
การยอมรับในเหตุและผล โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบนฐานความคิดเห็นที่แตกต่างแต่อยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ ตามหลักพุทธธรรม ทิฏฐิสามัญญตา คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความ
เห็นชอบร่วมกัน 

สรุปได้ว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี เป็นการนำหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเพ่ือส่งเสริมให้
วัฒนธรรมทางการเมืองโดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ด้านอุดมการณ์            ทาง
การเมือง ทัศนคติทางการเมือง ที่ต้องยึดมั่นในหลักระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อผลักดัน
ให้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี โดยการนำหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเข้ากับการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองโดยมุ ่งเน้นประโยชน์สูงสุดที ่จะทำให้วัฒนธรรมทางการเมืองมีความ
เจริญก้าวหน้าตามหลักธรรม เพื่อยึดมั่นและเชื่อถือเคารพในศักดิ์ศรีความแตกต่างระหว่างบุคคล 



๒๒๑ 

แสดงสิทธิเสรีภาพควบคู่กับการรู้จักประนีประนอม สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันซึ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่น
และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๒.๑ ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง  ประกอบด้วย สถาบันครอบครัว,             
กลุ่มเพ่ือน, สถาบันการศึกษา, กลุ่มอาชีพ, สถาบันสื่อมวลชน, และสถาบันทางการเมือง ซึ่งมีผลอย่าง
มากเนื่องจากวัฒนธรรมทางการเมืองในกระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนาหรือสนับสนุนกันมากข้ึน 
โดยผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองทางด้านต่างๆ สังเกตได้จากการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนและคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันซึ่งดูได้จากการมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งซึ่งมีจำนวนมากของคนรุ่น
ใหม่ที่แต่ก่อนมีจำนวนน้อย แต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหม่เข้าโดยผ่าน การพัฒนา สนับสนุน 
และการรณรงค์ จึงทำให้การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยการกล่อม
เกลาทางการเมืองมีความสำคัญมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรินทร์ ชาญศิลป์ ได้วิจัยเรื่อง 
“ความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี
ที่กำลังศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ และระดับอุดมศึกษาจำแนกตามรายภาคท้ัง ๖ 
ภาค ส่วนใหญ่มีระดับความเป็นพลเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเยาวชนส่วนใหญ่มีความ
เป็นพลเมืองในด้านความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รองลงมาได้แก่ ด้านยึดมั่น
ในความถูกต้อง ด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีส่วนร่วมตามลำดับ 
เยาวชนไทยได้รับการกล่อมเกลาทางการเมืองในระดับมาก และรับรู้ข่าวสารทาง  การเมืองผ่าน
อินเตอร์เน็ต เยาวชนไทยพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง               
๑ – ๒ ครั้งต่อสัปดาห์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภูมิลำเนา การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการ
พูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการกล่อมเกลาทาง
การเมืองมีความสัมพันธ์กับความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย๑ และยังสอดคล้องกับ พระณัฐพงษ์  
ณฏฺ วํโส (สุดใจ)  ได้วิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนใน 
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี” ผลการวิจัยพบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของเยาวชนในอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้านสถาบันครอบครัว ปัญหา คือ การ
แบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นการสร้างความกดดันทางการเมืองสำหรับคนที่ต้องการอำนาจแนวทางแก้ไข 

 
๑ วัชร ินทร์ ชาญศิลป์ , “ความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย”, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน, ๒๕๖๑) : ๑๘๗ – ๒๐๙. 



๒๒๒ 

คือ การเปิดใจกว้างยอมรับความแตกต่างร ่วมกัน หันหน้าปรึกษาหาแนวทางร่วมกัน ด้าน
สถาบันการศึกษาปัญหา คือ การสนทนาการเมือง ส่วนใหญ่ทำให้เกิดความแตกแยก ขาดการเปิดใจ
ยอมรับ ไม่ค่อยจะเกิดความสามัคคีแนวทางแก้ไขคือ จัดเวทีให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้เสนอตน แสดง
ภูมิรู้ และความสามารถให้ประชาชนได้พิจารณา ด้านชุมชนและกลุ่มเพื่อนปัญหาคือ เจ้าหน้าบางคน
ทำตัวชี้นำ แสดงออกให้เห็นว่า ฝ่ายไหนควรชนะการเลือกตั้ง แนวทางแก้ไขคือเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้อง
วางตัวเป็นกลางด้านการจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง ด้านสถาบันศาสนา ปัญหา คือ 
ประชาชนโดยทั่วไปจะไม่ค่อยทราบว่าการเข้าร่วมพรรคการเมือง ควรส่งเสริม สนับสนุนประชาชน ให้
ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ด้านสถาบันทางการเมืองคือ เจ้า
หน้าบางคนทำตัวชี้นำ แสดงออกให้เห็นว่า ฝ่ายไหนควรชนะการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้อง
วางตัวเป็นกลาง๒ และยังสอดคล้องกับ พระทรงวุฒิ  ชาตเมธี (รัตนะ) ได้วิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลา
ทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งในเขต อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน” ผลการวิจัยพบว่า การกล่อม
เกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอำเภอบ้านธิ จังหวัด
ลำพูน ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง ปัญหาคือ ประชาชนประชาชนได้รับความรู้ทางการเมือง 
หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมืองต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐน้อย การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง แนว
ทางแก้ไขคือ ควรเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้มากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมืองปัญหาคือ ประชาชนไม่ค่อยเข้าถึง
สื่อ ได้มากเท่าที่ควร อาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แนว
ทางแก้ไข คือ ควรเพิ่มช่องทางการได้รับข่าวสารทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหา
คือ ประชาชนยังโดนปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็น ในทางการเมือง ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
อะไรมากนักในชุมชน แนวทางแก้ไข คือ ควรให้ประชาชนได้มีโอกาสในการดำเนินกิจกรรมทาง
การเมืองอย่างมีสิทธิและเสรีภาพ ด้านทัศนคติทางการเมือง ปัญหาคือ ประชาชนมีความคิดเห็น
ทางการเมืองน้อย จนนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่น้อยตามไปด้วย แนวทางแก้ไข คือ ควรจัด
สถานที่ ห้องเรียน ให้ความรู้ทางด้านประชาธิปไตยให้กับประชาชน๓ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิชิต กันยาวรรณ ธรรมนิตย์ วราภรณ์ ได้วิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมือง และวัฒนธรรม

 
๒ พระณัฐพงษ์ ณฏฺ วํโส (สุดใจ), “การกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนใน 

อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี”, การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๒ มิถุนายน  
๒๕๖๔. 

๓ พระทรงวุฒิ  ชาตเมธี (รัตนะ), “การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งในเขต อำเภอ
บ้านธิ จังหวัดลำพูน”, การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๔. 



๒๒๓ 

ทางการเมือง ที่ส่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า การกล่อมเกลา
ทางการเมืองส่งผลทางตรงต่อวัฒนธรรมทางการเมือง และประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  ในส่วนของ
วัฒนธรรมทางการเมือง ก็ส่งผลทางตรงต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญ การกล่อม
เกลาทางการเมืองส่งผลทางอ้อมต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยผ่านวัฒนธรรมทางการเมือง ๔ 
และยังสอดคล้องกับ กมลวรรณ คารมปราชญ์ ดุษฎี โยเหลาและคณะ ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ผลการวิจัยพบว่า ตัวการ
การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมให้กับกรณีศึกษาทั้ง ๓ ราย ได้แก่ สถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และพรรคการเมือง โดยมี (๑) สถาบันครอบครัวมีบิดา
มารดาบรรพบุรุษ และเครือญาติ เป็นต้นแบบใน ๓ ประเด็น คือ (๑) มีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนว
พระพุทธศาสนา (๒) การเสียสละทำงานเพ่ือส่วนรวม และ(๓) การสนับสนุนพรรคการเมือง ประกอบ
กับภายในครอบครัวมีบรรยากาศหรือมีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (๒) สถาบันศาสนาได้ผ่าน
การเป็นพระภิกษุ และสามเณร ส่งผลให้กรณีศึกษาได้รับการอบรมกล่อมเกลาจิตใจให้มีความบริสุทธิ์ 
มีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา มีความเมตตากรุณา มีการละเว้นและละอายต่อการกระทำชั่วการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓) สถาบันการศึกษามีการเรียนในคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ทำ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการปกครอง (๔) สื่อมวลชนมีการเปิดรับข่าวสารทางการ
เมืองเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมือง การทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองมา
ตั้งแต่วัยเด็กส่งผลให้กรณีศึกษามีความสำนึกทางการเมือง ความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง 
และมีความผูกพันต่อพรรคการเมือง และ (๕) พรรคการเมืองที่สังกัดมีการเรียนรู้ทางการเมืองจาก
พรรคเหล่านั้น ด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการของพรรคก่อนเข้าเป็นสมาชิกของพรรค และภายหลัง
จากที่เป็นสมาชิกของพรรคแล้วกรณีศึกษาได้เรียนรู้การเมืองผ่านกระบวนการต่างๆ ภายในพรรคจน
ทำให้เกิดความรู้สึกมีความผูกพันต่อพรรค๕ 
  

 
๔ พิชิต กันยาวรรณ ธรรมนิตย์ วราภรณ, “การกล่อมเกลาทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง 

ที ่ส ่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส ่วนร่วมของประชาชนในเขตพื ้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, ปที่ ๘ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม, ๒๕๖๐) : ๑๘๐–๑๘๙. 

๕ กมลวรรณ คารมปราชญ์ ดุษฎี โยเหลาและคณะ, “กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองดา้น
จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที ่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๔) :            
๓๑– ๕๔. 



๒๒๔ 

๕.๒.๒ การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ประกอบด้วย

การมีจิตสํานึกในเรื่องความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย , มีจิตสํานึกในเรื่องสิทธิ
เสรีภาพ, มีจิตสํานึกในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่น , มีจิตสํานึกใน
เรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย, มีจิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค, มีจิตสำนึกในเรื่อง
หลักความยุติธรรม, มีจิตสำนึกในความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่าง, และมี
จิตสํานึกในเรื่องหลักนิติธรรม  

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ด้านอุดมการณ์ทางเมือง ทัศนคติทางการเมือง  
ที่ต้องยึดมั่นหลักระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อผลักดันให้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้วัฒนธรรมทางการเมืองเกิดความเข้มแข็ง ในกลไกที่มี
ความเชื่อมั่นทางการเมือง ตามกฎระเบียบของสังคมที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยมีหลักสิทธิเสรีภาพ เป็นหลักการที่สำคัญขั้นพื้นฐาน 
และการยึดมั่นศักดิ์ศรีส่วนบุคล ชอบในการใช้หลักการและเหตุผลควบคู่กับการมีสติสัมปชัญญะ
เมตตาต่อสังคม โดยมีขอบเขตและอิสระเท่าเทียมกันในการแสดงจุดยืนหรืออุดมการณ์ทางการเมือง 
โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดที่จะทำให้วัฒนธรรมทางการเมือง
มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อยึดมั่นและเชื่อถือเคารพในศักดิ์ศรีความแตกต่างระหว่างบุคคล แสดงสิทธิ
เสรีภาพควบคู่กับการรู้จักประนีประนอม สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรมต วรรณบวร สุรพล สุยะพรหม และบุษกร 
วัฒนบุตร ได้ศึกษาเรื่อง “ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น” ผลการวิจัย
พบว่า ๑) ความเป็นพลเมืองเพ่ือการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น มีลักษณะสามารถควบคุมตนเอง
ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมโดยยึดมั่นและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม มีความเป็นตัวขอ ง
ตัวเอง มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเคารพหลักความเสมอภาค เคารพสิทธิของกันและกัน           
เท่าเทียมกัน กล้าเสนอความคิดต่อส่วนรวม ให้เวลากับกิจกรรมทางการเมืองคำนึงถึงประโยชน์ส่วน
ใหญ่ ยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลัก ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ มีน้ำใจ เลือกรับข่าวที่เหมาะสมและ
มีประโยชน์พึ่งตนเอง ดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำหรือความ
อุปถัมภ์ของใคร กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบในตนเอง ๒. หลักธรรม แนวคิดและทฤษฎีสำหรับ
ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยการยึดมั่นในหลักพุทธธรรม๖ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไพวรรณ ปุริมาตร ได้วิจัยเรื่อง “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง

 
๖ ปรมต วรรณบวร สุรพล สุยะพรหม และบุษกร วัฒนบุตร, “ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในท้องถิ่น”, วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) : 
๘๕-๑๐๐. 



๒๒๕ 

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ระดับความคิดเห็น
ของประชาชนที ่ม ีต ่อพลว ัตทางการเม ืองในระบอบประชาธ ิปไตยของนักการเม ืองท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ๑) ด้านการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ตน มีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ในการให้เสรีภาพในการมีความคิดเ ห็นที่
แตกต่าง ๒) ด้านการเคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม จะต้องมีความรู้ทางกฎหมาย 
และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ให้เกิดความเสมอภาคกับประชาชนอย่างเท่า
เทียมกัน ๓) ด้านการรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น กำหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาโดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วม ๔) ด้านการมีจิตสาธารณะ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มีความเสียสละ 
กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์ นำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาสู่การพัฒนา๗ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนาภรณ์ โง้วเจริญ และวัชรินทร์ ชาญศิลป์ ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุร ีอยู่ในระดับสูงโดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นการยึดถือเสียงข้างมาก เป็นหลัก แต่ก็ต้องคำนึงถึงเสียงข้างน้อย
ด้วย ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุดกับประเด็นท่านคิดว่าท่านมีส่วนร่วมในทางการเมือง
อย่างกระตือรือร้นสำหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ของครอบครัวต่างกัน มีผลต่อระดับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน๘ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสมาแอล 
เบญอิบรอฮีม ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน ได้วิจัยเรื ่อง “วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนกับการพัฒนาความมั่นคงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย”  ผลวิจัยพบว่า ประชาชน
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การ
ส่งเสริม และสนับสนุนต่อการสร้าง กระบวนการทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาความ
มั ่นคงเพื ่อความสงบสุข และสันติในพื ้นที ่ได้  อย่างมีนัยสำคัญ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านการพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม ด้าน
การพัฒนาระบบการศึกษา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนา การค้าและการลงทุน ด้านการ
พัฒนาสังคมจิตวิทยา และด้านการพัฒนาการเมืองตามลำดับ ทั้งนี้ การที่ภาครัฐ ได้ดำเนินยุทธศาสตร์

 
๗ ไพวรรณ ปุริมาตร, “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น”, วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๖๔) : ๑๒๐-๑๓๐. 

๘ ธนาภรณ์ โง้วเจริญ และวัชรินทร์ ชาญศิลป์ , “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
นักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี”, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ ๔ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–มิถุนายน, ๒๕๖๐) : ๑๓๓–๑๔๗.  



๒๒๖ 

สนองรับแนวทางตามพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้อง  ประชาชน
ในพื้นที่ ในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ก็มีความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความม่ันคง 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความไม่สงบสามารถดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง
ตามทิศทาง ที่ควรจะเป็น ดังนั้น ภาครัฐจึงควรผลักดันการเสริมสร้างกระบวนการทางวัฒนธรรมแบบ
มีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกมิติ๙ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา พร้อมสุภา ได้วิจัยเรื่อง “ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
แม่เมาะ จังหวัดลำปาง” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี ่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยรวมทั้ง ๒ ด้าน มีค่า
แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ปฏิบัติงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองโดยรวมทั้ง ๒ ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้กระบวนการและขั้นตอนในการตัดสินใจต้องผ่านการตรวจสอบโดยมี
ระเบียบปฏิบัติ ในแต่ละอำนาจหน้าที่และการดำเนินการมักไม่ใช้กระบวนการประชาพิจารณ์ หรือใช้
เทคนิคกลวิธีการต่างๆ แต่ใช้อำนาจที่ตนมีในการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองลำทำให้โครงการนั้นผ่าน
ประชาพิจารณ์ โดยที่ไม่ได้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนอย่างแท้จริง ควรลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ควรมีกระบวนการการปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่อง และควรแต่งตั้งกรรมการด้านต่างๆ เป็น
เฉพาะด้าน เช่น การทำประชาพิจารณ์ในโครงการต่างๆ ทุกโครงการจะต้องผ่านการยอมรับและต้อง
เผยแพร่๑๐ 

๕.๒.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยหลักสาราณียธรรม ๖ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยหลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบด้าน ด้านเมตตากายกรรม 
(กระทำต่อกันด้วยความเมตตา), ด้านเมตตาวจีกรรม (การพูดจากับผู้อื่นด้วยความรักและเมตตา) , 
ด้านเมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี), ด้านสาธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มี
ส่วนร่วมใช้สอยให้ทั่วถึงกัน), ด้านสีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของ
ส่วนรวม), ด้านทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบร่วมกัน)  มุ ้งเน้น                 

 
๙ อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน, “วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนกับการพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย”, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาลัยสวนดุสิต, ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน–ธันวาคม, ๒๕๖๑) : ๗๙–๙๐.   

๑๐ ปรีชา พร้อมสุภา, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้ปฏิบัตงิานการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง”, วารสารปัญญา, ปีที ่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม, 
๒๕๖๐) : ๑–๗. 



๒๒๗ 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ด้านอุดมการณ์ทางเมือง ทัศนคติทางการเมือง ที่ต้องยึดมั่นหลัก
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพ่ือผลักดันให้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยการนำหลักพุทธธรรมมาบูรณาการเข้ากับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดที่จะทำให้วัฒนธรรมทางการเมืองมีความเจริญก้าวหน้าตามหลักธรรม โดยการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อยึดมั่นและเชื่อถือเคารพในศักดิ์ศรีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล แสดงสิทธิเสรีภาพควบคู่กับการรู้จักประนีประนอม สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน
ให้เกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพงษ์ อรุณเด
ชาชัย ศักดิ์พงศ์ หอมหวล และ ประภัสสร ปรีเอี่ยม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สถานี สาราณียธรรม : พ้ืนที่
บ่มเพาะความรู้ชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า “สาราณียธรรม ๖” ประยุกต์ให้เอื้อต่อการบ่มเพาะความรู้
ชุมชน เพื ่อสร้างภูมิคุ ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็ง คุณลักษณะ ๖ ประการคือ หลักธรรมที่ ๑ เมตตา
กายกรรม คุณลักษณะมีความสามัคคีเสียสละและร่วมแรงร่วมใจกัน หลักธรรมที่ ๒ เมตตามโนกรรม
คุณลักษณะมีจิตใจเมตตาเสียสละเพื่อส่วนรวม หลักธรรมที่ ๓ เมตตาวจีกรรม คุณลักษณะคิดดี พูดดี 
ทำดีหลักธรรมที่ ๔ สาธารณโภคี คุณลักษณะมีน้ำใจเพื่อสังคม เคารพซึ่งกันและกัน หลักธรรมที่ ๕ 
สีลลาสามัญญตา คุณลักษณะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สังคมวางไว้ หลักธรรมที่ ๖ ทิฏฐิสามัญญตา 
คุณลักษณะมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมากขึ้น พบว่าการขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลักสาราณียธรรม ตามฐานคิดและคุณลักษณะ ๖ ประการ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันการ
ดำเนินชีวิตให้ผู้คนพ้นจากความเสี่ยง ๓) นำเครือข่ายสถานีสาราณียธรรมเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอื่น 
เป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ในพฤติกรรมเชิงประจักษ์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ๒ ช่องทาง คือ
การนำเครือข่ายไปเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอื่น และชุมชนพื้นที่อื่นมาเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายสถานี
สาราณียธรรม๑๑ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ธิติวุฒิ หมั่นมี และสุรินทร์ นิ
ยมางกูร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์” ผลวิจัยพบว่า ๑) การส่งเสริมความสมานฉันท์
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด นครสวรรค์ มี ๓ ด้าน คือ ๑.๑) การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน ต้องบริหารงานที่เท่าเที่ยว เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกัน ๑.๒) การ
บริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ต้องปฏิบัติต่อทุก คนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ๑.๓) 
การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม มีการจัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร ๒) รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริม
ความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ในด้านการบริหารแบบมี

 
๑๑ ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย  ศักดิ์พงศ์ หอมหวล และประภัสสร ปรีเอี่ยม, “สถานีสาราณียธรรม  : พื้นที่

บ่มเพาะความรู้ชุมชน”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม 
๒๕๖๐) : ๑๘๓-๑๙๕. 



๒๒๘ 

ส่วนร่วมและยอมรับร่วมกันแนวทางในการส่งเสริม ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและการยอมรับร่วมกันโดยการประชุมปรึกษาหารือเป็นประจำทุกเดือน เปิด
พื้นที่หรือเวทีทางความคิดให้เกิดการยอมรับและสร้างแนวทางส่งเสริมความสมานฉันท์ในองค์การ 
และไม่ใช้ความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ คำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกัน
ตัดสินใจ๑๒ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐาน แย้มสรวล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลัก
สารณียธรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองในการปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า การปรองดองตามหลักวิชาการนั้นมีรูปแบบและวิธีสร้างความ
ปรองดองเป็น ๒ ประเด็นหลัก คือ การพูดคุยเจรจาและการกำหนดข้อตกลงร่วมกันในสังคมภาย
หลังจากการเจรจาความปรองดองนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะทำให้หน่วยงานเกิดความรัก
ความสามัคคีต่อกันซึ่งสอดคล้องกับหลักสาราณียธรรมในพระพุทธศาสนาที่ทำให้เป็นที่ระลึกถึงกัน
เป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ความกลมกลืนเข้าหากันเพื่อความไม่วิวาทเพื่อความ
สามัคคีและเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงธรรมเป็น
เหตุที่ระลึกถึงกันหลักการอยู่ร่วมกันได้แก่เมตตากายกรรมแสดงกิริยาอาการสุภาพเมตตาวจีกรรมการ
สั่งสอนแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีเมตตามโนกรรมมองกันในแง่ดีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน
สาธารณโภคีได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกันสีลสามัญญตามีความประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบ
วินัยทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นชอบร่วมกันสาราณียธรรม ๖ หากผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามจะสะท้อน
ให้เห็นถึงการแสดงออกซึ ่งความรักความปรารถนาดีต่อกันทั ้งทางกายวาจาด้วยความจริงใจ
ขณะเดียวกันก็มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาหรือแก้ทุกข์อย่างถูกต้องเสมอกันสามารถนำแนว
ทางการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้๑๓ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิบูลย์ธรรมสถิต ฐิตสุ
โข (ยังบุญส่ง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การนำหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช”ผลการวิจัยพบว่า ๑) การนำ
หลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ด้านทิฏฐิสามัญญตามีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่สุด รองลงมา ด้านเมตตามโนกรรม ส่วน ด้าน
เมตตาวจีกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ ๒) ผลการเปรียบเทียบการนำหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้

 
๑๒ สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ธิติวุฒิ หมั่นมี และสุรินทร์ นิยมางกูร , “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อ

การส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์” , วารสาร มจร. 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๕๗-๖๘. 

๑๓ ณฐาน แย้มสรวล, “การประยุกต์หลักสารณียธรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” , วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, ปีที่ ๑ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๔๙-๕๘. 



๒๒๙ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยรวม อยู่ในระดับมาก จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการ
นำหลักสาราณียธรรม ๖ โดยภาพรวม แตกต่างกัน ส่วนอาชีพที่แตกต่างกันมีการนำหลักสาราณีย
ธรรม ๖ ไม่แตกต่างกัน ๓) แนวทางการส่งเสริมการนำหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ด้านเมตตากายกรรม ควรยินดีให้คำแนะนำด้วยถ้อยคำที่สุภาพ 
ด้านเมตตาวจีกรรม ควรชี้แจงรายละเอียดให้ทราบถี่ถ้วน ด้านเมตตามโนกรรมควรให้เกียรติแก่
ประชาชนอย่างเสมอภาค ด้านสาธารณโภคี ควรมุ่งเน้นการจัดสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ด้านสีลสามัญญตา ควรที่มีความเอื้อเฟื้อมีมนุษยสัมพันธ์ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ด้านทิฏฐิสามัญญตา
ควรใจกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิบัติงาน๑๔ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมเกียรติ สำลีพันธ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพื่อการจัดการ
ความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงาน”ผลการวิจัยพบว่า ๑) ความขัดแย้งใน
กรณีท่ีพนักงานเรียกร้องในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนค่าทำงานล่วงเวลาซึ่งมูลเหตุของความขัดแย้งมี ๓ 
ประการ คือ ทัศนคติ ผลประโยชน์และข้อมูลการจัดการความขัดแย้งดำเนินมาสู่การฟ้องร้องซึ่งทำให้
สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารองค์กรขาดความปรองดองสมานฉันท์ ๒) หลัก
สาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมที่สามารถนำมาใช้จัดการปัญหาความขัดแย้งและทำให้เกิดความรัก
ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์กร ๓) การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยกับพนักงานด้วยหลักสาราณียธรรม ๖ เริ่มต้นจากความเห็นที่ตรงกันการมีส่วนร่วม
ในการกำหนดกติกาในองค์กรร่วมกันความมีจิตคิดเมตตาต่อกันนำมาซึ่งการแสดงออกด้วยความ
เคารพ ให้เกียรติและเห็นอกเห็นใจกัน พร้อมที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยความเป็นธรรม องค์ความรู้
ใหม่จากงานวิจัย คือ IP-OP Model คือ IP หมายถึง การพัฒนาสันติภายในตน (Inner Peace) 
นำไปสู่การพัฒนาสันติภายนอก OP (Outer Peace) ซึ่งจะนำไปสู่องค์กรสังคม อันอุดมด้วยสันติสุข๑๕  
  

 
๑๔ พระครูพิบูลย์ธรรมสถิต ฐิตสุโข (ยังบุญส่ง), “การนำหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา, 
ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑) : ๑๑๐-๑๒๑. 

๑๕ สมเกียรติ สำลีพันธ์, “แนวทางการประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่าง
การท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงาน”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ ๕ (ฉบับพิเศษ, ๒๕๖๐) :๔๔๓-
๔๕๖. 



๒๓๐ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื ่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ” ผู ้ว ิจ ัยมีข้อเสนอแนะอัน
เนื่องมาจากผลการวิจัยดังนี้ 

๑. ควรมีการกำหนดนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนให้มีทัศนคติทางการเมือง อุดมทางการณ์ทางการเมือง และการปลูกฝังทางการเมืองให้
เกิดพฤติกรรมทางการเมืองที่ดี 
 ๒. ควรมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เกิดการตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
พลเมืองที่ดีเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตลอดถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยให้ดีขึ้น 
 ๓. ควรมีการยกย่องนักการเมืองหรือประชาชนที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามนโยบายที่แถลงไว้ก่อนการเลือกตั้ง 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ผู้วิจัยเมื่อได้นำเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นเบื้องต้นแล้วจึงขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
๑. หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนรณรงค์การจัดทำแผนนโยบาย การส่งเสริม

วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
 ๒. หน่อยงานภาครัฐและ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัด ควร
สนับสนุนส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพของสมาชิกทางการเมืองเพื่อให้เกิดการตระหนักในการปฏบิัติ
หน้าที่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองร่วมกัน 

๓. หน่อยงานภาครัฐและ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัด  ควร
สนับสนุนให้นักการเมืองและประชาชนนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แพร่หลายมากยิ่งข้ึน 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องที่วิจัยดังกล่าวนี้มาแล้ว พิจารณาเห็นว่า ควรจะได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือ 

การวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
๑. ควรศึกษาเกี่ยวกับสหปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย  
๒. ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ในอุดมคติของประชาชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องของภาคประชาสังคมที่แท้จริง โดยการยึดหลัก
ของความถูกต้องยุติธรรม 



๒๓๑ 

 ๓. ควรศึกษาวิจัยรากฐานของการส่งเสริมวัฒนธรรมในระบอบประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมทางการเมืองเพื่อการปฏิรูปวัฒนธรรมการเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองใน
ปัจจุบัน  



๒๓๒ 

บรรณานุกรม  

๑. ภาษาไทย 

ก ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจ ุฬาลงกรณราชว ิทยาล ัย . พระไตรป ิฎกภาษาไทยฉบ ับมหาจ ุฬาลงกรราชว ิทยาล ัย . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

ข ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ 

กมล สมวิเชียร. ประชาธิปไตยกับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๖. 
_________. ประชาธิปไตยกับสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๑๔. 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ประชาชนระดับ

อำเภอ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, ๒๕๓๖. 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ . การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูป

การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๓. 

จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ. สังคมวิทยา. พิมพ์ครั ้งที ่ ๑๓. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙. 

จุมพล หนิมพานิช. กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองกับทัศนคติทางการเมืองของคนไทย , เอกสาร

การสอนชุดว ิชาพื ้นฐานทางส ังคมและว ัฒนธรรมของเม ืองไทย หน ่วยที ่  ๕ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมมาธิราช, ๒๕๓๓. 

ชนิดา จิตตรุทธะ. วัฒนธรรมปิระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย . กรุงเทพมหานคร :               

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ชัยอนันต์ สมุทรวาณิช. อุดมการณ์ทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, ๒๕๑๗. 
_________. วัฒนธรรมทางการเมืองกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการ

เมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

  



๒๓๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ทินพันธ์ นาคะตะ. นักคิดผู้ย่ิงใหญ่ของโลก: ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง. กรุงเทพมหานคร : สมาคม

รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๖. 

_________.การเมืองไทย : ภาวะของชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 

_________.ชาติไทยเมืองไทยแบบเรียนและอนุสาวรีย์: ว่าด้วยวัฒนธรรม , รัฐและรูปการ
จิตสำนึก. กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๓๘. 

_________.พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั ้งที ่ ๑๒, กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

_________.วัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง , กรุงเทพมหานคร:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙. 

_________.วัฒนธรรมทางการเมืองไทย . ในเอกสารการประชุมวิชาการวัฒนธรรมการเมือง 

จริยธรรม และการปกครอง, กรุงเทพมหานคร : สถาบัน พระปกเกล้า, ๒๕๕๐. 

ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์. นักการเมืองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนา 

สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๔. 

ทิพาพร พิมพิสุทธิ์ . พฤติกรรมทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามคำแหง, ๒๕๒๑. 

นันทรัตน์ จำปาแดง. การเป็นลูกน้องท่ีดี. กรุงเทพมหานคร : วังอักษร, ๒๕๔๘. 

นิธิ เอียวศรีวงศ์. “วัฒนธรรมทางการเมืองไทย”เอกสารการประชุมวิชาการวัฒนธรรมการเมือง 

จริยธรรมและการปกครอง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๐. 

นิภา เมธาวิชัย. วิทยาการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕. 
บุญชม ศรีสะอาด. วิถีทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม ๑, กรุงเทพมหานคร: สุวิริยาสาสน์, ๒๕๔๓. 

พรศักดิ์ ผ่องแผ้วและ สายทิพย์ สุคติพันธ์ . ข่าวสารทางการเมืองของคนไทย. กรุงเทพมหานคร : 

เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๒๖. 

พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก). อธิบายธรรมวิภาค. พิมพ์ครั้งที่ ๘, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

  



๒๓๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) . วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ องฺคธมฺโม ). การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, กรุงเทพมหานคร : 

มหาเถรสมาคม, ๒๕๔๘. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมกับสังคมไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน , กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๑. 

พระภาวนาว ิร ิยค ุณ (เผด ็จ ทตฺตช ีโว) . ความร ู ้ประมาณ ฐานรากของพระพุทธศาสนา . 
กรุงเทพมหานคร : พีพีพริ้นติ้ง, ๒๕๔๘. 

พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา ชินวํโส). เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร :

ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๕๖. 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

๒๕๔๐ 

ลิขิต ธีรเวคิน. คนไทยในอุดมคติ, กรุงเทพมหานคร : แม็ค, ๒๕๔๘. 
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. รายงานเรื่องกลไกเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

ในสังคมไทย. ม.ป.ท. ๒๕๕๘. 

วิศิษฐ ทวีเศรษฐ, สุขุม นวลสกุล, วิทยา จิตนุพงศ์. การเมืองและการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร 

: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔. 

ส่งศรี ชมพูวงศ์. การวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๗, นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช , 
๒๕๔๗. 

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. การเมืองไทย, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๙. 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี . สรุปข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ 

ประชากร ครัวเรือน ณ. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. เพชรบุรี : สำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี, ๒๕๖๑. 

  



๒๓๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, ๒๕๕๔. 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร. การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย . 
กรุงเทพมหานคร : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, ๒๕๕๗. 

สิน พันธ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์, ๒๕๕๔. 

สุจินต์ ธรรมชาติ. การวิจัยภาคปฏิบัติวิธีลัด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๙. 

สุเมธ ตันติเวชกุล. ตามรอยพระยุคลบาท. พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๔. 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 

ฌาน ตรรกวิจารณ์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๐. 

วรภาส ประสมสุข และ นิพนธ์ กินาวงศ์ . “หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม” . 
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๐. 

สมปอง รักษาธรรม. “ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้กับการพัฒนาวัฒนธรรม

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยช่วงปีพ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒: ศึกษากรณี

เปรียบเทียบ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ๕ จังหวัดภาคใต้.” ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัย

เกริก, ๒๕๕๒. 

เอ ื ้อมอร ชลวร.“การจ ัดการความร ู ้ เช ิงพุทธบูรณาการ” . พุทธศาสตรดุษฎีบ ัณฑิต  สาขา

พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

  



๒๓๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๔) บทความวิชาการ/วารสาร 

กมลวรรณ คารมปราชญ์ ดุษฎี โยเหลาและคณะ. “กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้าน
จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์.ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม ๒๕๕๔) : ๓๑–๕๔. 

คัมภีร์ พลการ อรนันท์ กลันทปุระ.“อัตลักษณ์และวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำระดับตำบลและ
หมู่บ้าน จังหวัดตรัง”. วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน–มิถุนายน, ๒๕๕๘) : ๑๖๕–๑๗๔. 

จ่าเอกสำราญ ทองสิงห์คลี. “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนตำบล 
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” . บทความวิจัย เสนอในการประชุมหาดใหญ่
วิชาการ. ครั้งที่ ๔ (พฤษภาคม ๒๕๕๖) : ๑๘–๒๔. 

ณฐาน แย้มสรวล. “การประยุกต์หลักสารณียธรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองในการปฏิบัติงาน
วิชาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” . วารสาร มจร พุทธ
ปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๔๙-๕๘. 

ธนาภรณ์ โง้วเจริญ และวัชรินทร์ ชาญศิลป์. “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียน
โรง เร ี ยนศร ีมหาโพธ ิ ์  จ ั งหว ัดปราจ ีนบ ุ ร ี ” . วารสารร ั ฐศาสตร ์ปร ิ ทรรศน์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปีที ่๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑๓๓–๑๔๗. 

ปณัชญา ลีลายุทธ. “พระพุทธศาสนากับการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสันติของพลเมือง”. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ. ๒๕๕๖. 

ปรมต วรรณบวร สุรพล สุยะพรหม และบุษกร วัฒนบุตร . “ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น”. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๘๕-๑๐๐. 

ปรมต วรรณบวร สุรพล สุยะพรหม และบุษกร วัฒนบุตร . “ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในท้องถิ่น”. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๘๕-๑๐๐. 

  



๒๓๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ปรีชา พร้อมสุภา. “ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง” . วารสารปัญญา. ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ 
(กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑–๗. 

เปรมศักดิ์ แก้วมรกฎ. “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่๑๒ 
ฉบับพิเศษ. (ตุลาคม ๒๕๖๑) : ๒๑๘–๒๒๕. 

พงษเมธี ไชยศรีหา. “แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน”, วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแกน. ปีที่ ๕ 
ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๔๔–๒๖๒. 

พระครูพิบูลย์ธรรมสถิต ฐิตสุโข (ยังบุญส่ง). “การนำหลักสาราณียธรรม ๖ ไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช” . วารสาร
วิทยาลัยนครราชสีมา. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑) : ๑๑๐-๑๒๑. 

พระณัฐพงษ์ ณฏฺ วํโส (สุดใจ). “การกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนใน 
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี” . การประชุมวิชาการที ่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings). หล ักส ูตรบ ัณฑิตศ ึกษา ภาคว ิชาร ัฐศาสตร ์ คณะส ังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๔. 

พระทรงวุฒิ ชาตเมธี (รัตนะ). “การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งในเขต อำเภอบ้านธิ 
จังหวัดลำพูน”. การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings). หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๔. 

พระทองพจน์ ธีรธมฺโม (พรมราช) ธิติวุฒิ หมั่นมี, และเกียรติศักดิ์  สุขเหลือง. “หลักสัปปุริสธรรมกับ
การแก้ไขวิกฤติปัญหาสังคม”. วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๙๖. 

พิชิต กันยาวรรณ ธรรมนิตย์ วราภรณ์. “การกล่อมเกลาทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง           
ที่ส่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย” . วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี . ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม- 
ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑๘๐–๑๘๙. 

  



๒๓๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พิษณุ บุญนิยม. “การกล่อมเกลาทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร”. วารสารพิกุล. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม- มิถุนายน 
๒๕๕๖) : ๒๒–๓๕. 

พีรพงษ์ สุจริตพันธ์ พีรดาว หมัดอ่าดัม ปาริชาติ . “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๑๑–๒๒๒. 

ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ . “การกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย : ข้อสังเกตบาง
ประการจากการศึกษาวิจัยที ่มีอยู ่” . วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ . ปีที ่ ๖ ฉบับที ่ ๑ 
(มกราคม–มิถุนายน ๒๕๕๖) : ๖๗–๑๑๐. 

ไพวรรณ ปุริมาตร . “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น” . วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ ๖ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔) : ๑๒๐-๑๓๐. 

ว ัชร ินทร ์ ชาญศิลป์ . “ความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย” . วารสารร ัฐศาสตร์ปร ิทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปีที ่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๘๗– 
๒๐๙. 

ศิริพร ปิ่นล่ม. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
เข้าส ู ่ เส ้นทางของการเมืองของสตรี” . วารสารการวิจ ัยการบริหารการพัฒนา .             
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑–๑๒. 

สมเกียรติ สำลีพันธ์. “แนวทางการประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่าง
การท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงาน” . วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ 
(ฉบับพิเศษ, ๒๕๖๐) :๔๔๓-๔๕๖. 

สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ธิติวุฒิ หมั่นมี และสุรินทร์ นิยมางกูร . “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการ
ส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์” . 
วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) : 
๕๗-๖๘. 

อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน. “วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนกับการพัฒนาความมั ่นคงในพื ้นที ่สามจ ังหว ัดชายแดนใต้ของไทย” . 
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยสวนดุสิต. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน– 
ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๗๙–๙๐.  



๒๓๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การญจนา นาคสกุล. คลังความรู้ . [ออนไลน์]. แหล่งที ่มา : https:// www.royin.go.th2th/ 

knowledge/detail.pnp?ID=56 [  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

จุร ีว ัลย์ ภักดีว ุฒิ . บูรณาการคืออะไร . [ออนไลน์]. แหล่งที ่มา : https://www.gotoknow.org 

/posts/74693 [๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

ชญานิศ เขียวสด. อปริหานิยธรรม : หลักธรรมกับความสำเร็จและความมั่นคงขององค์กร , รายงาย
การวิจัย, (กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๖ , 
[ออนไลน ์ ] , แหล ่งข ้อม ูล :  kcent er.anamai.moph.go.th/downlo [๒๓ ต ุลาคม 
๒๕๖๒]. 

ใบควมมรู้ ๕๔ ปัญหาทางการเมือง.“ปัญหาการเมืองสำคัญที่เกิดขึ้นภายในประเทศ” . [ออนไลน์], 
แ ห ล ่ ง ท ี ่ ม า  http://smws.ac.th/client-upload/saimoon/uploads/files/ [๑ ๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๓]. 

ภาศกร พ ันธ ุ ์ รอด .  บ ูรณาการ .  [ออนไลน ์ ] .  แหล ่ งท ี ่ มา :http://202.44.34.144/kmit/ 
knowledge_detail.php?IDKM=334 [ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์. อ้างใน วารุณี คงมั่นกลาง. การสอนแบบบูรณาการคืออะไร?. [ออนไลน์]. 

แหล่งข้อมูล : http://www.gotoknow.org/posts/400257 [๘ สิงหาคม ๒๕๖๒]. 

(๗) สัมภาษณ์: 

สัมภาษณ์  พระวชิรธรรมคณี, เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
พระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร., เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี, รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี) ๑๐ ธันวาคม 
๒๕๖๓. 
พระครูอุดมเจติยารักษ์. อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี , 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
พระศิวกร ปญฺญาวุฑฺโฒ, อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์
เพชรบุรี, ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
นายกฤษณ์ แก้วอยู่, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

  

http://smws.ac.th/client-upload/saimoon/uploads/files/
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
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นายสุชาติ อุสาหะ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
นายณรงค์ นวลมาถต์, ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
นายสาโรจน์ ธีรจารุกุล, ตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนา, ๐๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
นายสุนทร มีแสง, ตัวแทนพรรคเพื่อไทย, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
นายประยุทธ สุขขารมย์, อดีตกำนันตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
นายภานุพันธ์  เครือแก้ว, กำนันตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี , ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓. 
นายอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
นางสุทธดา คงเดชา, ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
เพชรบุรี, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
นายนพ เฟื่องฟู, อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี, ๑๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๓. 
นางศิริเพ็ญ  สุดแสนสง่า, อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์
เพชรบุรี, ๐๔ มกราคม ๒๕๖๓. 
นายกิตติพงษ์  โคตรจันทึก, อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์
เพชรบุรี, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

(๘) สนทนากลุ่ม : 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน  พุทธิสาโร, ผศ.ดร. , อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ,             
๙ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, อดีตสมาชิกวุฒิสภา, ๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์, ๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์, ๐๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๔. 
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๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
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มิถุนายน ๒๕๖๔. 
ดร.ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล, อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สถาบัน รัชต์ภาคย์, 
๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
นายทวีศักดิ์ นักเบศร,์ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี, ๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
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(II) Articles: 

Aoisiwong, N. “ Thai Political Culture” . Journal of Institute of Culture and Arts 
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๒๔๕ 

 
ภาคผนวก ก  

เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
 



๒๔๖ 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง 
     ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

************************** 
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือ

ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการศึกษา
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการนำไปบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนต่อไป รวมทั้งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึก และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์สำหรับประชาชน ซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ตามความ
คิดเห็นของท่านอย่างแท้จริงให้ครบถ้วนทุกประเด็นคำถาม คำตอบของท่าน ผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็น
ความลับและจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน หรือหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ เนื่องจาก
ผู้วิจัยจะนำคำตอบของท่านไปใช้วิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย ๕ ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ ๑   แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒  แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน

จังหวัดเพชรบุรี 
ตอนที่ ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด

เพชรบุร ี
ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด

เพชรบุรีตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
ตอนที่  ๕  แบบสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และตั้ง
คำถามมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด           (Open-ended Question) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

 
ขอขอบคุณ/เจริญพร ทุกท่านที่ร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ (สุขพานิช) 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  



๒๔๗ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓  ใน    ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

 

๑. เพศ   ชาย     หญิง 

๒. อายุ    ๑๘ – ๓๐ ปี    ๓๑ – ๔๐ ปี 

  ๔๑ – ๕๐ ปี    ๕๑ – ๖๐ ปี   

  ๖๑ ปีขึ้นไป 

๓. วุฒิทางการศึกษา 

 ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 

     ปวช./ปวส.    ปริญญาตรี 

      สูงกว่าปริญญาตรี   อ่ืนๆ.......... 

๔. อาชีพ ตำแหน่ง (ระบุได้มากกว่า ๑ ตำแหน่ง) 

      นักเรียน/นักศึกษา    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

      เกษตรกร     รับจ้างทั่วไป 

      รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชนฯ 

      อ่ืน ๆ โปรด ระบุ.................. 

๕. รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน  

     ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท   ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท  ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป 

 

  



๒๔๘ 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓  ใน     ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

 
ข้อที่ 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ระดับความคิดเห็นเรื่องการกล่อมเกลา
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(๑) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านสถาบันครอบครัว      
๑ ท ่านค ิดว ่าว ัฒนธรรมทางการ เม ืองแบบ

ประชาธ ิปไตยได ้ รั บการปล ูกฝ ั งมาจาก
ครอบครัว 

     

๒ ท่านสามารถแสดงเหตุผลทางการเมืองเพื่อให้
คนในครอบครัวยอมร ับและตัดส ินใจตาม
เหตุผลนั้น 

     

๓ ท่านสามารถไปร่วมชุมนุมทางการเมืองกับ
ครอบครัวได้อย่างอิสระ 

     

(๒) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านกลุ่มเพื่อน 
๔ ท่านคิดว่าความคิดเห็นวัฒนธรรมทางการเมือง

แบบประชาธิปไตยสามารถได้รับการถ่ายทอด
มาจากเพ่ือนๆ ได้ 

     

๕ ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการ
เมืองกับเพื่อนได้โดยเสรี 

     

๖ ท่านคิดว่าท่านและเพื่อนๆ ได้มีการวิเคราะห์
ในประเด็นปัญหาทางการเมืองกับเพ่ือนได้
อย่างเสรี 

     

๗ ทานและเพื่อนๆ แสดงความคิดเห็นอยางเสรี 
และแสดงออกทางการเมืองไดอยางอิสระใน
เชิงสรางสรรค์ 

     

 



๒๔๙ 

 
ข้อที่ 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 

ระดับความคิดเห็นเรื่องการกล่อมเกลา
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(๓) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านสถาบันการศึกษา 
๘ หลักสูตรของสถาบันการศึกษามีการจัดอบรม

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ให้แก่นิสิตนักศึกษา 

     

๙ ในช ั ้นเร ียนเป ิดโอกาสให ้แสดงออกทาง
การเมืองได้อย่างเสร ี

     

๑๐ ในชั้นเรียนผู้สอนมีการวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการเมืองได้อย่างอิสระ 

     

๑๑ สถาบันการศึกษาทั่วไปมีหลักสูตร เนื้อหาการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
และแนวทางการปฏ ิบ ัต ิตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

     

(๔) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านกลุ่มอาชีพ (ที่ทำงาน) 
๑๒ สถานที่ทำงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากร

สนใจและติดตามขาวสารและประเด็นสำคัญ
ทางการเมืองผานสื่อประเภทตางๆ 

     

๑๓ สถานที่ทำงานของทานมีการพูดคุยแลกเลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองโดย
เสรี 

     

๑๔ สถานที่ทำงานของทานโดยเพื่อนๆ ร่วมงาน           
เขารวมพูดคุยสนทนาประเด็นทางการเมืองกับ
สมาชิกคนอื่นในชุมชนตามสถานที่ตางๆ เชน  
รานน้ำชา/กาแฟ รานอาหาร เปนตนได ้

     

๑๕ สถานที่ทำงานของท่านสามารถมีช่องทางใน
การแก้ไขปญหาความขัดแยงระหวางกันดวย
หลักเหตุผลและสันติวิธี 

     

 



๒๕๐ 

 
ข้อที่ 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ระดับความคิดเห็นเรื่องการกล่อมเกลา
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(๕) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านกลุ่มสื่อมวลชน 
๑๖ ท่านสามารถเขาถึงขอมูลติดตามขาวสารทาง

การเมืองไดโดยอิสระ 
     

๑๗ ทานยินดีรับฟงความคิดเห็นและทัศนะทาง
การเม ืองที ่แตกต างของผู อ ื ่นที ่แสดงออก           
ผานสื่อมวลชนได 

     

๑๘ ท่านคิดว่าสื่อสารมวลชนมีสวนสําคัญในการ
เสร ิมสร างความรู  และบ มเพาะความคิด                 
ความเชื่อ คานิยม และอุดมการณทางการเมือง
แบบระบอบประชาธิปไตยแกทาน 

     

๑๙ ท านค ิดว าส ื ่ อสารมวลชนในป จจ ุบ ันมี
จรรยาบรรณในการใหขอมูลขาวสารอย าง           
เป นธรรม และเคารพส ิทธ ิ เสร ีภาพของ
ประชาชน 

     

(๖) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านสถาบันทางการเมือง   
๒๐ ท่านคิดว่าพรรคการเมืองมีสวนสําคัญในการ             

ถายทอดความคิด ความรูสึกและวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแกประชาชน 

     

๒๑ ท่านคิดว่านักการเมืองมีส่วนสำคัญในการ
ถ่ายทอดความคิดความเช ื ่อ ค ่าน ิยมและ
อุดมการณ์ทางการเมืองแก่ท่าน 

     

๒๒ ท่านคิดว ่าคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลมีส วน
สําคัญในการเปนตัวอยางหรือแบบอยางที่ดีใน
การประพฤติปฏิบัต ิตนตามวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย 

     

 

  



๒๕๑ 

 
ข้อที่ 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

ระดับความคิดเห็นเรื่องการกล่อมเกลา
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ม า ก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น ้ อ ย
ที่สุด 

๒๓ ท่านคิดว่า สถาบันรัฐสภา,วุฒิสภาเปด โอกาส
ใหประชาชนในฐานะที่เปนสมาชิกคนหนึ่งของ
สังคมได้เข้ามามีส วนรวมในการแกปญหา             
บานเมืองโดยเท่าเทียมกัน 

     

 

ตอนที่ ๓ แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน

จังหวัดเพชรบุรี  

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓  ใน     ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

 
 
ข้อที่ 

 
 

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

ระดับความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(๑) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านการมีความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 
๒๔ ท่านคิดว่าการมีระบบการปกครองในระบอบ

ประชาธ ิปไตยรูปแบบรัฐสภาเป นรูปแบบ           
การปกครองที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

     

๒๕ ท่านคิดว ่ามีระบบรัฐสภาของไทยไม่ควรมี
พรรคฝ่ายค้านเพราะถึงอย่างไรก็ไม่สามารถทำ
ให้มติต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปได้ 

     

๒๖ ท่านคิดว่าที่นโยบายในการบริหารประเทศควร
จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากรัฐสภา 

     

๒๗ ท่านคิดว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงถือเป็นการไม่
เคารพในการปกครองระบบประชาธิปไตย 

     



๒๕๒ 

 
ข้อที่ 

 
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

ระดับความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
ม า ก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น ้ อ ย
ที่สุด 

(๒) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านการมีสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
๒๘ ท่านเห็นว่าประชาธิปไตยประกอบด้วยหลัก

สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
     

๒๙ ท่านนิยมชมชอบความรูสึกมีอิสระ ปราศจาก
การถูกครอบงำทางความคิดและการกระทำ
ทางการเมือง 

     

๓๐ ท่านคิดว่าเมื่อรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งมีการบริหาร
ไ ม ถ ู ก ต อ ง ไม ชอบธ รรมกั บป ระชาชน               
ทานพร้อมที่จะเขารวมชุมนุม 

     

๓๑ ท่านคิดว่าการเรียกรองของประชาชนโดยสงบ
และเสร ี เป นส ิ ่ งท ี ่ ได ร ับการคุ มครองโดย
กฎหมาย 

     

(๓) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านการเรียกร้องสิทธิของตนเองและการเคารพ
สิทธิของผู้อ่ืน 
๓๒ ท ่านค ิดว่ าม ีการยอมร ับโดยด ีหากพรรค

การเมืองที่ทานเลือกพายแพตอการเลือกตั้ง 
     

๓๓ ท่านการยอมรับในหลักการของเสียงขางมาก
ของระบอบประชาธิปไตยแมวาบางครั ้งจะ
แตกตางจากสิ่งที่ทานเลือก 

     

๓๔ ท่านเห็นว่าทานสามารถเรียกรองหรือรองเรียน
ในปญหาตางๆ ที่ทานไดรับการปฏิบัติอยางไม
ถูกตองหรือไมเปนธรรมได ้

     

 

  



๒๕๓ 

 
ข้อที่ 

 
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

ระดับความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
ม า ก
ที่สุด 

มาก ป า น
กลาง 

น้อย น ้ อ ย
ที่สุด 

(๔) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านการเคารพเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วน
น้อย 
๓๕ ท่านคิดว่าแมจะมีบางสิ่งบางอยางไมไดตามที่ 

ทานตองการทานก็จำเปนตองยอมรับเพราะ
เสียงสวนใหญไดลงมติไปแลว 

     

๓๖ ท่านคิดว่าถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่ได้รับ
การยอมรับจากเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ยังจำเปน 
ตองรับฟงความคิดเห็นของผู้อื่น หรือเสียงข้าง
น้อยด้วยภายใต้ความเป็นประชาธิปไตย 

     

๓๗ ทานเห็นว่าการยอมรับในหลักการของเสียง        
ข างมากของระบอบประชาธ ิปไตยแม ว า
บางครั้งจะแตกตางจากสิ่งที่ทานเลือก 

     

(๕) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านการยึดตามหลักความเสมอภาค 
๓๘ อำนาจอธิปไตยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ใช่ของ

คนใดคนหนึ่ง 
     

๓๙ การปกครอง ในร ะบอบประชาธ ิ ป ไ ตย
ประชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกัน 

     

๔๐ ท่านเห็นว่าแนวคิดที่วามนุษยทุกคนเกิดมามี
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย์เทาเทียมกัน 

     

๔๑ ท่านเห็นว่าแนวคิดที ่ว าทุกคนมีเสรีภาพใน             
การแสดงความคิดเห็นของตนเปนสิทธ ิขั้น
พ้ืนฐานในระบอบประชาธิปไตย 

     

 

  



๒๕๔ 

ข้อที่ การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

ระดับความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(๖) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านการยึดม่ันในหลักความยุติธรรม 
๔๒ ท ่ านค ิ ดว ่ าการ เคารพกฎหมายถ ือ เป็น

คุณสมบัติหนึ่งในการเป็นพลเมืองที่ดี 
     

๔๓ ท่านเห็นว่าการที่ท่านเสวนาในเรื่องเหตุการณ์
การเมืองเป็นสิ ่งที ่ทำได้อย่างสร้างสรรค์ใน
กรอบของกฎหมาย 

     

๔๔ ท่านเห็นว่าการไม่ทำผิดกฎหมายก็ถือเป็น
พลเมืองที ่ด ีภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

     

๔๕ ท่านคิดว่าในการชุมนุมทางการเมือง หรือการ
เด ินขบวนน ั ้น หากไม ่กระทำในส ิ ่ งท ี ่ผิด
กฎหมายแล้ว ก็นาเปนวิถีทางอันหนึ่ง ซึ่งเราจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 

     

(๗) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านการมีความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและ
พฤติกรรมที่แตกต่าง 
๔๖ ท่านคิดว่าการเคารพและอดทน ตอความคิด

เห็นทางการเมืองที่แตกตางจากทานได้ 
     

๔๗ ท่านคิดว่าการเขารับฟงคำปราศรัยและการหา
เสียงทางการเมืองทั ้งในระดับทองถิ ่น และ
การเมืองระดับชาติแม้จะมีความเห็นต่างจาก          
ผู้ปราศรัยได้ 

     

๔๘ ท่านสามารถพูดค ุยและแสดงท ัศนะทาง
การเมืองในหมูเพื่อนนักศึกษาที่มีความคิดเห็น
แตกต่างจากท่าน 

     

 



๒๕๕ 

 
 
ข้อที ่

 
 

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

 

ระดับความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

(๘) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านการมีหลักนิติธรรม 
๔๙ ท่านสามารถยอมรับโดยความชอบธรรมว่า

พรรคการเม ืองท ี ่ท านเล ือกพ ายแพ ต อ            
การเลือกตั้ง 

     

(๘) การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านด้านการมีหลักนิติธรรม 
๕๐ การส่งเสริมและสนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์ของ

กฎหมายเป็นสิ่งที่พึงทำเพื่อให้เกิดความชอบ
ธรรมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

     

๕๑ การส่งเสริมการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎร อย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม ปราศจาก
การแทรกแซงของฝ่ายบริหารหรือกลุ ่มผ ู ้มี
อิทธิพล เพื่อให้ได้ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในสังคมระบอบ
ประชาธิปไตย 

     

๕๒ ท่านคิดว ่าฝ ่ายบริหารประเทศต้องบริหาร
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และต้องเคารพ
ตลอดถึงปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ 

     

 

  



๒๕๖ 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓  ใน     ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

 
 

ข้อที่ 

 
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน

จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

ระดับความคิดเห็นเรื่องการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน                
ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สดุ 

๕๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบด้วยความเสมอภาค
และ มีกิริยาท่าทางด้วยความสุภาพด้วยความ
จริงใจตามหลักด้านเมตตากายกรรม 

     

๕๔ ใช้วาจาที่สุภาพโดยใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ด้วยเหตุผลแม้แต่มีความเห็นที ่แตกต่างตาม
หลักด้านเมตตาวจีกรรม 

     

๕๕ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยความ
ย ุต ิธรรมเป ็นกลางตามหล ักด ้านเมตตา
มโนกรรม 

     

๕๖ แจกจ ่ ายให ้ม ี ส ่ วนร ่ วมท ั ่ วก ันตามหลั ก               
ด้านสาธารณโภคี เพื ่อส ่งเสริมว ัฒนธรรม            
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

     

๕๗ เคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก
โดยปราศจากอคต ิไม ่ เล ือกปฏิบ ัต ิ ในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามหลักด้านสีลสามัญญตา 

     

๕๘ มีความคิดเห็นชอบร่วมกันด้วยความศรัทธา
ตามหมู่คณะตามระบอบประชาธิปไตยโดยยึด
หลักด้านทิฏฐิสามัญญตา 

     

 



๒๕๗ 

ตอนที่ ๕  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

คำชี้แจง  โปรดระบุปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 

ปัญหาและอุปสรรค. 

 

 

 

 

  ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************** 

ขอเจริญพร/ขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือและกรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามนี้ 

  



๒๕๘ 

 
แบบสัมภาษณ์เพือ่การวิจัย 

เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ   
 ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  

************************** 
คำชี้แจง : แบบสัมภาษณ์ชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย และหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี 

(๑) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

(๒) เพื ่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  

(๓) เพื ่อนำเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี   

โดยท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับเลือกในการสัมภาษณ์ ซึ่งความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาและการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป โดยมีประเด็นคำถามทั้งหมด ๕ ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ตอนที่ ๒ คำถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยการวิเคราะห์ (SWOT Analysis)          
ตอนที่ ๓ คำถามเกี่ยวกับปัจจัยในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยการกล่อมเกลาทางการเมือง 
ตอนท่ี ๔ คำถามเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน

จังหวัดเพชรบุรี 
ตอนที่๕ หลักพุทธธรรมกับการการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
ขอขอบคุณ/เจริญพร ทุกท่านท่ีร่วมมือตอบแบบสมัภาษณ ์

พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ (สุขพานิช) 
นิสิตปรญิญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๕๙ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 

ชื่อ/นามสกุล และอายุปัจจุบัน 

 

 

วุฒิทางการศึกษา 

 

 

ทีอ่ยู่ 

 

 

 

E-mail/Facebook/Line และเบอร์โทรศัพท์มือถือ 

 

 

ตำแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด 

 

 

สัมภาษณ์ ณ สถานที่  

 

 

วัน/เดือน/ปี และเวลาที่สัมภาษณ์  

 

 

หมายเหตุ ขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพในการสัมภาษณ์ 

  



๒๖๐ 

ตอนที่ ๒ คำถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี  โดยการวิเคราะห์ (SWOT 
Analysis) จ ุดแข ็ง (Weaknesses), จ ุดอ ่อน (Strengths), โอกาส (Opportunities), อ ุปสรรค 
(Threats) 

๒.๑  การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี มีจุดเด่นหรือจุดแข็ง (Weaknesses) อย่างไรบ้าง มีกระบวนการและมีตัวอย่างให้ศึกษาจาก
ที่ใดได้บ้าง 

 

 

 

 
๒.๒ การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด

เพชรบุรี มีจุดด้อยหรือจุดอ่อน (Strengths) อย่างไรบ้าง มีกระบวนการและมีตัวอย่างให้ศึกษาจากท่ี
ใดได้บ้าง 

 

 

 

 
๒.๓ การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด

เพชรบุรี มีโอกาสหรือการพฒันา (Opportunities) อย่างไรบ้าง มีกระบวนการและมีตัวอย่างให้ศึกษา
จากที่ใดได้บ้าง 

 

 

 

 
๒.๔ การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด

เพชรบุรี มีอุปสรรค (Threats) อย่างไรบ้าง มีกระบวนการและมีตัวอย่างให้ศึกษาจากท่ีใดได้บ้าง 
 

 

 



๒๖๑ 

ตอนที ่ ๓ คำถามเกี ่ยวกับปัจจัยในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยการกล่อมเกลาทางการเมือง มีดังนี้ สถาบัน
ครอบครัว, กลุ่มเพ่ือน สถาบันการศึกษา, กลุ่มอาชีพ (สถานที่ทำงาน), สถาบันสื่อมวลชน, และ
สถาบันทางการเมืองมีดังนี ้

๓.๑ ปัจจัยในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
ในจังหวัดเพชรบุรี  ในการกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านสถาบันครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง                     
มีกระบวนการและมีตัวอย่างให้ศึกษาจากที่ใดได้บ้าง 

 

 

 

 
๓.๒ ปัจจัยในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ในจังหวัดเพชรบุรี ในการกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านกลุ่มเพ่ือน เป็นอย่างไรบ้าง มีกระบวนการและ
มีตัวอย่างให้ศึกษาจากที่ใดได้บ้าง 

 

 

 

 
๓.๓ ปัจจัยในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ในจังหวัดเพชรบุรี ในการกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านสถาบันการศึกษา เป็นอย่างไรบ้าง มี
กระบวนการและมีตัวอย่างให้ศึกษาจากที่ใดได้บ้าง 

 

 

 

 
๓.๔ ปัจจัยในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ในจังหวัดเพชรบุรี ในการกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านกลุ่มอาชีพ เป็นอย่างไรบ้าง มีกระบวนการและ
มีตัวอย่างให้ศึกษาจากที่ใดได้บ้าง 

 

 



๒๖๒ 

 

๓.๕ สภาพทั ่วไปเกี ่ยวกับปัจจัยในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ในการกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านสถาบันสื่อมวลชน 

เป็นอย่างไรบ้าง มีกระบวนการและมีตัวอย่างให้ศึกษาจากที่ใดได้บ้าง 

 

 

 

๓.๖ ปัจจัยในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ในจังหวัดเพชรบุรี ในการกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านสถาบันทางการเมือง เป็นอย่างไรบ้าง มี

กระบวนการและมีตัวอย่างให้ศึกษาจากที่ใดได้บ้าง 

 

 

 

ตอนที่ ๔ คำถามเก่ียวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี 

๔.๑ ท่านคิดว ่าการมีจ ิตส ําน ึกในเร ื ่องความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนใน

จังหวัดเพชรบุรี อย่างไร 

 

 

 

๔.๒ ท่านคิดว่าการมีจิตสํานึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อย่างไร 

 

 

 



๒๖๓ 

๔.๓ ท่านคิดว่าการมีจิตสํานึกในเรื่องการต่อสู้เพ่ือสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของ

ผู้อื่น มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด

เพชรบุร ีอย่างไร 

 

 

 

๔.๔ ท่านคิดว่าการมีจิตสํานึกในเรื ่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย มีผลต่อ           

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อย่างไร 

 

 

 

๔.๕ ท่านคิดว่าการมีจิตสํานึกในเรื่องหลักความเสมอภาค มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อย่างไร 

 

 

 

๔.๖ ท่านคิดว่าการมีจิตสํานึกในเรื่องหลักความยุติธรรม มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อย่างไร 

 

 

 

๔.๗ ท่านคิดว่าการมีจิตสํานึกในเรื่องความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่

แตกต่าง มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน                      

ในจังหวัดเพชรบุรี อย่างไร 

 

 



๒๖๔ 

๔.๘ ท่านคิดว่าการมีจิตสํานึกในเรื่องหลักนิติธรรม มีผลต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อย่างไร 

 

 

 

ตอนที่ ๕ หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชน   ในจังหวัดเพชรบุรี ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบด้วยความเสมอภาคและ มีกิริยาท่าทางด้วยความสุภาพ

ด้วยความจริงใจตามหลัก ด้านเมตตากายกรรม (กระทำต่อกันด้วยความเมตตา) ควรเป็นอย่างไร 

 

 

 

๕.๒ ท่านเห็นว่าการใช้วาจาที่สุภาพโดยใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีด้วยเหตุผลแม้แต่มี

ความเห็นที่แตกต่างตามหลัก ด้านเมตตาวจีกรรม (การพูดจากับผู้อื่นด้วยความรักและเมตตา)  

ควรเป็นอย่างไร 

 

 

 

๕.๓ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยความยุติธรรมเป็นกลางตามหลัก             

ด้านเมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี) ท่านคิดว่า ควรเป็นอย่างไร 

 

 

 

 



๒๖๕ 

๕.๔ การแจกจ่ายให้มีส่วนร่วมทั่วกันตามหลัก ด้านสาธารณโภคี (แจกจ่ายให้ได้มีส่วน

ร่วมใช้สอยให้ทั ่วถึงกัน) เพื ่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้ให้

ความสำคัญมากน้อยเพียงใด และควรเป็นลักษณะเช่นไร 

 

 

 

๕.๕ การเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกโดยปราศจากอคติไม่เลือกปฏิบัติใน

การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามหลัก ด้านสีลสามัญญตา (มีความ

ประพฤติสุจริตดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม) ควรเป็นอย่างไร 

 

 

 

๕.๖ การมีความคิดเห็นชอบร่วมกันด้วยความศรัทธาตามหมู ่คณะตามระบอบ

ประชาธิปไตยโดยยึดหลัก ด้านทิฏฐิสามัญญตา (เคารพรับฟังความคิดเห็นกันมีความเห็นชอบ

ร่วมกัน) ท่านเห็นว่าการมีการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

อย่างไร 

 

 

 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ/เจริญพร ในความเมตตาอนุเคราะห์จากท่าน ที่ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง 

พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ (สุขพานิช) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๒๖๖ 

 
ภาคผนวก ข  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



๒๖๗ 

  
     

 
 

  



๒๖๘ 

  
 

 
  



๒๖๙ 

 
ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 
  



๒๗๐ 

  

  
 

  



๒๗๑ 

  

  
 

  



๒๗๒ 

 

 
 

  



๒๗๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น 
ของแบบสอบถาม (Try Out) 

  



๒๗๔ 

 
  



๒๗๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

  



๒๗๖ 

  
 

  
 

  



๒๗๗ 

 
ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
  



๒๗๘ 

  
 

  
 

  



๒๗๙ 

  
 
  



๒๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

  



๒๘๑ 

  
 

  



๒๘๒ 

  
 

  
 



๒๘๓ 

  
 

  
 



๒๘๔ 

  
 

  
 



๒๘๕ 

 
 

  



๒๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ประมวลภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

  



๒๘๗ 

  

สัมภาษณ์ พระวชิรธรรมคณี สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร. 
ตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี) 

สัมภาษณ์ที่ วัดหนองจอก  
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สัมภาษณ์ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

  

สัมภาษณ์ พระครูอุดมเจติยารักษ์ สัมภาษณ์ พระศิวกร ปญฺญาวุฑฺโฒ 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 

สัมภาษณ์ที ่วัดมหาธาตุ วรวิหาร 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สัมภาษณ์ที่ วัดเพชรพลี 
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 



๒๘๘ 

  
สัมภาษณ์ นายกฤษณ์ แก้วอยู่ สัมภาษณ์ นายสาธิต อุ๋ยตระกูล 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ 

 
สัมภาษณ์ที่ วัดไร่ดอน (เขากิ่ว) 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สัมภาษณ์ที ่สำนักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๐๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

  
สัมภาษณ์ นายสุชาติ อุสาหะ สัมภาษณ์ นายณรงค์ นวลมาถต์ 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ ตำแหน่ง ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ 

สัมภาษณ์ที่ สำนักงานพรรคพลังประชารัฐ 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
สัมภาษณ์ที ่สำนักงานพรรคพลังประชารัฐ 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

  



๒๘๙ 

  

สัมภาษณ์ นายสาโรจน์ ธีรจารุกุล สัมภาษณ์ นายสุนทร มีแสง 
ตำแหน่ง ตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนา 

 
ตำแหน่ง ตัวแทนพรรคเพ่ือไทย 

 
สัมภาษณ์ที่ วัดไร่ดอน (เขากิ่ว) 
๐๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

สัมภาษณ์ที ่สำนักงานพรรคเพื่อไทย  
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

  

สัมภาษณ์ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ สัมภาษณ์ นายประยุทธ  สุขขารมย์ 

ตำแหน่ง นายกองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล          

บ้านหม้อ อำเภอบ้านเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ตำแหน่ง อดีตกำนันตำบลบ้านแหลม อำเภอ

บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

ส ั มภาษณ ์ที่  องค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบล          

บ้านหม้อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สัมภาษณ์ที ่สำนักงาน 

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

  



๒๙๐ 

  

สัมภาษณ์ นายภานุพันธ์  เครือแก้ว สัมภาษณ์ นายอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 
ตำแหน่ง กำนันตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

สัมภาษณ์ ทำการกำนันตำบลไร่ส้ม 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สัมภาษณ์ ที ่ว ่าการนายอำเภอเมืองจังหวัด
เพชรบุรี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

  

สัมภาษณ์ นางสุทธดา คงเดชา สัมภาษณ์ นายนพ เฟื่องฟู 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 

ส ัมภาษณ์ที่  สำน ักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี 
 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สัมภาษณ์ที ่บ้านส่วนตัว 
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

  



๒๙๑ 

  

สัมภาษณ์ นางศิริเพ็ญ  สุดแสนสง่า สัมภาษณ์ นายกิตติพงษ์  โคตรจันทึก 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร ร ัฐศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี 

สัมภาษณ์ที่ บ้านส่วนตัว 
๐๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

สัมภาษณ์ที่ วัดเพชรพลี  
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

  



๒๙๒ 

 
ภาคผนวก ฌ 

ประมวลภาพจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
(FOCUS GROUP DISCUSSION) 

  



๒๙๓ 

  

พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ต ำ แ ห น ่ ง  อ า จ า ร ย ์ ป ร ะ จ ำ ห ล ั ก ส ู ต ร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ภาคว ิช าร ัฐศาสตร ์  คณะส ั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหน่ง อดีตสมาชิกวุฒิสภา 

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันพธุ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันพธุ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ผ่าน Zoom Meeting ผ่าน Zoom Meeting 

  

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รศ.ดร.วัชรินทร์  ชาญศิลป์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาคว ิ ช าร ั ฐศาสตร ์  คณะส ั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาว ิชาร ั ฐศาสตร ์  ภาคว ิชาร ั ฐศาสตร์                 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันพธุ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันพธุ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ผ่าน Zoom Meeting ผ่าน Zoom Meeting 



๒๙๔ 

  

รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต 
ต ำ แ ห น ่ ง  อ า จ า ร ย ์ ป ร ะ จ ำ ห ล ั ก ส ู ต ร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหน่ง เลขาน ุการหล ักสูตรบ ัณฑิตศ ึกษา 
ส าข า ว ิ ช า ร ั ฐ ศ าสต ร ์  คณะส ั ง คมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันจันทร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ผ่าน Zoom Meeting ผ่าน Zoom Meeting 

  

         อาจารย์ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ ดร.ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล 
ต ำ แ ห น ่ ง  อ า จ า ร ย ์ ป ร ะ จ ำ ห ล ั ก ส ู ต ร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ 

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันจันทร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ผ่าน Zoom Meeting ผ่าน Zoom Meeting 



๒๙๕ 

  

นายทวีศักดิ์   นักเบศร์  
ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการเลือกตั้งจังหวัด
เพชรบุรี 

ภาพรวม 

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันจันทร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ผ่าน Zoom Meeting ผ่าน Zoom Meeting 

 



๑๙๖ 

ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ - ฉายา/นามสกุล : พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ (สุขพานิช) 
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ภูมิลำเนา : ๙๙ ถนนพาน ิช เจร ิญ ตำบลท ่ าราบ อำ เภอเม ื อ ง เพชรบ ุ รี                  

จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 
การศึกษา : นักธรรมชั้นเอก, 

 : ป ร ิ ญญาตร ี  พ ุ ท ธ ศ าสตรบ ัณฑ ิ ต  ( ก า ร จ ั ด ก า ร เ ช ิ ง พ ุ ท ธ )                
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 : ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                              

อุปสมบท : ๓  เมษายน  ๒๕๕๔ 
พระอุปัชฌาย์ พระครูพิศาลวัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดนาพรม  
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี   
พระกรรมวาจารย์ พระครูพิพัฒน์วัชโรทัย  
เจ้าอาวาสวัดดอนบ้านใหม่ 
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูวิสิฐวัชรธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ลอย 
เจ้าคณะตำบลหนองกะปุ           

ประสบการทำงาน : ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
 : วิทยากรอบรมธรรมศึกษา และครูพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน 

: เลขานุการกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (ส่วนกลาง) 
ผลงานทางวิชาการ - พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ (สุขพานิช) , “รัฐศาสตร์แนวพุทธ :

วิเคราะห์ภาวะผู้นำทางการเมืองที่พึงประสงค์” นิตยสารพุทธจักรฉบับ
พิเศษ เนื ่องในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาสีหนุราชประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๔) : ๙๖-๑๐๕. 

 - พระคร ูว ิน ัยธรอธ ิษฐ ์  ส ุ วฑ ฺ โฒ (ส ุขพาน ิช) , “คนร ุ ่นใหม ่กับ
ประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน” วารสารพุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ 
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๙๙-๑๑๓. 



๑๙๗ 

 - พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ (สุขพานิช) , “หลักพุทธธรรมกับการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไทย”  วารสารมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิชาการล้านนาปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๓).  

ปีท่ีเข้าศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ที่อยู่ปัจจุบัน : ว ัดไร ่ดอน (เขาก ิ ่ ว )  ๓๐๗ หม ู ่  ๑ ต ําบลไร ่ส ้ม อ ํา เภอเม ือง                   

จังหวัดเพชรบุรี 
ติดต่อ 

 
: โทร. ๐๙๒–๕๙๖–๑๙๕๕ 
E–Mail. athit.sookpanieh@gmail.com  

 


