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บทคัดย่อ   
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชา ชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยใน จังหวัดชัยภูมิ  ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชา ชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  ๓) เพ่ือศึกษา
การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย  ในจังหวัด
ชัยภูมิ  

ระเบียบวิธีวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
พรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ คนจากประชาชน
มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จ านวน ๑,๑๓๙,๐๒๓ คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ

เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  มี ๖ ด้านด้วยกันดังนี้ ๑) การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิพรรคการเมือง เพ่ือ
สนับสนุนให้พรรคการเมืองมีการขับเคลื่อนเกิดความเข้มแข็ง , ๒) การมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรค
การเมือง การเป็นสมาชิกท าให้การการจัดตั้งพรรคการเมืองส าเร็จ, ๓) การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับ
พรรคและนโยบายของพรรคการเมือง ท าให้นโยบายสอดคล้องกับความต้องการของสาธารณะชน , ๔) 
การมีส่วนร่วมสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศ การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
การลงคะแนนเสียงให้กับพรรคของตนเอง , ๕) การมีส่วนร่วมเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเข้าไปท าหน้าที่  เป็นผู้เลือกผู้ที่จะไปด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี , ๖) 
การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง ส่วนหนึ่งได้มาจากสมาชิกพรรคการเมืองท าให้พรรคเกิด
ความเข้มแข็ง 

 
๒. ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ

เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝐱̅  =๓.๕๓,)เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้านได้แก่
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ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรคการเมือง   (𝐱̅ =๓.๘๑), ด้านการมีส่วนร่วม
ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  (𝐱̅ =๓.๘๐), ด้านการมีส่วนร่วมเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (𝐱̅ =๓.๗๗), ด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้พรรคได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหาร
ประเทศ(𝐱̅ =๓.๖๗), ด้านการมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง(𝐱̅ =๓.๕๔), และด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุน
บริจาคเงินบ ารุงพรรค(𝐱̅ =๒.๕๙), ตามล าดับ  

 
๓. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 

ในจังหวัดชัยภูมิ  โดยบูรณาการประยุกต ์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(𝐱̅  =๓.๔๐) เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปหาน้อย 
ด้านการมีส่วนร่วมหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์( 𝐱̅ =๓.๘๑), รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่
บัญญัติไม่ล้มเลิกสิ่งบัญญัติ (𝐱̅ =๓.๖๘), ด้านการมีส่วนร่วมคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม(𝐱̅ =๓.๖๘), ด้าน
การมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค (𝐱̅ =๓.๖๓), ด้านการมีส่วนร่วมพร้อม
เพรียงกันประชุม (𝐱̅ =๓.๒๘),  ด้านการมีส่วนร่วมไม่ลุแก่อ านาจให้เกียรติสตรี(𝐱̅ =๓.๑๖),  และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านการมีส่วนร่วมเคารพสถานที่ส าคัญ (𝐱̅ =๒.๕๙). ตามล าดับ  
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Abstract 
The objectives of this research are 1) to study the general condition of the 

political participation of the people. People are in the membership of the Thai political 
party in Chaiyaphum Province. 2) To study the factors that promote political participation 
of the people, people in becoming a member of the Thai political party in Chaiyaphum 
Province. 3) To study the development of political participation of the people in being a 
member of the Thai political party in Chaiyaphum Province. 

This research methodology is a mixed method research between qualitative 
researches by collecting data by indepth interview method by interview with 18 key 
informants or persons. Data were analyzed by describing and quantitative research 
questionnaires were collected from a sample of 400 people from 1,139,023 eligible voters 
in Chaiyaphum Province. Data were analyzed by descriptive statistics, namely frequency, 
percentage, mean, standard deviation. 

The results showed that 
1. The general condition of the people's political participation in being a 

member of the Thai political party In Chaiyaphum Province, there are 6 areas as follows: 
1) Participation in being a member of a political party to encourage political parties to be 
strengthened. 2) Participation in the establishment of political parties Membership makes 
the formation of a political party a success. 3) Participation in the issuance of party 
regulations and policies of political parties make the policy consistent with the needs of 
the public. 4) Participation in supporting the party to be elected to the party to run the 
country going out to vote, to vote for one's own party. 5) Participation in presenting oneself 
as a candidate for election of members of the House of Representatives to perform duties 
is the one who chooses to be the Prime Minister. 6) Participation in donating money for 



ง 
 

political parties some of them came from members of political parties, making the party 
stronger. 

2. Factors that promote people's political participation in being a member of 
the Thai political party in Chaiyaphum Province Overall, it was at a high level (𝐱̅  =3.53). 
When considering each aspect as follows: 1) Participation in the issuance of party 
regulations, policies of political parties (𝐱̅ =3.81). 2) Participation in political party 
membership (𝐱̅ =3.80). 3) Participation in the nomination as a candidate for the election of 
members of the House of Representatives (𝐱̅ =3.77). 4) Participation in the support for the 
party to be elected to run the country (𝐱̅ =3.67). 5) Participation in the establishment of 
political parties (𝐱̅ =3.54). and 6) participation in supporting party contributions (𝐱̅ =2.59), 
respectively. 

3. Development of people's political participation in being a member of the 
Thai political party in Chaiyaphum Province by integrating the application of the principle 
of the supernatural dharma. Overall, at a high level (𝐱̅  = 3.40). When considering each 
aspect, found at a high level in descending order follows: 1) Participation in continual 
meetings (𝐱̅  = 3.81). 2) Participation in non-statutory and non-enactment (𝐱̅  = 3.68). 3) 
Participation in protection right defense (𝐱̅  = 3.68). 4) Participation aspect, respect for party 
elders (𝐱̅  = 3.63). 5) Concurrent participation in meetings (𝐱̅  = 3.28). 6) Participation did not 
satisfy the power to honor women (𝐱̅ =3.16). And the item with the lowest, 7) participation 
in respect for important places (𝐱̅ =2.59), respectively. 
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การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ”ส าเร็จสมบูรณ์ได้ เพราะความเมตตาจาก รศ.ประณต นันทิยะกุล 
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เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย  ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้           
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่เมตตาท าให้การท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์   รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร  ผศ.ดร.ยุทธนา 
ปราณีต  รศ.ว่าที่พันตรี ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล  อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ   เสียสละอันมีค่าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในท าการวิจัย ขอขอบคุณคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ 
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ค าปรึกษาและคอยชี้แนะในการท างานวิจัยครั้งนี้ด้วยดี 

ขอขอบคุณประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูล  
ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
ที่ให้การช่วยเหลือทั้งก าลังกายและก าลังใจมาโดยตลอด 

อนึ่ง คุณค่าอันเป็นประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นจากดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอยกคุณความดีนี้ 
แด่ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนคุณบิดามารดา พุทธบริษัทสี่ และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 
 

นายนิติพันธ์ อินทโชติ 
         ๑๓ ก.ค.๒๕๖๔ 

 
 
 

 



จ 
 

สารบัญ 

             เรื่อง  หน้า 
 บทคัดย่อภาษาไทย 
 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 สารบัญ 
 สารบัญตาราง  
 สารบัญแผนภาพ 
 ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  
 

ก 
ค 
จ 
ซ 
ฏ 
ฐ 
  

บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย    ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย   ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย  ๕ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 
๗ 

บทที่ ๒    แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๘ 
 ๒.๒ พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง ๒๙ 
 ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีการจัดตั้งพรรคการเมือง   ๔๒ 
 ๒.๔ แนวคิดในการจัดตั้งพรรคการเมืองในประเทศไทย       ๔๕ 
 ๒.๕ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๗๒ 
 ๒.๖ หลักอปริหานิยธรรม ๗           ๗๘ 
 ๒.๗ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๘๘ 
 ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   ๙๒ 
 ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๑๐๗ 

บทที่ 3    วิธีด าเนินการวิจัย ๑๐๘ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย                                                                                                                                                                               ๑๐๘ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๐๘ 
  ๓.๒.๑   ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๐๘ 
  ๓.๒.๒   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ๑๑๐ 

 



ฉ 
 

สารบัญ (ตอ่) 

 เรื่อง                                                                                       หน้า 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๑ 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๑ 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ ๑๑๑ 
  ๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๑๑ 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๓ 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๙ 
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๑๒๐ 

บทที ่๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๒๓ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานสภาพทั่วไปการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ 
 

๑๒๓ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 
 

๑๔๖ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 
 

๑๕๖ 
 ๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๙๓ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ ๑๙๗ 
  ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๙๗ 
  ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

 
๒๐๑ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๒๐๕ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๐๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๑๒ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๑๙ 
  ๕.๓.๑     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๑๙ 
  ๕.๓.๒     ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๕.๓.๓    ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
๒๒๐ 
๒๒๑ 

 

  

 

 



ช 
 

สารบญั  (ต่อ) 

            เรื่อง  หน้า 
บรรณานุกรม  ๒๒๒ 
ภาคผนวก  
  ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย  ๒๒๙ 
  ภาคผนวก ข แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  ๒๓๔ 
  ภาคผนวก ค การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  ๒๔๕ 
  ภาคผนวก ง ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  ๒๔๙ 
  ภาคผนวก จ รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล   ๒๕๓ 
  ภาคผนวก ฉ รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ ๒๖๕ 
ประวัติผู้วิจัย  ๒๗๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ซ 
 

สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี    หน้า 
๒.๑ แสดงการสังเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมือง ๒๗ 
๒.๒ แสดงการสังเคราะห์พรรคการเมือง ๓๕ 
๒.๓ แสดงการสังเคราะห์การเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ๔๑ 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์ทฤษฎีการจัดตั้งพรรคการเมือง ๔๕ 
๒.๕ แสดงการสังเคราะห์แนวคิดการจัดตั้งพรรคการเมือง ๕๑ 
๒.๖ แสดงการสังเคราะห์การจัดตั้งพรรคการเมือง ๖๑ 
๒.๗ แสดงการสังเคราะห์การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง ๗๐ 
๒.๘ แสดงการสังเคราะห์การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง   ๗๖ 
๒.๙ แสดงการสังเคราะห์ การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง 
 

๘๖ 
๒.๑๐ แสดงการสงค์เคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง     ๙๕ 
๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์ ปัจจยัท่ีสง่เสริมการมีสว่นร่วมทางการเมือง  ๙๙ 

๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ๑๐๑ 
๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวหลักธรรม ๑๐๔ 
๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่เขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดชัยภูมิ      
 

๑๑๓ 
๔.๑ แสดงสรุปสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น 

สมาชิกพรรคการเมืองไทย ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก พรรคการเมือง 
 

๑๒๙ 
๔.๒ แสดงสรุปสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น

สมาชิกพรรคการเมืองไทย ด้านการมีส่วนร่วมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
 

๑๓๓ 
๔.๓ แสดงสรุปสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น

สมาชิกพรรคการเมืองไทย ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับและนโยบาย
ของพรรคการเมือง  

 
 

๑๓๖ 
๔.๔ 
 

แสดงสรุปสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในด้านการ
สนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศ  

 
๑๓๙ 

๔.๕ แสดงสรุปสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย .ด้านเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าที่ 

 
 

๑๔๒ 
 ๔.๖  แสดงสรุปสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ

เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรค  
 

๑๔๕ 
๔.๗ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๔๕ 



ฌ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่   หน้า 
 ๔.๘ แสดงค่าเฉลี่ย (𝐱̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม 

  
 

๑๔๗ 
๔.๙ แสดงค่าเฉลี่ย (𝐱̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง 

 
 
 

๑๔๘ 
๔.๑๐ แสดงค่าเฉลี่ย (𝐱̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมการจัดตั้งพรรค
การเมือง  

 
 
 

๑๔๙ 
๔.๑๑ แสดงค่าเฉลี่ย(𝐱̅ )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับ
พรรคนโยบายของพรรคการเมือง 

 
 
 

๑๕๐ 
๔.๑๒ แสดงค่าเฉลี่ย (𝐱̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
พรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศ 

  
 
 

๑๕๑ 
๔.๑๓  แสดงค่าเฉลี่ย (𝐱̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ  ด้านเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าที่ 

  
 
 

๑๕๒ 
๔.๑๔ แสดงค่าเฉลี่ย (𝐱̅ )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรค  

 
 

๑๕๓ 
 ๔.๑๕ แสดงการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชน ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยใน
จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 
 

๑๕๙  
 ๔.๑๖  แสดงการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ในการส่งเสริมการพัฒนาการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ใน
จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมการจัดตั้งพรรคการเมือง 

 
 

๑๖๓  



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่   หน้า 
 ๔.๑๗ แสดงการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ใน
จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของ
พรรคการเมือง 

 
 
 

๑๖๗ 
 ๔.๑๘ แสดง การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ใน
จังหวัดชัยภูมิ  ด้านการสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหาร
ประเทศ 

  
 
 

๑๗๑ 
 ๔.๑๙  แสดงการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ การพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการมีส่วนเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเข้าไปท าหน้าที่ 

 
 
 

๑๗๕ 
๔.๒๐  แสดงการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ในการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง 

 
 

  ๑๗๙ 
๔.๒๑ แสดงการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ในการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ  การคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม 

  
 

๑๘๓ 
๔.๒๒  แสดงค่าเฉลี่ย(𝐱̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การ

ประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม  ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ โดยรวม 

  
 
 

๑๘๔ 
๔.๒๓ แสดงค่าเฉลี่ย(𝐱̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การ

ประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม  ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วม หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 

   
 
 

๑๘๕ 
 ๔.๒๔ 
 
 
 
 

แสดงค่าเฉลี่ย(𝐱̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การ
ประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม  ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมพร้อมเพรียงกันประชุม 
 

  
 
 

๑๘๖ 
 

   



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ)  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่   หน้า 
๔.๒๕ แสดงค่าเฉลี่ย(𝐱̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การ

ประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม  ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมไม่บัญญัติสิ่งทีไ่มค่วรบัญญัติไม่ล้มเลิกสิ่งบัญญัติ  

 
 
 

๑๘๗ 
 ๔.๒๖ แสดงค่าเฉลี่ย(𝐱̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การ

ประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ  ด้านการมีส่วนร่วมเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค 

  
 
 

๑๘๘ 
 ๔.๒๗ แสดงค่าเฉลี่ย(𝐱̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การ

ประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติสตรี 

 
 
 

๑๘๙ 
๔.๒๘ แสดงค่าเฉลี่ย(𝐱̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การ

ประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ  ด้านการมีส่วนร่วมเคารพสถานที่ส าคัญ 

 
 
 

๑๙๐ 
๔.๒๙ แสดงค่าเฉลี่ย(𝐱̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การ

ประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม 

 
 
 

  ๑๙๑ 
๔.๓๐ แสดงปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น

สมาชิกพรรคการเมือง 
 

๑๙๕  



ฏ 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่   หน้า 
๒.๑ แสดงองค์ประกอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ๒๖ 
๒.๒ แสดงองค์ประกอบสมาชิกพรรคการเมืองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม 
๔๒ 

๒.๓ แสดงความแตกต่างการจัดตั้งพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

 
๖๔ 

๒.๔ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๗ 
๓.๑ แสดงกระบวนการในการด าเนินการสร้างแบบสอบถาม ๑๑๘ 
๓.๒ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ๑๒๐ 
๓.๓ แสดงแผนงานการวิจัย ๑๒๒ 
๔.๑ แสดงแผนด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ๑๒๘ 
๔.๒ แสดงแผนด้านการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมือง   ๑๓๒ 
๔.๓ แสดงแผนการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง  ๑๓๖ 
๔.๔ แสดงแผนการสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศ ๑๓๙ 
๔.๕ แสดงแผนการเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เพ่ือเข้าไปท าหน้าที่ 
 

๑๔๑ 
๔.๖ แสดงแผนการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง  ๑๔๔ 
๔.๗ แสดงผลจากการสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตาม 

หลักอปริหานิยธรรม ๗  
 

๑๕๘ 
๔.๘ แสดงผลจากการสัมภาษณ์การจัดตั้งพรรคการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ๑๖๒ 
๔.๙ แสดงผลจากการสัมภาษณ์การออกข้อบังคับและนโยบายพรรค ตามหลัก 

อปริหานิยธรรม ๗  
 

 ๑๖๖ 
๔.๑๐ แสดงผลจากการสัมภาษณ์การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้า

บริหารประเทศ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗   
๑๗๐ 

๔.๑๑ แสดงผลจากการสัมภาษณ์การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้า
บริหารประเทศ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗  

๑๗๔ 

๔.๑๒ แสดงผลจากการสัมภาษณ์การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้า
บริหารประเทศ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗  

 
๑๗๘ 

๔.๑๓ แสดงผลจากการสัมภาษณ์คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗   

๑๘๒ 

๔.๑๔ แสดงผลการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗  ๑๙๒ 
๔.๑๕ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๙๗ 
๔.๑๖ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะหจ์ากการวิจัย   ๒๐๑ 



ฐ 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ฉลองราชสมบัติ ๕๐ ปี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ และอรรถกถาภาษาไทย ใช้ฉบับมหามงกุฎราชวิทยาลัย โดยเรียงตามคัมภีร์ดังนี้ 

การอ้างอิงพระไตรปิฎกจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรชื่อคัมภีร์ เช่น อง.ทุก. อ.(บาลี)
๑๓/ ๕๑๔-๕๑๕ หมายถึง อง.คุตต นิกาย มโนรถปูรณี ทุกนิบาตตอกฏฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑๓ หน้า 
๕๑๔-๕๑๕. ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยโดยเรียงล าดับคัมภีร์ดังนี้ 
 
๑.  ค าอธิบายค าย่อในภาษาไทย 

ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
พระสุตตันตปิฎก 
ค าย่อ                      ชื่อคัมภีร์                                    ภาษา 
ขุ.ชา.  สุตฺตนฺปิฎก ขุทฺทกนิกาย มหานิบาต          (ภาษาไทย) 
องฺ.ชา.สตตก. สุตฺตนฺปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย สัตตกนิบาต      (ภาษาไทย)  
องฺ.ติก.  สุตฺตนฺปิฎก องฺคุตฺตรนิกายติกนิบาตร         (ภาษาไทย) 
 

ชี้แจงในการใช้หมายเลขในคัมภีร์พระไตรปิฎก 

 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ๑.๑.๑ ควำมเป็นมำ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย  ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ผ่านมาไม่มีการบังคับว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก่อน ประชาชนชอบพรรคการเมืองไหน สามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองนั้น หรือรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองก็สามารถท าได้ แต่
มาในพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐๑ การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเท่านั้นจึงจะสามารถ
จัดตั้งพรรคการเมืองได้และจะต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองถูกต้องตามกฎหมายก าหนด การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองจึงมีความส าคัญมากในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข การเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจึงมีความส าคัญมากต่อกระบวนการ  การจัดตั้งพรรค
การเมือง การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรคการเมือง การสนับสนุนให้พรรค
ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และการมีส่วนร่วมสนับสนุนบริจาคเงินบ ารุงพรรค สมาชิกพรรคการเมืองจึงมีความส าคัญต่อ
ระบบพรรคการเมืองไทย เพ่ือให้พรรคการเมืองเกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพเข้าบริหารบ้านเมือง
ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องมีอุดมการณ์และความคิดเห็น
ตรงกันทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมตัวกันเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยผ่านกระบวน
ทางสภาผู้แทนราษฎร โดยมีพรรคการเมืองเป็นองค์กรขับเคลื่อนแทนประชาชนเข้าไปบริหารประเทศ  

ก่อนที่จะมีพรรคการเมืองเป็นองค์กรขับเคลื่อนแทนประชาชนเข้าไปบริหารประเทศได้
จะต้องมีการจัดตั้งพรรคการเมืองก่อนตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐  ที่ต้องมีบุคคลซึ่งมีอุดมการณ์
ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ต้องมีสมาชิกพรรค
การเมืองจ านวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองและภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียน พรรคการเมืองต้องด าเนินการให้มีจ านวนสมาชิกพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่า
ห้าพันคน และต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปีนับแต่วันที่นาย

                                         
๑ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐”, มาตรา ๙, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก, หน้า ๓, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๒ 
 

ทะเบียนรับจดทะเบียน การจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองห้า
ร้อยคนขึ้นไป๒ 

ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการของพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท๓ และการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องจ่ายเงินค่าบ ารุงพรรคไม่น้อยกว่าปี
ละหนึ่งร้อยบาท พรรคการเมืองจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองเข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งพรรคการเมืองให้ได้มีจ านวนสมาชิกพรรคการเมือง
ตามจ านวนที่รัฐธรรมนูญก าหนด ถ้าไม่มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง ก็ไม่สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้ หรือมีสมาชิกพรรคการเมืองครบห้าร้อยคนในการ
ขอจัดตั้งพรรคการเมืองได้ แต่ภายในหนึ่งปีมีสมาชิกพรรคการเมืองไม่ครบห้าพันคน หรือภายในสี่ปีมี
สมาชิกพรรคการเมืองไม่ครบหนึ่งหมื่นคนเมื่อได้รับการผ่อนผัน ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐   แล้วไม่สามารถมีสมาชิกพรรคการเมืองได้ตามก าหนด
ระยะเวลาได้พรรคการเมืองนั้นย่อมสิ้นสภาพไป    

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตามรัฐ 
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๕๔  ได้รับรองไว้ว่า บุคคลย่อมมีเสรี 
ภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามที่กฎหมายบัญญัติ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และก าหนดมาตรการให้สามารถ
ด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าจากบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง 

จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา๘๕  ผู้
มีสัญชาติไทยโดยการเกิดซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และไม่มีลักษณะที่ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมีจ านวนตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไปสามารถรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองได้ ตาม
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

การจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ.๒๕๕๐๖   ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติมา 
แล้วไม่น้อยกว่าห้าปีมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

                                         
๒“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐”, มาตรา ๓๓(๑)(๒),  ราช

กิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก, หน้า ๑๒, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๓“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐”, มาตรา๙ วรรค ๒, ราช

กิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก, หน้า ๓, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๔“รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช ๒๕๖๐” มาตรา ๔๕, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 

๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ ก, หน้า ๑๒,  ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 
๕“พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง พ.ศ.๒๕๔๑”, มาตรา ๘, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๑๕ ตอนท่ี ๓๕ ก, หน้า ๒, ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑. 
๖“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐”, มาตรา ๘, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๒๔ ตอนท่ี ๖๔ ก, หน้า ๒๕, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐. 
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๓ 
 

ตามรัฐธรรมนูญ มีจ านวนตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไปอาจรวมกันด าเนินการจัดตั้งพรรคการเมืองได้  จะเห็น
ว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑  และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ มีจ านวนตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไปสามารถรวมกัน
จัดตั้งพรรคการเมืองได้ แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ 
การจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องมีสมาชิกสนับสนุนห้าร้อยคนขึ้นไปจึงจะสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้  

๑.๑.๒ ควำมส ำคัญของปัญหำ  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ใน

จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองว่ามี
ปัจจัยส่งเสริมการเป็นสมาชิกอย่างไรบ้าง และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ต้องมีการ
จ่ายเงินค่าบ ารุงพรรคการเมือง เพ่ือสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีการขับเคลื่อนเกิดความเข้มแข็งและ
ร่วมท ากิจกรรมร่วมกันให้สมาชิกร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรค
และนโยบายของพรรคการเมือง การสนับสนุนให้พรรคได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ เสนอ
ตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการมีส่วนร่วมจ่ายเงินค่าบ ารุงพรรค ถ้า
พรรคการเมืองขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ ก็ไม่สามารถจัดตั้งพรรค
การเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนได้    

 ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการ เมือง พ.ศ.๒๕๖๐ จะต้องมีบุคคลจ านวนไม่น้อย
กว่าห้าร้อยคนรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง  และต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า หนึ่งล้านบาท โดยผู้
ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพ่ือเป็นทุนประเดิมคนละ ไม่น้อยกว่าหนึ่งพัน 
บาทแต่ไม่เกินคนละห้าหมื่นบาทและค่าบ ารุงพรรคการเมืองซึ่งต้องเรียกเก็บจากผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก 
หรือเก็บตลอดชีพสองพันบาท การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทยไม่สามารถกระท าได้โดยง่ายเหมือนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมาซึ่งไม่มีการ
เรียกเก็บเงินจากสมาชิกพรรคและไม่มีเงินประเดิมการจัดตั้งพรรคการเมือง 

ด้วยสาเหตุและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจท าการ  
ศึกษา ปัจจัยที่ท าให้ประชาชนที่ยังไม่เป็นสมาชิกพรรคได้ มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ และสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย และการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ให้ประชาชนได้ศึกษาและเข้าร่วม
การเป็นสมาชิกพรรคมากขึ้น ต่อไป  
 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย  

๑.๒.๑ สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิก 
พรรคการเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ มีปัจจัยใดบ้าง ที่ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ 



๔ 
 

๑.๒.๓ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ควรเป็น อย่างไร  

 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ 

๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยการน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ มาประยุกต์ ในการ
วิจัยครั้งนี้ 
 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย   

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง“การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ“การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ” เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ได้แก่ 

๑. สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  

๒. ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ 

๓. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยการน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ มาประยุกต์ ในการวิจัยครั้งนี้ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  

๑) ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ประชากรผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
เลือกตั้ง ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จังหวัดชัยภูมิ แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๖ เขตการเลือกตั้ง ๑๖ 
อ าเภอ มีประชากรจ านวน ๑,๑๓๙,๐๒๓ คน๗ 

                                         
๗ ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ รำยงำนสถิติจ ำนวนประชำกรและบ้ำน  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ , 

[ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://www.thasailoud.go.th/home [๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

https://www.thasailoud.go.th/home%20%5b16


๕ 
 

๒) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ รวมทั้งหมด ๑๘ รูปหรือ
คน แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้  

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นพระนักวิชาการ ที่เชี่ยวชาญด้านหลักพุทธธรรม จ านวน ๒ รูป       
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ที่เชี่ยวชาญในท้องถิ่นจ านวน ๓ คน 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง /กลุ่มตัวแทนประชาชนจ านวน ๑๓ คน  

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ๑๖ อ าเภอ แบ่งเป็นเขตการเลือกตั้งเป็น ๖ เขต ดังนี้  เขตเลือกตั้งที่ ๑) 

ประกอบด้วย อ าเภอเมืองชัยภูมิ, เขตการเลือกตั้งที่ ๒)ประกอบด้วยอ าเภอจัตุรัส,อ าเภอเนินสง่า,
อ าเภอบ้านเขว้า, และอ าเภอหนองบัวระเหว. เขตการเลือกตั้งที่ ๓) ประกอบด้วย อ าเภอซับใหญ่,
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์, อ าเภอเทพสถิต, และอ าเภอภักดีชุมพล, เขตการเลือกตั้งที่ ๔) ประกอบด้วย 
อ าเภอหนองบัวแดงและอ าเภอเกษตรสมบูรณ์. เขตการเลือกตั้งที่ ๕) ประกอบด้วยอ าเภอคอนสาร
,และอ าเภอภูเขียว. เขตการเลือกตั้งที่ ๖) ประกอบด้วย อ าเภอบ้านแท่น, อ าเภอแก้งคร้อ, และอ าเภอ
คอนสวรรค์ เหตุที่ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่นี้เพราะเหตุว่าประชากรส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง รวมถึงหลักอปริหานิยธรรมที่น าประยุกต์ในการวิจัยครั้งนี้ 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยเริ่มวิจัยและด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.  

๒๕๖๓ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๑๘ เดือน  
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง  

กำรเป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง หมายถึง ผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

กำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง หมายถึง การจดทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ บุคคลซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทาง
เดียวกัน และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน   

กำรออกข้อบังคับพรรคและนโยบำยของพรรคกำรเมือง หมายถึง การมีส่วนร่วมในการ 
ออกกฎข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมืองนั้น ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญหรือเป็นสิ่งจูงใจให้
ประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือให้ได้รัฐบาลที่มีนโยบายตรงกับความต้อง อย่างไรก็ตามการด าเนิน
นโยบายของรัฐบาลที่พรรคการเมืองน ามาใช้หาเสียงกับประชาชน  

กำรสนับสนุนให้พรรคได้รับกำรเลือกตั้งเข้ำไปบริหำรประเทศ  หมายถึง หน้าที่
เลือกสรรบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้ง เป็นหน้าที่พรรคการเมืองทั่วๆ ไป เพ่ือพรรคจะได้เข้าไปมีโอกาส
ควบคุมการใช้อ านาจหน้าที่ต าแหน่งนั้นๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย พรรค หน้าที่ในการเลือกสรรบุคคล
เข้ารับสมัครรับเลือกตั้งนี้นับเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยประชาชนในการเลือกตั้ง เพราะบุคคลที่พรรค
คัดเลือกให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งนั้น ได้รับการพิจารณา กลั่นกรองโดยพรรคการเมืองมาแล้วว่าเป็น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C


๖ 
 

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถหรือเหมาะสมกับต าแหน่งประเทศที่มีพรรคการเมืองที่มั่นคงประชาชน 
 ผู้เลือกตั้งจะไม่ค านึงถึงตัวบุคคล 

เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หมายถึง การคัดเลือก
ผู้สมัคร ใครสามารถถูกเลือกเป็นตัวแทนของพรรคการเมือง และใครเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้เลือก และ
ที่ระดับโครงสร้างของพรรคตามพ้ืนที่ตัวแทนพรรคถูกเลือกตามหลักเกณฑ์ กระบวนการในการ
คัดเลือกผู้สมัคร ผู้สนับสนุนทั้งหมดของพรรคมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของพรรคและเป็นผู้รับเลือกใน
กระบวนการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ 

บริจำค หมายความว่า การให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรคการเมืองนอกจากค่าธรรมเนียม 
และค่าบ ารุงพรรคการเมือง และให้หมายความรวมถึงการให้ประโยชน์อ่ืนใดแก่พรรคการเมืองบรรดา
ที่สามารถน ามาค านวณเป็นเงินได้ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

พรรคกำรเมือง หมายความว่าคณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยได้จด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในเขตจังหวัดชัยภูมิมีสองพรรคการเมือง พรรค
พลังประชารัฐ และพรรคเพื่อไทย 

สมำชิก หมายความว่าสมาชิกพรรคการเมือง จังหวัดชัยภูมิมีสองพรรคการเมืองที่ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นตัวแทนประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพ่ือไทย 

เขตกำรเลือกตั้ง หมายความว่าท้องที่ท่ีก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
หลักอปริหำนิยธรรม หมายถึงหลักธรรมในส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ตามหลักอปริหานิยธรรม มี ๗ ประการ ได้แก่  
๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการได้

พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมถึงการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ของ
พรรคการเมือง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สมาชิกพรรคการเมือง 

๒) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม  สมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุมจะ 
ต้องเข้าให้ตรงเวลาอยู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือสาระส าคัญตามแนวทางของพรรคการเมืองจนครบ
ก าหนดเวลาร่วมรับผิดชอบในหน้าที่ในการประชุมพร้อมเพรียง 

๓) ไม่บัญญัติในสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ที่บัญญัติก่อน ไม่ควรตั้ง
กฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบที่ไม่ถูกต้อง ไม่บัญญัติสิ่งใหม่ไม่ยกเลิกกฎเก่าตั้งบัญญัติอ่ืนให้ขัดต่อของเดิม 
สมาชิกพรรคการเมืองต้องถือกฎข้อบังคับระเบียบปฏิบัติของพรรคการเมือง 

๔) เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคการเมืองเห็นว่าการเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคให้
ความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้น าในชุมชน ถ้อยค าของผู้อาวุโสเป็นสิ่งอันควรรับฟัง ผู้น าทางการเมืองส่วน
ใหญ่ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งควรให้ความเคารพ สมาชิกพรรคการเมืองต้องให้ความเคารพท่านสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา 

๕) ไม่ลุแก่อ านาจโดยให้เกียรติสตรี สมาชิกพรรคการเมืองทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียว กัน
จะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการให้เกียรติต่อกุลสตรี ควรให้เกียรติกัน ไม่นินทาว่าร้าย 
หรือพูดถึงกันในทางไม่ดี โดยไม่จ าเป็นต้องเฉพาะกุลสตรี การไม่นินทาว่าร้าย ให้เกียรติกันรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันของทุกคน 



๗ 
 

๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่ส าคัญ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ ทั้งในชุมชนและในสถานที่
ต่าง ๆนั้นกล่าวคือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานที่ เหตุเพราะในสังคมหนึ่ง ๆหรือ
ชุมชนหนึ่งๆให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ที่มอียู่ในชุมชน  

๗) คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรม การคุ้มครอง ป้องกันต่ออาคันตุกะผู้มาเยือนอันชอบ
ธรรม ให้ความเคารพต่อสถานที่ต่างๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ ทั้งในชุมชนและในสถานที่ต่าง ๆ นั้น
กล่าวคือสมาชิก พรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานที่ต่างๆ เหตุเพราะในสังคมหนึ่งๆหรือ
ชุมชนหนึ่งๆให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถานสาธารณะประโยชน์ที่มีในชุมชนสมาชิก
พรรคการเมืองควรใหค้วามรู้แก่บุคคลในชุมชนควรคุ้มครองป้องกันหรือการต้อนรับขับสู้คุ้มครองป้องกันการเอาใจใส่
ต่อแขกหรือญาติมิตรผู้มาเยือน  

 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  
๑.๖.๒ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสมัคร

เป็นสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ  
๑.๖.๓ สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 
๑.๖.๔ สามารถน าองค์ความรู้ อันเป็นผลการวิจัยที่ได้จากการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ไปเผยแพร่เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 



  
 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

การวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ถึงแนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย   

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
๒.๒ พรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง 

  ๒.๓ แนวคิด และทฤษฎี การจัดตั้งพรรคการเมือง 
๒.๔ แนวคิดในการจัดตั้งพรรคการเมืองในประเทศไทย       
๒.๕ การพัฒนาการการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

๒.๖ หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
๒.๗ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

 ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
  ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสมาชิกพรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบของการ
ขับเคลื่อน ความเป็นประชาธิปไตย ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความส าคัญต่อพรรค
การเมือง ในการสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน และส่งเสริมธรรมมาภิบาล ตลอดจนการตรวจสอบ 
การท างานของผู้บริหาร โดยที่ผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการ
ป้องกัน นักการเมืองจากการก าหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้น นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังเป็นการสร้างความม่ันใจว่าเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟังความต้องการที่จะได้รับการ
ตอบสนอง  

๒.๑.๑ ความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ขบวนการที่สมาชิกชุมกระท าการออกมาใน 

ลักษณะของการท างานร่วมกัน  แสดงให้เห็นถึงความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน   มีความ
ต้องการที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือ การด าเนินการ
ร่วมกันเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจ  ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนถือเป็นหัวใจส าคัญของพรรคการเมือง ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของพรรคการ 
เมืองของประชาชนถือเป็นหัวใจส าคัญของพรรคการเมือง ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของพรรคการ 
เมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง ความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจ ต่อการ 



๙ 
 

เมืองการปกครองของประเทศ และที่ส าคัญการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนสมัคร เป็น
สมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งพรรคการเมืองถ้าขาดการมีส่วนร่วมการสมัครเข้ามา
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองการจัดตั้งพรรคการเมืองก็ไม่สามารถจัดตั้งได้การมีส่วนร่วมของประชาชนจะ
พึงมีในการก าหนดนโยบายในการตัดสินใจและกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล และในทางการเมืองเป็นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ในการการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง๑ ในการทางการเมืองพรรคการเมืองยัง
สร้างโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมทางการเมือง จะท าให้บุคคลที่
สนใจการเมือง มีความเข้าใจการเมือง เชื่อว่าตนเองมีประสิทธิภาพทางการเมือง มีความศรัทธาใน
กระบวนการทางการเมือง และตัวนักการเมือง และคิดว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหน้าที่ของ
ตน เป็นคนที่มีความสามารถในการเข้าสังคม และเป็นคนที่มีความหวังในชีวิต๒  

การที่ประชาชนสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีลักษณะส าคัญของกระบวนการ
ทางการเมืองและ ในการจัดการต่อปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารของสังคมยุคใหม่ที่เน้น
ปัจจัยในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะการเสนอข้อเรียกร้อง การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
จึงมีความหมายไปถึงการให้ความร่วมมือ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนต่อระบบการเมือง การมีระเบียบวินัย
เคารพกฎหมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาล การให้ความสนับสนุน เป็นทางหนึ่งที่จะลดปัญหา ในการปกครอง
และการบริหาร การให้ความร่วมมือในการเสียภาษีเป็นอีกทางหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นการมีส่วนร่วมโดยอ้อม ซึ่ง
จะท าให้ไม่เกิดปัญหา จนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองต่อไป๓ ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็น
หลักสากลที่ทุกประเทศให้ความส าคัญและเป็นประเด็นหลักที่ประเทศไทย ให้ความสนใจเพ่ือพัฒนา
การเมืองการปกครอง “เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามหลักการธรรมมาภิบาล ที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ๔ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนถือเป็นหัวใจส าคัญของพรรคการเมืองจึงหมายถึงการปฏิบัติการโดยสมัครใจ
ไม่ว่าจะเป็นผลส าเร็จหรือไม่ มีการจัดองค์การหรือไม่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องและจะใช้วิธีการที่
ถูกต้องยอมรับตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะไปมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบาย
สาธารณะ การบริหารนโยบายสาธารณะ และการเลือกผู้น าทางทางการเมืองไม่ว่าระดับไหนของรัฐบาล 

การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล พยายามที่จะท าให้เป้าหมายประสบความส าเร็จแต่การกระท า
ของเขาอาจจะไม่ใช่การกระท าทางการเมืองเพราะอาจเห็นว่าวิธีที่ไม่เป็นการเมืองน่าจะได้ผลดีกว่าวิธีการ
ทางการเมือง แล้วเขาก็จะทุ่มเทให้กับวิธีการที่ไม่เป็นการเมือง แต่เป้าหมายบางประการที่จ าเป็นต้องใช้วิธี   

                                                           
๑ จรูญ  สุภาพ, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิ ช, ๒๕๕๔), หน้า ๓๓๓. 
๒ ณรงค์  สินสวัสดิ์, การเมืองไทย: การวิเคราะห์เชิงจิตวิทยา , (กรุงเทพมหานคร : วัชรินทร์การ

พิมพ์,๒๕๕๓), หน้า ๑๒๓. 
๓ ชูวงศ์  ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเนศพริ้นติ้งเซ็นเตอร์ 

จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๘. 
๔ พเยาว์  เนียะแก้ว, เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม “อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามหลักการธรรมาภิบาล”, (กรุงเทพมหานคร : รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐), หน้า ๓๕-๓๖. 



๑๐ 
 

ทางการเมืองเท่านั้นจึงจะบรรลุผลได้ ดังนั้น เมื่อมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองขึ้น พวกนี้จ าเป็นต้องเข้าไป
มีส่วนร่วมโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

นอกจากนี้ ในสังคมที่มีการขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติ มีการช่วงชิงอ านาจทางการเมืองระหว่างกลุ่ม
ต่าง ๆ ปัญหาเหล่านี้จะอยู่ในรูปของการเมือง และก่อให้เกิดการปลุกระดม  อันจะน าไปสู่การเข้ามีส่วนร่วม 
ทางการเมืองในรูปแบบที่รุนแรงขึ้นได้ส่วนปัญหาอ่ืน ๆ ที่สังคมประสบ เช่นปัญหาด้านเศรษฐกิจสินค้าราคา
แพง ค่าครองชีพตกต่ าเหล่านี้ อาจน ามาซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับวิธีการของรัฐบาลว่าจะมีประสิทธภิาพที่จะแก้ปัญหา และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในเรื่องนั้นๆ มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับวิธีอ่ืนๆ 

๒.๑.๒ ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๑. การมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เข้าไปจัดตั้งพรรคการเมือง การก าหนด

นโยบายพรรคการเมืองและการลงสมัครรับเลือกตั้ง การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  การจัดตั้งสาขาพรรค
การเมือง  โดยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพ่ือสนับสนุนพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบเข้าบริหาร
ประเทศ 

(๑) การคัดสรรผู้สมัครและผู้น าระดับต่างๆ ของพรรค การมีสมาชิกพรรคเป็น
จ านวนมาก หรือการระดมผู้คนจ านวนมากและหลากหลายให้สามารถเลือก คัดสรร แข่งขันกันเพ่ือได้
ผู้เหมาะสมที่สุดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ รวมทั้งด ารงต าแหน่งต่างๆ ภายในพรรค  

(๒) การมีสมาชิกพรรคเป็นจ านวนมากจะช่วยในเรื่องงบประมาณเงินทุนที่พรรคจะ
ได้จากสมาชิกพรรค และการมีสมาชิกมากจะได้ ระดมทุนเข้าพรรคด้วย เงินค่าบ ารุงพรรคก็ถือเป็น
งบประมาณท่ีพรรคจะได้แน่นอน ยิ่งมีสมาชิกพรรคมากเท่าไร ยิ่งมีงบประมาณมากขึ้นเท่านั้น  

(๓) การเป็นสมาชิกพรรคยังเป็นตัวแทนของพรรคภายในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ 
หรือภายในองค์กรต่างๆ ที่เขาท างานหรือร่วมกิจกรรมอยู่ การเป็นตัวแทนนี้ถือเป็นการท าหน้าที่เป็นหู
เป็นตาให้กับพรรค (the parties’eyes and ears) ในเรื่องราวทางการเมือง และถ้าไม่มีสมาชิกพรรค
ที่ท าหน้าที่นี้ ก็อาจท าให้พรรคขาดความชอบธรรมในชุมชนต่างๆ นั้นได้  

(๔) การเป็นสมาชิกพรรคยังเป็นตัวแทนของพรรคในการสื่อสารทางการเมือง ทั้งรับ
และส่งสารกับชุมชนต่างๆ เช่น สื่อถึงแนวคิดของพรรคไปยังสาธารณะในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารที่เป็นทางการหรือไม่ก็ตาม ขณะเดียวกัน ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน สมาชิกพรรคย่อมมีการ
สื่อสารอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ที่เขาปฏิสัมพันธ์ด้วย และสามารถที่จะสื่อสารถึงแนวนโยบายหรือ
กิจกรรมต่างๆ ของพรรคช่วยท าให้ผู้คนเข้าใจกิจกรรมการท างานของพรรคได้โดยตรงจากสมาชิก
พรรค ช่วยเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับพรรคของตนได้ 

(๕) การมีสมาชิกพรรคจ านวนมาก จะท าให้พรรคมีความเข้มแข็ง จะสามารถรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความต้องการ ข้อเรียกร้อง ปัญหาต่างๆประชาชนในชุมชน จะส่งผลให้สมาชิก 
พรรคมีบทบาทความคิดริเริ่มน าเสนอเก่ียวกับการก าหนดนโยบายของพรรค  



๑๑ 
 

(๖) การมีสมาชิกพรรคจ านวนมากยังมีบทบาทส าคัญช่วยหาเสียงเลือกตั้งและระดม
หรือพยายามดึงให้ผู้คนมาสนับสนุนการลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครพรรคของตนเอง  

 
๒. การมีส่วนร่วมการจัดตั้งพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองมีความส าคัญมากใน

การจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมีอุดมการณ์มีความเชื่อทางการเมืองคล้ายคลึงกัน มีเป้าหมายในทาง
เดียวกัน การรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ที่สามารถกระท าได้ ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๕  ”บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
รวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตามวิถีทางทางปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามที่ก าหมายบัญญัติ๕ ต้องมีสมาชิกพรรคการเมืองสนับสนุนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐๖ ต้องมีบุคคลจ านวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน
รวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง และต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า หนึ่งล้านบาท โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรค
การเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงินเพ่ือเป็นทุนประเดิมคนละ ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินคนละ
ห้าหมื่นบาท กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันอยากตั้งพรรคการเมืองถ้าไม่สามารถด าเนินการหาเงินทุน และหา
สมาชิกได้ก็จ าต้องสิ้นสภาพไป 

๓. การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง  ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองก่อให้เกิดการผลิตนโยบายและบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสาธารณชนเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะให้สูงขึ้น 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ 

๑) เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช่วยให้
เกิดความกระจ่างในวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้นๆ  ได้อยู่เสมอ 
สาธารณชนสามารถที่จะผลักดันให้เกิดการทบทวนข้อสันนิษฐานที่ปิดบังอยู่ ซึ่งอาจจะปิดบังไม่ให้
มองเห็นทางออกท่ีมีประสิทธิภาพที่สุด 

๒) ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา โดยทั่วไปกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างเต็มรูปแบบมักจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลา แต่ในทางปฏิบัติแล้วการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาตั้งแต่ต้น สามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของ
ประชาชนได้ การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอย่างสูงต่อการตัดสินใจโดย
กลุ่มซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจนั้นๆ วิธีการนี้จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติ

                                                           
๕“ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”, มาตรา ๔๕, ราชกิจจานุเบกษา, บุคคล

ย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจดัตั้งพรรคการเมือง ตามวิถีทางทางปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ ก, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 

๖“ พระราชบัญญัติประกอบรัฐรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐”, มาตรา ๙, ราช
กิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๒ 
 

ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งโดยทั่วไปมักจะแพงกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดท าหรือ
ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระยะต้น 

๓) การสร้างฉันทามติ โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้างข้อตกลง
ที่มั่นคงและยืนยาวและการยอมรับระหว่างกลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันคนละทาง 
ก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี ลดความขัดแย้งทางการเมืองและก่อให้เกิดความชอบธรรมในการ
ตัดสินใจของรัฐ 

๔) ความส าเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้
คนเรามีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น ตลอดจนรู้สึกกระตือรือร้นในการที่จะช่วยให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ 

๕) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่รุนแรง ความขัดแย้งใน
โครงการอาจน าไปสู่การเป็นปฏิปักษ์อันยากที่จะแก้ไข กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิด
โอกาสที่คู่กรณีจะแสดงความต้องการของกลุ่มเขา และความห่วงกังวลที่ปราศจากความรู้สึกที่เป็น
ปฏิปักษ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรง  

๓.๑ การเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค ให้กระท าโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 

(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง
หรือนโยบายของพรรคการเมือง 

(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรค

การเมืองนายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง 
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง 
(๕) ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้

ด าเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา 
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือหัวหน้าสาขาพรรค

การเมือง 
(๗)  ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  กิจการอ่ืน กฎหมาย 

หรือข้อบังคับกิจการตาม (๑) (๒) และ (๓) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรค
การเมืองแล้วให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพ่ือทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง และให้นายทะเบียนประกาศการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว๗ 

                                                           
๗“พระราชบัญญัติประกอบรัฐรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐”, มาตรา ๓๘, ราช

กิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก,หน้า ๑๓, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๓ 
 

๔. การสนับสนุนให้พรรคได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ  การออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ส าคัญของการบริหารประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตย แต่สิ่ง
ที่ควรตระหนักคือ จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจ านวนมากไม่ได้หมายความถึงความเป็นประชาธิปไตย
ของประเทศ หากแต่การใช้สิทธิเลือกตั้งในรูปแบบประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ต้องมีลักษณะดังนี้ 

๑) การใช้สิทธิโดยอิสระ คือ การใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเกิดจากความสมัครใจ ไม่ได้
เกิดมาจากการบังคับหรือข่มขู่หรือสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๒) การเลือกตั้งโดยลับ การออกเสียงต้องกระท าแต่เพียงล าพัง โดยไม่มีผู้อ่ืนอยู่ร่วม
ด้วย หรือสามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้มีสิทธิเลือกผู้สมัครคนใดหรือออกเสียงอย่างไร การออกเสียงเลือกตั้ง
ของบุคคล ไม่สามารถประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปได้ 

๓) ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง บุคคลแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละหนึ่ง
เสียงเท่านั้น 

๕. การมีส่วนร่วมเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือ
เข้าไปท าหน้าที่ 

๑) ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
๒) เป็นผู้เลือก ส.ส. ที่จะไปด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี 
๓) ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
๔) ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๕) จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือพัฒนาประเทศ 
๖) น าปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอรัฐบาล 

๖. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง การให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรค
การเมืองนอกจากค่าธรรมเนียม และค่าบ ารุงพรรคการเมือง และให้หมายความรวมถึงการให้
ประโยชน์อ่ืนใดแก่พรรคการเมืองบรรดาที่สามารถน ามาค านวณเป็นเงินได้ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด และสมาชิกจ่ายเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาท ต่อปี หรือ พรรคอาจ
ก าหนดจ่ายค่าบ ารุงพรรคจากสมาชิกแบบตลอดชีพก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท๘ แต่ส าหรับ
ปีแรกพรรคจะเรียกเก็บต่ ากว่า ๑๐๐ บาท ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ บาท 

 
เมื่อมีการบริจาคเงินแก่พรรคการเมือง พรรคการเมืองจะต้องด าเนินการ ดังนี้  

๑.พรรคการเมืองจะต้องออกหลักฐาน  
๒.พรรคการเมืองต้องออกหลักฐานการรับบริจาคให้แก่ผู้บริจาคตามแบบที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
๓.การรับบริจาคพรรคการเมืองจะต้องท าบันทึกการรับบริจาคไว้เป็นหลักฐาน และ

จัดส่งบันทึกการรับบริจาคของพรรคการเมือง พร้อมเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ

                                                           
๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐, มาตรา ๑๕(๑๕) (๑๖),  

ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๔ 
 

ค านวณเป็นเงินได้เข้าบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของพรรคการเมือง"ห้ามมิให้บุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลบริจาคให้แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเกินกว่า ๑๐ ล้านบาทต่อปี”  

๓. ผู้บริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษี ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธิน า
จ านวนเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้  

๑) กรณีบุคคลธรรมดา ไม่เกินปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
๒) กรณีนิติบุคคล ไม่เกินปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท   

๔. การบริจาคแก่พรรคการเมือง ตั้งแต่  
๑) ๑๐,๐๐๐บาทข้ึนไปให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องแจ้งให้ กกต.ทราบภายใน ๗วัน  
๒) ๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป เปิดเผยชื่อผู้บริจาคต่อ ประชาชน 
๓) ๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ต้องบริจาคโดยวิธีการสั่งจ่ายเป็นตั๋วแลกเงินหรือเช็ค

ขีดคร่อม  
๔) ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ต้องได้รับอนุมัติหรือสัตยาบันโดยมติที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นของนิติบุคคลหรือสมาชิกของนิติบุคคลนั้น  

๒.๑.๓  กระบวนการที่เชื่อมโยงที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง  
กระบวนการที่เชื่อมโยงที่ประชาชนเข้ามีสว่นรว่มทางการเมือง มีดังนี้ 
๑. กระบวนการสร้างความทันสมัย (Modernization) เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่าง

สังคมดั้งเดิมกับสังคมทันสมัย กระบวนการนี้เป็นผลให้สังคมเดิมแปรเปลี่ยนไปมีการกลายสภาพเป็นเมือง
พัฒนาอุตสาหกรรม ระดับการศึกษาของคนสูงขึ้น อันเป็นผลเนื่องมาจาก การระดมทางสังคม ในขณะเดียว 
กันในสังคมที่ระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจ อยู่ในอัตราที่ต่ ากว่ากระบวนการระดมทางสังคมแล้วความคับ  
ข้องใจก็เกิดขึ้นถ้าไม่สามารถถูกขจัดไปได้แล้วประชาชน จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือสร้างข้อ
เรียกร้อง และน าเข้าสู่ระบบการเมืองมากยิ่งขึ้น 

๒. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชนชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลโดยตรงจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีส่วนเชื่อมโยงให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ิมขึ้นอีกด้วย 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ๓ ตัว คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างชนชั้น และการเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองจาก ๕ ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี และเม็กซิโก พบว่า คนที่มีฐานะทาง
สังคมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าชนชั้นอ่ืนๆ อาจอธิบายได้ว่าผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจจะ
ช่วยเพ่ิมการเข้าไปมีส่วนร่วม โดยท าให้เกิดชนชั้นกลางและชนชั้นสูงมากขึ้น และคนพวกนี้มีแนวโน้มว่าเป็น
สมาชิกขององค์การใดๆ สูงกว่าชนชั้นอ่ืนๆ นอกจากนี้ทั้งสามท่านยังศึกษาพบว่า สมาชิกที่เอาจริงเอาจังของ
องค์การมีแนวโน้มว่า จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าพวกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การใดๆ๙ 

                                                           
๙Sidny Verba,Norman H Nie,Jae-On Kim, Participation and Political Equality: A 

Seven  Nation Comparison, (New York: Cambridge University Press, ๑๙๗๘), p 47. 



๑๕ 
 

เมื่อโครงสร้างของคนเปลี่ยนไปจะเป็นผลให้ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเมืองเปลี่ยนไป
ด้วย คือ  

๒.๑ มีความส านึกในหน้าที่ของราษฎรมากขึ้น 
๒.๒ ได้รับข่าวสารทางการเมืองมากขึ้น 
๒.๓ ตระหนักในผลกระทบที่นโยบายของรัฐที่มีต่อตนเองยิ่งขึ้น 
๒.๔ มีความส านึกในฐานะนักการเมือง 
๒.๕ ให้ความสนใจอย่างยิ่งยวดในกิจกรรมทางการเมือง 

๓. อิทธิพลของปัญญาชนและการสื่อสารแบบใหม่ ในสังคมที่เกิดขึ้นใหม่หลายประเทศที่ผู้มี
การศึกษาได้เข้ามีบทบาทส าคัญ ในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นอกจากนี้ อิทธิพลจากวิทยุ 
โทรทัศน์ ตลอดจนหนังสือพิมพ์ต่างๆ ยังมีผลต่อการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ในบางสังคมจะใช้
สื่อมวลชนเพ่ือการโฆษณาชวนเชื่อ ในการให้การอบรมทางการเมืองแก่สมาชิกของสังคม และท่ีส าคัญ
สื่อมวลชนจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง ซึ่งถ้าผู้ปกครองไร้ประสิทธิภาพไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคม ก็จะเป็นผล ท าให้ข้อเรียกร้องต่างๆ อันเป็นผลจากการเข้ามี
ส่วนร่วมทางการเมืองจะเพ่ิมขึ้นด้วย 

๔. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้น าทางการเมือง ก็ถือเป็นสาเหตุประกอบอันส าคัญอันจะ
น าไปสู่การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา การขัดแย้งมักเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างผู้น าที่อยู่ในอ านาจซึ่งไม่ต้องการที่จะเห็นผู้น าหัวก้าวหน้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นเหตุ
ให้กลุ่มผู้น าใหม่จ าเป็นต้องหาทางปลุกระดมประชาชน ให้เกลียดชังระบบการเมืองที่เป็นอยู่ สร้างความชอบ
ธรรมให้กับระบบการเมืองใหม่ โดยอ้างความสามารถ ที่จะให้ความยุติธรรมและสิ่งที่ดีกว่า การขัดแย้งนี้
มักจะน าไปสู่การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบรุนแรง 

๕. รัฐบาลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องราวทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสังคมมาก
ยิ่งขึ้น ให้กลุ่มผู้น าใหม่จ าเป็นต้องหาทางปลุกระดมประชาชน ให้เกลียดชังระบบการเมืองที่เป็นอยู่ ในระบบ
สังคมเดิมนั้นเรื่องราวในสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม จะตกอยู่ในอิทธิพลของกระบวนการประเพณีปัญหา  
ที่เกิดขึ้นในสังคมมักจะได้รับการแก้ไขกันเอง และมองรัฐบาลเป็นเรื่องของคนชั้นสูงโดยแยกตนเองออกจาก
การเมือง แต่ในปัจจุบันประเทศได้รับการพัฒนาขึ้นประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และติดต่อกับผู้อื่น 
ได้สะดวกขึ้น ท าให้ประชาชนพยายามเรียกร้องหรือต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เพ่ือให้ได้มาในสิ่ง 
ที่พวกเขาต้องการมากยิ่งขึ้น 

๖. อิทธิพลของการศึกษา จากผลการวิจัยพบว่าคนที่ได้รับการศึกษาในระดับสูง มีแนวโน้มที่
จะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับที่สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อย๑๐ 

                                                           
๑๐ นันทนา  วรรธนะภูติ, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๓), หน้า ๒๖. 



๑๖ 
 

การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่จะจูงใจให้บุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น ใน
หนังสือ The Civic Culture ได้สรุปว่า การศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไว้ว่า  

๑) ผู้ที่มีการศึกษาดี ยิ่งตระหนักในผลกระทบที่รัฐบาลมีต่อบุคคลมากกว่าผู้ที่มีการศึกษา
น้อย 

๒) ผู้ที่มีการศึกษาดีจะติดตามขา่วสารทางการเมือง และให้ความสนใจต่อการรณรงค์หา
เสียงมากกว่าผู้มีการศึกษาน้อย 

๓) ผู้ที่มีการศึกษาดี ยิ่งมีข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมาก 
๔) ผู้ที่มีการศึกษาดี จะสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องทางการเมืองได้กว้างขวาง และ

ให้ความสนใจต่อการเมืองอย่างมีเป้าหมาย และมีประเด็นที่กว้างขวาง 
๕) ผู้ที่มีการศึกษาดี มีแนวโน้มที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการถกเถียง และพูดคุยเกี่ยวกับ

การเมืองมากขึ้น 
๖) ผู้ที่มีการศึกษาดี จะรู้สึกว่ามีความอิสระในการสนทนาเรื่องราวทางการเมืองกับบุคคล

ทั่วๆ ไป แต่ผู้มีการศึกษาน้อยมีแนวโน้มที่จะไม่สนใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง๑๑  
สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่จะจูงใจให้บุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

การเมืองมากขึ้น ก้าวไปสู่สถานภาพทางสังคมสูงขึ้นมีโอกาสรับรู้ผลกระทบของรัฐบาล และมีโอกาสรับ
ประโยชน์ในทางการเมือง 

๒.๑.๔ รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยทั่วไปแล้วรูปแบบมีส่วนร่วมทางการเมือง มักจะถูกแบ่งออกไปตามการให้ค านิยาม

ความหมายของการเข้าร่วมทางการเมืองว่าจะมีความครอบคลุมได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งนักวิชาการได้ท าการ
จัดรูปแบบไว้ค่อนข้างกว้างขวางมาก โดยได้จ าแนกออกเป็นมิติต่างๆ การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ
โบราณไว้ ดังนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมแบบกรีก (Greek System) วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
แบบนี้ ต้องการให้ประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศ ได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยตรง ซึ่งก าหนดให้
ประชาชนทั้งนครรัฐประชุมร่วมกันเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ความต้องการและก าหนด
นโยบาย รวมทั้งก าหนดตัวผู้ปกครองด้วย 

๒. การมีส่วนร่วมแบบโรมัน (Roman System) การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบนี้ ได้
ก าหนดให้มีสภาขึ้นแทนการประชุมประชาชนทั้งหมด ส่วนอ านาจหน้าที่สภานั้นครอบคลุมเสมือนการ
ปกครองโดยประชาชนโดยตรง 

 

                                                           
๑๑Almond, G.A. and Verba S., The Civic Culture, (Boston: Little, Brown and Company 

Inc, 1965), p. 29. 



๑๗ 
 

๓. การมีส่วนร่วมแบบศักดินา (Feudal System) เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ในระหว่าง
เจ้านายกับไพร่ (Vassal) ที่แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ต่อกัน เจ้านาย (Lord) มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองและปกครอง
ไพร่ ส่วนไพร่มีหน้าที่บริการด้านต่างๆ ให้เจ้านาย 

๔. การมีส่วนร่วมแบบสวิส (Swiss System) มีลักษณะส าคัญคือ เปิดโอกาสให้ประชา ชนมี
ส่วนร่วมโดยตรง เช่นเดียวกับระบบกรีก 

๕. การมีส่วนร่วมแบบนิวอิงแลนด์ (New England System) มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยตรง เช่นเดียวกับแบบสวิส  

ส าหรับประเทศแรกที่พยายามปฏิรูปการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบนี้คือ 
ประเทศอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. ๑๒๑๕ ได้มีการตกลงต่อรองกัน ระหว่างฝ่ายกษัตริย์กับขุนนาง  เพ่ือให้ฝ่าย
กษัตริย์ทรงยินยอมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมบ้านเมืองจนเกิดเอกสารสิทธิแมคนา คาร์ต้าขึ้น 
ซึ่งเป็นเอกสารที่ยินยอมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมรัฐบาล ต่อมา โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ ได้ด าเนินการใช้
ก าลังเพ่ือประชาชนกลุ่มต่างๆ ในประเทศได้มีบทบาททางการเมืองจนท าให้เกิดหลักการที่ว่าประชาชนทุก
คนมีสิทธิในการออกเสียง และประชาชนทุกคนจะมีสิทธิมีตัวแทนในสภานิติบัญญัติ และเมื่อเกิดเหตุการณ์
ปฏิวัติในฝรั่งเศส ใน ค.ศ. ๑๗๘๙ สิทธิของการเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนจึงขยายออกไป 
จนท าให้เกิดหลักเสรีภาพ ความเสมอภาค และการน าเอาเจตนารมณ์ของปวงชนมาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม 
นอกจากนั้นในสหรัฐอเมริกาก็มีการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตั้งแต่สมัยที่
แซมมวล อดัมส์ ร่วมกับประชาชนเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองจากอังกฤษ และโทมัสเพน ได้มีส่วน
ช่วยให้ประชาชนระลึกและส านึกถึงความส าคัญในการที่จะเข้ามาด าเนินการปกครองตนเอง โดยเริ่มจาก
ระดับท้องถิ่นขยายไปจนระดับชาติ๑๒ 

๒.๑.๕ การมีส่วนร่วมทางการเมืองทางตรง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองทางตรงของประชาชนในปัจจุบันมีดังนี้ 
๑. การแสดงประชามติ (Referendum) มีการให้ประชาชนนั้น มีส่วนร่วมในการพิจารณา  

และการตัดสินใจที่จะรับหรือไม่รับกฎหมาย ซึ่งจะออกผลบังคับให้แก่ตนที่ผ่านการพิจารณาของสภาเป็น
ขั้นต้นมาแล้ว ประชามตินี้ อาจจะมีทั้งแบบบังคับใช้ ประชาชนต้องแสดงประชามติและไม่บังคับให้ต้อง
แสดงประชามติก็ได้ ขึ้นอยู่ว่าความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด 

๒. การริเริ่มให้เสนอกฎมาย (Initiative) ซึ่งเกิดขึ้นในสวิสเป็นเวลามานานแล้วได้แก่การชุมนุม
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหมือนกับวิธีแบบประชุมชาวเมืองในสหรัฐอเมริกา แต่เป็นการเสนอกฎหมายรูปการจะ
เป็นการท าค าร้อง และลงมติในบัตรเลือกตั้ง จุดประสงค์ของการริเริ่มให้เสนอกฎหมายนี้ เพ่ือให้ประชาชน
ได้ผ่านกฎหมายบางอย่าง ไม่ต้องฟังความคิดเห็นของสภา 

                                                           
๑๒ จรูญ  สุภาพ, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๔), หน้า ๓๓๓. 



๑๘ 
 

๓. การเลือกออกใหม่ (Recall) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีอ านาจในการปลดอ านาจ
หน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลได้ เมื่อเห็นว่าผู้นั้นไม่ด าเนินการตามความต้องการของประชาชนหรือ
ปฏิบัติตนไม่สมควร แต่จะต้องเป็นต าแหน่งที่มาจากการเลือกตั้ง 

๔. การร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ (Plebiscite) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในปัญหาที่ส าคัญ เมื่อรัฐบาลไม่สามารถตัดสินปัญหานั้นๆ ได้๑๓ 

นักวิชาการหลายท่าน จ าแนกรูปแบบไว้หลายรูปแบบ ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่ารูปแบบ
การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีอยู่มากมาย  และแตกต่างกันไปในแต่ละระบบการเมือง  
ดังนี้ 

๑) กิจกรรมเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการรณรงค์หาเสียง (Party and Campaign 
Activities) กิจกรรมประเภทนี้ได้จัดรวมกันไว้และเรียกรวมกันว่า Campaign Activities กิจกรรมประเภทนี้
ได้แก่ การชักชวนให้ผู้อ่ืนไปลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครที่ตนสนับสนุน การท างานให้พรรคการเมืองหรือ
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งอย่างกระตือรือร้น  การให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมทางการเมือง 

๒) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voting) ในการวิจัยเชิงวิชาการถือว่าการได้ไปลง คะแนนเสียง
เลือกตั้ง นั้นเป็นรูปแบบและกิจกรรมของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุด และสามารถวัดค่า
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ให้ความเที่ยงมากที่สุด  

๓) กิจกรรมชุมชน (Community Activities) คือการสร้างกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาสังคม การท าตน
ร่วมกับกลุ่มที่ท างานเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองและสังคม บุคคลที่จะเข้าร่วมท าตนเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้น
ในกลุ่มหรือองค์กรเหล่านี้ ซึ่งเป็นองค์การที่ท างานเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะแต่ไม่ใช่องค์การของรัฐบาล 

๔) การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Contacting Official) หมายถึง การกระท าของบุคคลใน
ลักษณะที่เป็นการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาหรือปกป้องผลประโยชน์
บางอย่างของตนหรือของกลุ่มตน ปัญหาที่เขาสนใจและน าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเป็นสิ่งที่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลนั้น และมักจะไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองมากนัก ซึ่งเรียกว่า การมีส่วนร่วมแบบ
คับแคบ (Parochial Participation) 

๕) การชักจูง (Lobbying) เป็นความพยายามของบุคคลที่พยายามติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และผู้น าทางการเมือง โดยหาทางที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินนโยบายประเด็นเรื่องที่กระทบต่อประชาชน
จ านวนมากจากตัวอย่างจริงๆ นั้นหมายถึงกิจกรรมที่มุ่ งจะก่อให้ เกิดแรงสนับสนุนหรือต่อต้าน
พระราชบัญญัติ หรือการตัดสินนโยบายของฝ่ายบริหาร 

๖) การประท้วง (Protested) ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับที่ Huntington เรียกว่าการใช้ความ 
 
 

                                                           
๑๓ เกษม  อุทยานิน, รัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒๐ – ๑๒๑. 



๑๙ 
 

รุนแรง (Violence) ซึ่งเป็นความพยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาล โดยการท า
ร้ายร่างกายหรือทรัพย์สิน๑๔ 

๒.๑.๖ กรอบในการพิจารณาเรื่องของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จ าแนกเป็น ๓ มิติ ได้แก่  
มิติที่  ๑ มีส่วนร่วมในเรื่องอะไร (what participation are we concerned with?) 

หรือเรียกอีกอย่างว่า ประเภทหรือลักษณะของการมีส่วนร่วม ได้สร้างกรอบพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision making) ซึ่งเป็นการ
ตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 

๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (participation in implementation) เป็นการ
เข้าร่วมโดยการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการเข้าร่วมในการร่วมแรง
ร่วมใจ 

๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ (participation in benefits) โดยอาจจะเป็น
ผลประโยชน์ทางวัตถุ ทางสังคม หรือโดยส่วนตัว 

๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (participation in evaluation) ซึ่งเป็นการควบคุม
และตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

มิติที่ ๒ ใครที่เข้ามามีส่วนร่วม (whose participation are we concerned with?) ใน
ส่วนนี้ มีค าที่ใช้ในความหมายว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” (popular participation) Cohen 
and Uphoff ได้จ าแนกให้เป็นกลุ่มบุคคลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจ าแนกออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ๑) ผู้
ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น ๒) ผู้น าท้องถิ่น ๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ ๔) คนต่างชาติ 

มิติที่ ๓ การมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นอย่างไร (how is participation occurring with in 
the project?) ในมิตินี้ มีประเด็นที่ควรพิจารณาอยู่ ๔ ประเด็นด้วยกันคือ 

๑. พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม พิจารณาเกี่ยวกับแรงที่กระท าให้เกิดการมีส่วนร่วมมาจาก
เบื้องบนหรือเบื้องล่าง และแรงที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมาจากที่ใด 

๒. รูปแบบของการมีส่วนร่วม พิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กร การมีส่วนร่วม
โดยตรงหรือโดยอ้อม 

๓. ขอบเขตของการมีส่วนร่วม พิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาที่เข้ามามีส่วนร่วมและช่อง
ของกิจกรรม 

                                                           
๑๔ สัมพันธ์ ภุมมาลา, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในอ าเภอไชยปราการ  จังหวัด

เชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๙ – ๒๐. 
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๔. ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม พิจารณาเกี่ยวกับ การให้อ านาจแก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วม 
และปฏิสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่างๆ ของสิ่งที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม๑๕ 

๒.๑.๗ ได้แบ่งการมีส่วนร่วมในงานออกเป็น ๔ ประเภทดังนี้  
๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนคือการิเริ่มตัดสินใจด าเนินการ 

การมีอิทธิพลในการตัดสินใจด าเนินงานหรือออกเสียงคัดค้าน และตัดสินใจปฏิบัติการในสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเรื่องของการจัดระบบการท างาน วิธีการท างาน ใครเป็นผู้กระท าและท า
อย่างไร 

๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ คือ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านทรัพยากร 
การบริหาร การประสานความร่วมมือ การท ากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

๓) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์
ทางสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ การมีส่วนร่วมในงานในการให้ข้อมูล การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและ
แก้ไขงานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น๑๖ 

สรุปได้ว่า การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท าให้ประชาชนมีอิทธิพลเหนือผู้น าในแง่ที่ว่า  เป็น
แรงกดดันที่ท าให้ผู้น าต้องปรับนโยบายของตน เพ่ือคะแนนเสียงของตนเอง และท าให้คะแนนเสียง
เป็นเสมือนอาวุธที่มีอ านาจควบคุมรัฐบาล  ดังนั้นบุคคลที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นผู้ที่มีความ
ส านึกในหน้าที่ของพลเมือง มีความส านึกในบรรทัดฐานของสังคม และวิถีการด ารงชีวิตในฐานะ
สมาชิกที่ดีของชุมชน และยังพบว่าในบางครั้งประชาชนส่วนใหญ่ที่ไปลงคะแนนเสียงนั้นอาจไม่เห็น
ความส าคัญของการกระท าของตนต่อผลทางการเมืองก็ได้ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นอาจไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการเมืองในรูปแบบอื่นใดเลย และในทางกลับกันผู้ที่เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นจะพบว่าจะมีอยู่
น้อยหรือมากในแง่ที่ว่า เมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก็จะยุติเพียงแค่นั้น และการเลือกตั้งที่ไม่สามารถมี
ขึ้นได้บ่อยครั้ง ก็เท่ากับว่า เป็นเสมือนข้อจ ากัดที่ท าให้บุคคลไม่อาจเข้าร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้
ได้บ่อยครั้งเหมือนรูปแบบอ่ืน๑๗ 

๒.๑.๘ ระดับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

                                                           
๑๕ Cohen,J. M. & Uphooff, N. T Rural Development Participation :  Concept and 

Measures for Project Design Implementation and Evolution Rural Development Committee 
Center for International Studies, (New York: Longman, ๑๙๗๙), p. 67-70. 

๑๖ Chapin,  F.S. , Social Participation and Social Intelligence 3rd ed. , (New York: 
Longman, 1997), p. 90. 

๑๗ สถิต  นิยมญาติ, สังคมวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๔), หน้า ๑๔๔. 
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การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมตามล าดับดังต่อไปนี้ 
๑) การก าหนดเป้าหมาย (Goal – Making) หมายถึง การก าหนดลักษณะและรูปแบบ

ในการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับระบอบการปกครอง เช่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสังคม
นิยม และเผด็จการซึ่งมีลักษณะในการก าหนดเป้าหมายต้องแตกต่างกันออกไป 

๒) การแสวงหาวิถีทาง (Means) หนทางไปสู่เป้าหมายของการมีส่วนร่วมที่ดีที่สุด  คือ
การประหยัดระยะทางสั้นและคุ้มค่า วิถีทางแสดงถึงทิศทาง (Orientation) ซึ้งต้องมีข่าวสารในการ
ติดต่อที่ดี  แล้วพิจารณาหาหนทางที่ดีท่ีสุด เพ่ือก าหนดระดับของการมีส่วนร่วมให้มาก 

๓) มีการกระท า (Action) ความส าเร็จของการเข้าร่วมอยู่ที่การกระท า ด้วยการประเมิน
จากสถานการณ์ 

๔) มีตัวเร่ง (Catalyst) ตัวเร่งของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ดี คือการมีปฏิกิริยากัน
ทางการเมือง (Political Interaction) การสื่อสารทางการเมืองที่ดี และการเข้าถึงเพ่ือให้อยู่ใกล้ศูนย์ 
กลางอ านาจ ส าหรับการเจรจาต่อรอง 

๕) มีการระดมพลัง (Mobilization) คือการเตรียมการในเชิงหาสมัครพรรคพวก  
เครื่องมือช่องทางส าหรับการเข้าร่วม 

๖) มีการเปลี่ยนแปลง (Change) หมายถึง ผลของการกระท าท่ีเกิดจากการเข้าร่วม 
๗) มีปรากฏการณ์ทางการเมือง (Political Phenomenon) ความส าเร็จหรือล้มเหลวใน

การเข้าร่วม ให้ดูปรากฏการณ์ทางการเมือง โดยพิจารณาความส าเร็จจากผลทางการเมือง 
๘) การถดถอย (Regression) จะเกิดกรณีการเข้าร่วมทางการเมืองไม่บรรลุวัตถุ 

ประสงค์ ท าให้การเข้ามีส่วนร่วมขาดความชอบธรรม พลังการเข้าร่วมอาจสลายไปในช่วงนี้ 
๙) การปะทะ (Counteraction) ผลการถดถอยอาจก่อให้เกิดการปะทะจากกลุ่มอ่ืนๆ ที่

เหนือกว่าได้ ๑๘ 
 จัดแบ่งระดับการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง จากน้อยไปหามาก ดังนี้๑๙ 

๑) รับฟังข่าวสารทางการเมือง 
๒) ออกไปใช้เสียงในการลงคะแนน 
๓) ชักชวนให้ผู้อ่ืนสนทนาเรื่องการเมือง 
๔) ชักชวนให้ไปเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง 
๕) ช่วยโฆษณาให้พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยการติดป้ายประกาศ

สนับสนุนหรือประกาศสนับสนุนให้ผู้อ่ืนทราบโดยทั่วไป 
๖) ติดต่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือนักการเมือง 

                                                           
๑๘ Mills, Political  Interaction, อ้างใน สวนา  พรพัฒน์กุล, ความส านึกในหน้าที่พลเมืองของ

เด็กไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, ๒๕๕๐), หน้า ๓๐. 
๑๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑. 
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๗) สนับสนุนด้วยการบริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
๘) ติดตามการหาเสียงของนักการเมือง 
๙) ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียง 
๑๐) เป็นสมาชิกพรรคที่ท างานให้พรรคการเมืองเป็นประจ า 
๑๑) เข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนของแผน 
๑๒) ช่วยหาเงินให้พรรคการเมือง 
๑๓) สมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้ง 

  ๑๔) เป็นเจ้าหน้าที่ของพรรค หรือได้รับเลือกตั้ง 
โดยกลุ่มที่สนใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจจ าแนกได้ดังนี้  กลุ่มผู้สนใจติดตาม

ทางการเมืองกลุ่มผู้ที่อยู่ระหว่างกลุ่มผู้สนใจติดตามทางการเมือง และกลุ่มที่ต้องการเข้าไปมีบทบาท
ทางการเมืองกลุ่มที่ต้องการเข้าไปต่อสู้ทางการเมืองโดยตรง ลักษณะเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยกระตุ้นที่แต่ละบุคคลได้รับบทบาทของผู้ที่สนใจทางการเมืองจะ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปผู้ที่สนใจอาจ
เปลี่ยนไปเป็นผู้ที่ไม่สนใจ และผู้ที่ไม่สนใจอาจเปลี่ยนผู้ที่สนใจทางการเมืองก็ได้ หรือในกลุ่มผู้สนใจเอง
ก็อาจเปลี่ยนแปลงจากผู้ที่สนใจจะเข้าไปต่อสู้ทางการเมืองมาเป็นเพียงแค่ผู้สนใจติดตามทางการเมือง
เท่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ าไปสู่ระดับสูงอาจต้องใช้ปัจจัยผลักดันจากภายนอกมาก อาทิ 
การได้รับการสนับสนุนการเงินจากเพ่ือน หรือตนเอง มีความรู้สึกอย่างรุนแรงต่อประเด็นทางการเมือง
ที่ต้องการจะผลักดัน จึงท าให้ตัดสินใจเข้าร่วมต่อสู่ทางการเมือง และเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมต่อสู้ทางการ
เมืองแล้วจะท าให้บุคคลต้องขยายบทบาททางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของตนออกไปอย่าง
กว้างขวางผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ประกอบด้วยฐานคติ ส าคัญ ๒ ประการ คือ ประการแรก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระท าทางการเมือง
อย่างใดอย่างหนึ่ง มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการกระท าอ่ืนๆ ทางการเมือง มีลักษณะเป็นล าดับขั้น 
กล่าวคือบุคคลที่อยู่ในล าดับชั้นของการเกี่ยวพันทางการเมืองเดียวกันมีแนวโน้มที่จะมีกิจกรรมทาง
การเมืองเหมือนกัน ผู้ที่มีล าดับชั้นของการเกี่ยวพันทางการเมืองในล าดับสูงจะครอบคลุมกิจกรรมทาง
การเมืองในล าดับต่ ากว่าด้วย จากฐานคติดังกล่าว ได้น าเสนอความคิดว่าด้วยล าดับขั้นตอนการ
เกี่ยวพันทางการเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลจะเริ่มต้นจากล าดับต่ าสุด คือ
การไม่สนใจทางการเมือง และในที่ส่วนของการสนใจทางการเมืองจะแบ่งเป็นล าดับขั้นจากต่ าสุดไปสู่
สูงสุด๒๐  

 

                                                           
๒๐ สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, การเมือง : และแนวคิดการพัฒนา,(กรุงเทพมหานคร:เสมาธรรม, ๒๕๕๓), 

หน้า ๔๓. 



๒๓ 
 

๒.๑.๙ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
กลุ่มผู้ที่ไม่สนใจทางการเมือง 
แบบการวัดหรือดัชนีการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Index of political participation) โดยแบ่ง

ระดับกิจกรรมทางการเมืองออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
๑) ระดับสูง ได้แก่ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและท ากิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบ

อ่ืนด้วย 
๒) ระดับกลาง ได้แก่ ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
๓) ระดับต่ า ได้แก่ ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง

อ่ืนๆ บ้าง ๒๑ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักสากลที่ทุกประเทศให้ความส าคัญและเป็น

ประเด็นหลักที่ประเทศไทย ให้ความสนใจเพ่ือพัฒนาการเมืองการปกครอง “เข้าสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามหลักการธรรมาภิบาล ที่
ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ 

สรุป ได้ว่าระดับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ยังไม่มีวิธีการใดที่จะบอกถึง
ขอบข่ายและความเข้มข้นในรูปแบบต่างๆ ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้เป็นล าดับขึ้นได้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมด เพราะว่าการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดพยายามที่จะท าให้เป้าหมายของ
พวกเขาได้ประสบผลส าเร็จนั้น  ถ้าพวกเขาเห็นว่าอาจจะท าโดยวิธีการที่ไม่เป็นวิธีทางการเมือง  หรือ
เห็นว่าวิธีการที่ไม่เป็นการเมืองดังกล่าว สามารถที่จะได้ผลดีกว่าที่วิธีทางการเมืองแล้วก็อาจทุ่มเท
ให้กับวิธีการที่ไม่เป็นทางการเมืองได้ แต่การมีส่วนร่วมทางการเมืองบางประการจ าเป็นต้องใช้วิถีทาง
การเมืองเท่านั้น จึงจะประสบผลส าเร็จ และยังไม่มีวิธีการใดที่จะบอกถึงขอบข่ายและความเข้มข้นใน
ลักษณะต่างๆ ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนให้เป็นล าดับขั้นขึ้นได้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันทั้งหมด 

๒.๑.๑๐ ประเภทของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ได้จัดออกเป็น ๑๔ ระดับ ได้แก่  
๑) รับฟังหรือรับทราบข่าวสารทางการเมือง (เป็นการเกี่ยวข้องกับการเมืองในระดับ

ต่ าสุดหรือน้อยที่สุดแต่มีคนเก่ียวข้องด้วยมากที่สุด) 
๒) ไปออกเสียงลงคะแนน 
๓) ชักชวนให้ผู้อ่ืนสนทนาเรื่องการบ้านการเมือง 

                                                           

๒๑ Campell & Miller, Index of Political Participation, อ้างใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , “ล าดับ
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมทางการเมือง”, มติชนรายวัน, [๑๐ มกราคม ๒๕๕๓] : ๒๘ – ๒๙. 



๒๔ 
 

๔) ชักชวนให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิออกเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง 
๕) ช่วยโฆษณาให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยวิธีการต่างๆ กัน 
๖) ติดต่อแสดงความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือนักการเมือง 
๗) สนับสนุนด้วยการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
๘) ติดตามการหาเสียงของนักการเมืองบางคน หรือหลายคน 
๙) ช่วยสมัครรับเลือกตั้งรณรงค์หาเสียง 
๑๐) เป็นสมาชิกพรรคโดยท างานให้พรรคการเมืองเป็นประจ าเสมอ 
๑๑) เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนของพรรค 
๑๒) ช่วยหาเงินเข้าเป็นกองทุนของพรรค 
๑๓) สมัครเข้าแข่งขันรับเลือกตั้งเพ่ือต าแหน่งทางการเมือง 
๑๔) เป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคหรือได้รับการเลือกตั้ง (เป็นการเกี่ยวข้องกับการเมือง 

ในระดับท่ีมากที่สุด แต่มีผู้เกี่ยวข้องโดยตรงน้อยที่สุด)๒๒ 

๒.๑.๑๑ ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองต้องมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 
๑) การกระท านั้นต้องหวังผลในการที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐบาล หรือ

ต่อการบริหารงานของรัฐ หรือต่อการเลือกผู้น าทางการเมืองของรัฐบาล ฉะนั้นผลที่หวังจึงอยู่ที่การ
เลือกนโยบาย หรือเลือกตัวบุคคล หรือเลือกทั้งนโยบายและตัวบุคคล 

๒) ผลที่หวังจากการกระท าทั้งในเรื่องนโยบาย หรือตัวบุคคลนี้จะเป็นเรื่องการเมือง
ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติก็ได้ 

๓) การกระท าใดๆ ก็ตาม เกิดขึ้นโดยความสมัครใจ และ ถือว่าความสมัครใจนี้เป็น
เงื่อนไขที่ส าคัญ นั้นคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะมิใช่การกระท าที่เกิดจากการถูกบังคับ 

๔) การกระท าที่เกิดขึน้นั้น ไม่เน้นผลลัพธ์ว่า ต้องประสบความส าเร็จเสมอไป 
๕) การกระท าจะจัดองค์กรขึ้นอย่างเป็นระบบ หรือไม่เป็นระบบก็ได้ 
๖) การกระท าดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ได้ 
๗) การกระท านี้ใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องก็ได้  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ผ่านมามักเป็นแบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน คือ การ

เลือกผู้แทนไปท าหน้ าที่ แทนตน (representative democracy) และต่อมาเริ่มมีความนิยม
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  (participatory democracy)  ซึ่งมีลักษณะส าคัญตรงที่ให้ประชาชนมี

                                                           
๒๒ จิรโชค  วีระสัย และคณะ , รัฐศาสตร์ทั่วไป , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๕๓), หน้า ๔๔๕ - ๔๔๖. 



๒๕ 
 

ส่วนร่วมมากขึ้นในการให้ความคิดเห็นกันต่างๆ นานา และมีแนวโน้มว่าการจะตัดสินใจใดๆ มักมี
ลักษณะฉันทานุมัติท่ีคนเกือบทั้งหมดเห็นพ้องต้องกัน มากกว่าการลงคะแนนเสียงชี้ขาด๒๓ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นการกระท ากิจกรรมของประชาชนในสังคมที่
ได้มีส่วนกระท าร่วมกันทางการเมือง พฤติกรรมที่แสดงออกโดยสมัครใจ และถูกต้องตามกฎหมายของ
สมาชิกในสังคมถึงการให้ความสนใจในทางการเมือง และแสดงบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ร่วมอยู่ในกลไก
ทางการเมืองของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐบาลและไม่
จ าเป็นจะต้องมีจุดประสงค์ที่ไปไกลถึงขนาดมุ่งที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล เพียงแต่โดย
การแสดงบทบาทง่ายๆ เช่น การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง ฟังการอภิปรายทาง
การเมืองและการหาเสียง เข้าร่วมการรณรงค์ต่างๆ ทางการเมือง ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมัคร
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ให้การสนับสนุนการเมืองและพรรคการเมือง ลงสมัครเลือกตั้งเป็น
ผู้แทนราษฎร  เป็นต้น  

 ๒.๑.๑๒ ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 โดยทั่วไปแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนในการด าเนินการมากพอสมควร อย่างไรก็ตามข้อดีของ
การมีส่วนร่วมคือก่อให้เกิดการผลิตนโยบายและบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สาธารณชนเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะให้สูงขึ้น โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ดังนี้  

๑) เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช่วยให้เกิด
ความกระจ่างในวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้นๆไดอ้ยู่เสมอ สาธารณชน
สามารถที่จะผลักดันให้เกิดการทบทวนข้อสันนิษฐานที่ปิดบังอยู่ ซึ่งอาจจะปิดบังไม่ให้มองเห็น
ทางออกท่ีมีประสิทธิภาพที่สุด 

๒) ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา โดยทั่วไปกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างเต็มรูปแบบมักจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลา แต่ในทางปฏิบัติแล้วการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมาตั้งแต่ต้น สามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของ
ประชาชนได้ การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอย่างสูงต่อการตัดสินใจโดย
กลุ่มซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจนั้นๆ วิธีการนี้จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติ
ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งโดยทั่วไปมักจะแพงกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดท าหรือ
ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระยะต้น 

                                                           
๒๓ ชัยวัฒน์  รัฐขจร, “ความเข้าใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : 

ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนอ าเภอเมืองชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ , (บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๓๓. 



๒๖ 
 

๓) การสร้างฉันทามติ โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้างข้อตกลงที่
มั่นคงและยืนยาวและการยอมรับระหว่างกลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันคนละทาง 
ก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี ลดความขัดแย้งทางการเมืองและก่อให้เกิดความชอบธรรมในการ
ตัดสินใจของรัฐ 

๔) ความส าเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้
คนเรามีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น ตลอดจนรู้สึกกระตือรือร้นในการที่จะช่วยให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ 

๕) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่รุนแรง ความขัดแย้งใน
โครงการอาจน าไปสู่การเป็นปฏิปักษ์อันยากท่ีจะแก้ไข กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิด
โอกาสที่คู่กรณีจะแสดงความต้องการของกลุ่มเขา และความห่วงกังวลที่ปราศจากความรู้สึกที่เป็น
ปฏิปักษ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงที่อาจจะ
เป็นไปได้อย่างไรก็ดีการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่ยาวิเศษมันไม่อาจที่จะลดหรือก าจัดความขัด 

  ขัดแย้งในทุกๆ กรณ๒ี๔     
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นการกระท ากิจกรรมของประชาชนในสังคมที่

ได้มีส่วนกระท าร่วมกันทางการเมือง พฤติกรรมที่แสดงออกโดยสมัครใจ และถูกต้องตามกฎหมายของ
สมาชิกในสังคมถึงการให้ความสนใจในทางการเมือง และแสดงบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ร่วมอยู่ในกลไก
ทางการเมืองของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐบาลและไม่
จ าเป็นจะต้องมีจุดประสงค์ที่ไปไกลถึงขนาดมุ่งที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล เพียงแต่โดย
การแสดงบทบาทง่ายๆ เช่น การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง ฟังการอภิปรายทาง
การเมืองและการหาเสียง เข้าร่วมการรณรงค์ต่างๆ ทางการเมือง ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมัคร
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ให้การสนับสนุนการเมืองและพรรคการเมือง ลงสมัครเลือกตั้งเป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงองค์ประกอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 

                                                           
๒๔ นวลน้อย  ตรีรัตน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบล, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมดาเพรสจ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๓๘๐ – ๓๘๑. 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง 

ประชาชน 



๒๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จรูญ  สุภาพ 
 

การมีส่วนร่วมที่ประชาชนจะพึงมีในการก าหนด
นโยบาย ในการตัดสินใจและกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล
เช่นการเข้าร่วมรัฐบาล    

ณรงค์  สินสวัสดิ์ 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง บุคคลที่
สนใจการเมือง มีความเข้าใจการเมือง เชื่อว่าตนเองมี
ประสิ ทธิ ภ าพทางการเมื อ ง มี ความศรั ทธาใน
กระบวนการทางการเมือง 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร 
 

การให้ความร่วมมือ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนต่อ
ระบบการเมือง นั่ นคือการมีระเบียบวินัยเคารพ
กฎหมาย ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่ รั ฐบาลการให้ความ
สนับสนุนเป็นทางหนึ่ง 

พเยาว์  เนียะแก้ว 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักสากลที่ทุก
ประเทศให้ความส าคัญและเป็นประเด็นหลักท่ีประเทศ
ไทย ให้ความสนใจเพ่ือพัฒนาการเมืองการปกครอง  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    
 

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวม กันจัดตั้งพรรค
การเมือง ตามวิถีทางทางปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐรัฐธรรมนูญ ว่า
ด้วยพรรคการเมือง  
 

ต้องมีบุคคลจ านวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนรวมกัน
จัดตั้งพรรคการเมือง และต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 
หนึ่งล้านบาท โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน
ต้องร่วมกันจ่ายเงินเพ่ือเป็นทุนประเดิมคนละไม่น้อยกว่า
หนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินคนละห้าหมื่นบาท 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง  
 

การประชุมใหญ่ของพรรค ด าเนินการดังนี้ โดยที่
ประชุมใหญ่ของพรรคในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ประกาศ อุดมการณ์ หรือนโยบาย ข้อบังคับ การเลือกตั้ง
หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิก นายทะเบียน
กรรมการบริหารอ่ืนของพรรค รายงานการเงิน 

 



๒๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ การมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล  แนวคิดหลัก 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
พรรคการเมือง 
 

จ่ายค่าบ ารุงพรรคไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาท ต่อปี หรือ
พรรคอาจก าหนดจ่ายค่าบ ารุงพรรคจากสมาชิกแบบตลอด
ชีพก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท 

Sidny    
 

ปัจจัยส าคัญที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการ เมือง 
๑) กระบวนการสร้างความทันสมัย ๒) การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างชนชั้นทางสังคม การพัฒนาจะท าให้เกิดชนชั้น
กลาง และชนชั้นสูงมากขึ้น และคนพวกนี้มีแนวโน้มว่า
เป็นสมาชิกขององค์กรใดๆ สูงกว่าชนชั้นอ่ืน ศึกษาพบว่า
สมาชิกที่เอาจริงเอาจังขององค์กรมีแนวโน้มว่าจะเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่า 

นันทนา  วรรธนะภูติ  
 

อิทธิพลของปัญญาชนและการสื่อสารแบบใหม่ใน
การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มผู้น าทางการเมือง รัฐบาลเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวกับเรื่องราวทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
สังคมมากยิ่งขึ้น  

Almond and Verba 
 

การศึกษามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ไว้ว่า ๑) ผู้ที่มีการศึกษาดี ยิ่งตระหนักในผลกระทบ
ที่รัฐบาลมีต่อบุคคลมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อย ๒) จะ
ติดตามข่าวสารทางการเมือง และให้ความสนใจต่อการ
รณรงค์หาเสียงมากกว่าผู้มีการศึกษาน้อย 

จรูญ  สุภาพ 
 

สิทธิของการเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองของ
ประชาชนจึงขยายออกไป จนท าให้เกิดหลักเสรีภาพ ความ
เสมอภาคและการน าเอาเจตนารมณ์ของปวงชนมาใช้ให้
ถูกต้องเหมาะสม 

เกษม  อุทยานิน 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองทางตรงของประชา ชนใน
ปัจจุบันการแสดงประชามติ การริเริ่มให้เสนอ 

กฎหมาย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีอ านาจในหน้าที่
ของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลได้ 

 



๒๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ การมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล  แนวคิดหลัก 
ชัยวัฒน์  รัฐขจร 
 
 
 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองต้องมีลักษณะ ๗ 
ประการ การกระท านั้นต้องหวังผลในการที่จะมี
อิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐบาล หรือต่อการ
บริหารงานของรัฐ หรือ ต่อการเลือกผู้น าทางการเมือง
ของรัฐบาล ผลที่หวังจากการกระท าทั้งในเรื่องนโยบาย 
หรือตัวบุคคล  

นวลน้อย ตรีรัตน์ 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์
ต่างๆ เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจลดค่าใช้จ่ายและ
การสูญเสียเวลาการสร้างฉันทามติ ความส าเร็จและผล
ในการปฏิ บั ติ ของโครงการ  การหลี ก เลี่ ย งการ
เผชิญหน้าหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่รุนแรง 

 
๒.๒ พรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง 

ความหมายของพรรคการเมือง (Political Party) พรรคการเมืองหมายถึงคณะบุคคลที่
รวบรวมกันขึ้นมาด้วยความสมัครใจเนื่องจากสมาชิกพรรคการ เมือง มีความคิดเห็นในแนวทางกว้างๆ 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม คล้ายคลึงกัน และมุ่งหมายที่จะได้เป็นรัฐบาลเพ่ือน านโยบายของ
พรรคการเมืองไปเป็นนโยบายของรัฐบาล 

 ๒.๒.๑ พรรคการเมือง  
พรรคการเมือง นั้นมีรากศัพท์มาจากค าในภาษาละตินว่า “pars” ซึ่งมีความหมายตรงกับ

ค าว่า “ส่วน” (Part) ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Political Party”และตรงกับค าว่า “partie 
politique”ในภาษาฝรั่งเศส ส่วนในภาษาเยอรมันตรงกับค าว่า “politischepartai” ซึ่งทั้งหมดนี้มีราก
ศัพท์มาจากภาษาละตินทั้งสิ้นเหตุนี้พรรคการเมืองจึงมีความหมายว่า “ส่วน ของราษฎรและ/หรือสวน
ของประชาชน” หรือการที่ราษฎรแบ่งออกเป็นส่วนหรือเป็นกลุ่มตามความคิด และผลประโยชน์
รวมกันในทางการเมือง๒๕  

พรรคการเมือง (Political Parties) หมายถึงคณะบุคคลที่รวบรวมกันขึ้นมาด้วยความ
สมัครใจเนื่อง จากสมาชิกมีความคิดเห็นในแนวทางกว้างๆ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

                                                           
๒๕หยุด  แสงอุทัย, พรรคการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ, ๒๕๑๗), หน้า ๘.  



๓๐ 
 

คล้ายคลึงกัน และมุ่งหมายที่จะได้เป็นรัฐบาลเพ่ือน านโยบายของพรรคการเมืองไปเป็นนโยบายของ
รัฐบาล๒๖  

พรรคการเมือง หมายถึงกลุ่มบางคนที่มีแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกัน 
รวมกันจัดตั้งเป็นรากฐานที่มีการจัดองค์กรที่แน่นอนชัดเจนการก าหนดทางเลือกเกี่ยวกับนโยบายที่
ส าคัญในการปกครองและบริหารประเทศในด้านต่างๆ มีการคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พยายามเข้าไปมีหรือมีส่วนร่วมในอ านาจรัฐจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศ๒๗

พรรคการเมือง คือ ที่รวมของกลุ่มบุคคลที่มีแนวความคิดทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจคล้ายคลึง
กันรวมกันเพ่ือจุดประสงค์ที่จะส่งบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ได้เป็นเสียงข้างมากในสภาเพ่ือมี
โอกาสจัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศตามนโยบายที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของกลุ่ม พรรคการเมือง
มีความส าคัญต่อระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นที่สร้างพลังให้กับอุดมการณ์ เป็นที่ที่อาจค้นหาเสียง๒๘  

พรรคการเมืองหมายถึงกลุ่มคนที่มีแนวความคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่คล้ายคลึง
กันหรือเหมือนกัน รวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์การเพ่ือส่งบุคคลเข้า สมัครรับเลือกตั้ง โดยมีจุดประสงค์
ร่วมกันที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ ตามนโยบายที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของกลุ่ม๒๙ 

ความส าคัญของพรรคการเมืองที่มีต่อกระบวนการทางการเมืองจากแนวคิดของ
นักวิชาการตะวันตกกล่าวไว้ ๕ ประเด็น  คือ 

๑. พรรคการเมืองเป็นกลไกเพ่ือการต่อรองให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม 
๒. พรรคการเมืองเป็นเครื่องประกันเสรีภาพ  และความเสมอภาคของประชาชนไม่ให้มี

การปกครองที่เป็นเผด็จการ  ฉะนั้นพรรคการเมืองจึงช่วยพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
๓. พรรคการเมืองเป็นกลไกที่แก้ไขความขัดแย้งของบุคคลที่มีความเห็นต่างโดยการ

ก าหนดนโยบายตามแนวทางกว้างๆ เพ่ือให้ประชาชนโดยส่วนรวมยอมรับได้ 
๔. พรรคการเมืองเป็นเครื่องมือในการสร้างประชามติ  เพ่ือให้รัฐบาลสนองตอบต่อความ

ต้องการของประชาชน  และพรรคการเมืองยังส่วนร่วมผลักดันให้การปฏิบัติตามนั้นเกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕. พรรคการเมืองมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองขึ้น๓๐   

 

 

                                                           
๒๖ ปรีชา  หงส์ไกรเลิศ, พรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย ,(กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๒๔), หน้า ๑๓. 
๒๗ วิสุทธิ์  โพธิ์แท่น, “การด าเนินกิจการของพรรคการเมืองไทย” : คู่มือปฏิบัติหน้าที่สมาชิกรัฐสภา  

สถาบันพระปกเกล้า,๒๕๔๔.    
๒๘ สุขุม  นวลสกุล วิทยา นภาศิริกุลกิจ และวิศิษฐ ทวีเศรษฐ, การเมืองและการปกครองของไทย

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๑๙), หน้า ๒๖๗. 
๒๙ สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๔๑๓. 
๓๐ ปรีชา  หงส์ไกรเลิศ, พรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย , (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๒๔), หน้า ๑ 



๓๑ 
 

๒.๒.๒ องค์ประกอบของพรรคการเมือง  
 ๑. คณะบุคคลที่มีความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่สอดคล้องมารวมตัวกันเพ่ือ
แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกัน  

๒. มีการจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้อง และมีการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง
ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับของพรรคการเมือง  

๓. มีเป้าหมายที่ส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกสมาชิกของพรรคลงสมัครลงสมัครรับ
เลือกตั้งเพ่ือเข้าไปท าหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนในการใช้อ านาจฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร๓๑ 

๒.๒.๓ บทบาทอ านาจหน้าที่ของพรรคการเมือง    
บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองเป็นการพิจารณาถึงกิจกรรมหลักๆ ที่พรรคการเมือง 

การเมืองกระท าอยู่ในสังคม บทบาทหน้าที่ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคกระท า
ไปตามเป้าหมายทางการเมืองของตน แต่ในเวลาเดียวกัน ก็ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อสังคม
ตามมาด้วย ถึงแม้ว่า ผลดีที่ตามมานั้น อาจจะไม่ใช่วัตถุประสงค์เบื้องต้นในการท ากิจกรรมของพรรค
การเมืองก็ตาม บทบาท และหน้าที่ ซึ่งพรรคการเมืองกระท ามีอยู่มากมาย แต่ที่ส าคัญ ได้แก่ การ
จัดตั้งรัฐบาลขึ้น ท าหน้าที่บริหารประเทศ การท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสังคมกับรัฐ การสรรหา
ผู้น าและบุคลากรทางการเมือง และการน าเสนอประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขให้แก่สังคม 
โดยทั่วไป บทบาทหน้าที่เหล่านี้ของพรรคการเมือง เป็นผลมาจากการแสดงบทบาททางการเมืองในรูป 
ของการเสนอตัวบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งต่างๆ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และการท า
สมัครรับเลือกตั้งใน ต าแหน่งต่างๆ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และหน้าที่ของพรรคการเมือง ใน
ฐานะที่เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน 

๑.หน้าที่ของพรรคการเมืองใน ฐานะที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างโครงสร้างส่วนบน ฐานะที่
เป็นตัวเชื่อมระหว่างโครงสร้างส่วนบนส่วนกลาง และโครงสร้างส่วนพื้นฐาน (ระดับพื้นท่ี)ได้กล่าวไว้ว่า 

๑.๑ พรรคการเมืองท าหน้าที่เสนอความคิดเห็นนโยบาย โดยการน าความต้องการ
ของสาขาพรรคระดับต่างๆ เข้าสู่ส านักงานใหญ่พรรค ในส่วนที่สาขาพรรคมีอ านาจตัดสินใจได้ที่
ด าเนินการได้ข้อส าคัญ คือต้องมีการสื่อสารประสานงานระหว่างส านักงานใหญ่พรรคและสาขาพรรค
ระดับต่างๆ  

๑.๒ พรรคการเมืองท าหน้าที่ปลุกเร้าความสนใจทางการเมือง โดยอาศัยสาขาพรรค
ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ เป็นช่องทางการสื่อสารทางการเมือง การถกเถียง 
และการอภิปราย 

                                                           
๓๑ ส านั ก งานคณ ะกรรมการการเลื อกตั้ ง , พรรคการ เมื อ ง , [ออน ไลน์ ] , แห ล่ งข้ อมู ล 

https://www.ect.go.th/ect-th [๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

https://www.ect.go.th/ect-th%20%5b๑๕


๓๒ 
 

๑.๓ พรรคท าหน้าที่กล่อมเกลาการเรียนรู้ทางการเมือง โดยการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ประชาธิปไตย กระบวนการประชุม ถกเถียงปัญหา และการตัดสินใจ ล้วนเป็นการสร้าง
ค่านิยม และแนวทางปฏิบัติในท้องถิ่น โดยมีสาขาพรรคเป็นแกนน า  

๑.๔ พรรคการเมืองท าหน้าที่ฝึกทักษะสมาชิกพรรคการเมือง โดยให้มีการพัฒนา
ความเป็นผู้น าในระดับต่างๆ และการคัดสรรบุคคลซึ่งจะมีโอกาสไต่เต้าจากระดับล่างขึ้นมาสู้ ในระดับ
ที่สูงขึ้นนอกจากพรรคการเมืองจะเป็นองค์กรที่จัดตั้งเพ่ือมุ่งหวังจะเป็นรัฐบาล และแสวงหาอ านาจ  
รัฐแล้ว พรรคการเมืองยังต้องท าตัวเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แก่สมาชิกพรรค และสาขาพรรค รวมถึง 
ท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ที่พรรคการเมืองตั้งอยู่ รวมทั้งพรรคการเมืองยังต้องท าหน้าที่ส่งต่อความต้องการ 
และความหวังของประชาชน เพ่ือสื่อสารให้ผู้มีอ านาจ ได้รับรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของ 
ประชาชน๓๒  

๒. บทบาทของพรรคการเมือง ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในการที่จะให้ประชาชนได้มี
โอกาสปกครองประเทศ เพราะพรรคการเมืองเป็นกลไกที่ ส าคัญที่จะสามารถหันเหทิศทาง 
ทางการเมืองไปในทิศใด โดยบทบาทของพรรคการเมืองที่ส าคัญจึงมี ดังนี้ 

๒.๑ การให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน พรรคการเมืองมีบทบาทให้
การศึกษาทางการ เมืองแก่ประชาชนโดยอาจกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น การอธิบาย หรือการ
แถลงนโยของพรรคในด้านต่างๆ ผ่านสื่อสารมวลชน ตลอดจนการเข้าถึงประชาชนโดยตรงผ่านการ
อภิปราย และบรรยายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นการให้ความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง 

๒.๒ การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้แทนราษฎร พรรค
การเมืองจะเป็นผู้กลั่นกรองตัวบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของประชาชน เพราะจะต้องเป็น
ตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน  

๒.๓ การประสานประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ พรรค
การเมืองจะท าหน้าที่ประสานประโยชน์ให้กับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยกรเสนอให้มีกฎหมายที่เป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย หรือหาทางจัดให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสม และ เป็นธรรม
มากยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองได้อีกทางหนึ่งด้วย  

๒.๔ การระดมสรรพก าลังทางการเมือง พรรคการเมืองจะท าหน้าที่เป็นศูนย์พลัง
ทางการเมืองเพราะเป็นที่รวมของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ และประชาชนที่มีความคิดเห็นทางด้าน
การเมือง   เศรษฐกิจ และสังคมในแนวทางกว้างๆ ที่คล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันเพ่ือหาโอกาสเป็นรัฐบาล  

๒.๕ การเป็นฝ่ายค้าน บทบาทการเป็นฝ่ายค้านถือว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะจะท าหน้าที่เสมือนกระจกเงา ให้รัฐบาลทราบว่ามีสิ่งใดที่รัฐบาล บริหารงานขาด
                                                           

๓๒ ลิ ชิต   ธี ร เวคิน ,  การเมื องการปกครองของไทย , (กรุ ง เทพมหานคร : ส านั กพิ มพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๒๕๙-๒๖๐. 



๓๓ 
 

ตกบกพร่องไปบ้าง หรือมีสิ่งใดที่รัฐบาลควรจะเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดประโยชน์แกประชาชน และคอย
ควบคุม ให้รัฐบาลปฏิบัติตามนโยบายของตนที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา 

๒.๖ การเป็นศูนย์กลางของกลุ่มผลประโยชน์ และสมาชิกพรรคการเมือง พรรค
การเมืองจะท าหน้าที่เสมือนเวที เพ่ือน าไปสู่การตกลงกันด้วยสันติวิธีก่อนที่จะน าปัญหาต่างๆ ไป
อภิปรายในสภา โดยนัยนี้เองพรรคการเมืองจึงเป็นศูนย์กลางในการประสานการติดต่ อ และสร้าง 
ความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกของพรรค รวมถึงระหว่างพรรคต่อพรรค ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล 
และระหว่างพรรคการเมืองกับประชาชนทั่วไปด้วย  

๒.๗ การสร้างผู้น าทางการเมือง พรรคการเมืองจะเป็นสถาบันที่สร้างผู้น าทางการ 
เมืองที่ดีเพ่ือผลิตออกไปเป็นนักการเมืองอาชีพ ที่มีความสามารถและพร้อมจะด ารงต าแหน่งผู้น าทาง 
การเมืองในระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ พรรคการเมืองจึงไม่ใช่เพียงองค์กรที่ตั้งขึ้นมา
เพ่ือแสวงหาอ านาจรัฐแต่เพียงอย่าง เดียว พรรคการเมืองยังมีอีกหลายบทบาทที่ ช่วยพัฒนาสังคมได้
ในหลากหลายมิติ และยังเป็นช่องทาง ส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยอีกด้วย๓๓ 

๓. บทบาทของพรรคการเมืองในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
๓.๑ พรรคการเมืองมีหน้าที่กลั่นกรองเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้าสมัครรับเลือกตั้ง

และเข้าด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพ่ือท าหน้าที่ทาง การเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดย
การคัดสรรบุคคลดังกล่าว ผ่านช่องทางการเลือกตั้ง 

๓.๒ พรรคการเมืองท าหน้าที่รับฟังความคิดเห็น ข้อเรียกร้องและปัญหาต่างๆ จาก
ประชาชน เพ่ือน ามาแปรเปลี่ยนเป็นนโยบายของพรรคการเมือง  

๓.๓ พรรคการเมืองท าหน้าที่ในการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ ประชาชน คือ 
การท าให้ประชาชนได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ของประเทศ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมอีกทางหนึ่ง  

๓.๔ พรรคการเมืองที่ท าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลจะต้องบริหารประเทศ ตามแนวนโยบาย
ของพรรคที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน เนื่องจากว่า ประชาชนที่เป็นผู้เลือกตั้งมีความประสงค์ให้
นโยบายของพรรคการเมืองนั้น เป็นนโยบายของรัฐบาล 

๓.๕ พรรคการเมืองที่ท าหน้าที่ฝ่ายค้าน การปฏิบัติหน้าที่ของ ฝ่ายค้านนั้นถือว่าเป็น
สิ่งส าคัญส าหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะมีหน้าที่ในการทักท้วงหรือเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารงานของ ฝ่ายรัฐบาล หรือยับยั้งไม่ให้รัฐบาลใช้อ านาจบริหารประเทศ เกินขอบเขต 
รวมทั้งมีบทบาทในการบัญญัติกฎหมายหรือท้วงติงเสนอแนะกฎหมาย ที่ฝ่ายรัฐบาลน าไปใช้ในการ
บริหารประเทศ 

                                                           
๓๓ ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ, พรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย , (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิชย์), หน้า ๑๔-๑๗. 



๓๔ 
 

๓.๖ พรรคการเมืองท าหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ เนื่องจากพรรค
การเมืองเป็นผลผลิตจากการรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์ ต่างๆ มารวมกัน ดังนั้น พรรคการเมืองจึง
เป็นกลไกที่ส าคัญในการเสนอ ความต้องการของประชาชนได้ตรงประเด็นมากที่สุด 

๓.๗ พรรคการเมืองท าหน้าที่ในการสื่อสารทางการเมือง โดยพรรคการเมืองเป็น
สถาบันที่มีความส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของ ประชาชนกับรัฐบาล นอกจากนี้พรรค
การเมืองยังมีหน้าที่รวบรวมกลุ่มพลัง ในภาคส่วนต่างๆ ให้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความ
น่าเชื่อถือในการสะท้อนหรือน าเสนอความต้องการหรือความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายหรือ
การบริหารงานของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม๓๔ 

๔. บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง พรรคการเมืองถือว่าเป็นองค์การที่มี
ความส าคัญต่อกระบวนการทางการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองไว้เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษา  

๔.๑ เป็นเครื่องเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ ในสังคมเข้าด้วยกัน 
๔.๒ รวมเอาประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเข้าเป็นกลุ่มก้อน เพ่ือให้ได้เกิด

ความผูกพันต่อกัน ด้วยหวังว่าจะท าให้งานทางการเมืองด าเนินไปอย่างถูกต้องได้ผล และท าให้เกิด
พลังทางการเมือง 

๔.๓ กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้สนใจที่จะมีส่วนในการปกครองด้วยวิธีการเสนอ
ตัวผู้แข่งขันเข้ารับสมัครเลือกตั้งที่มีชื่อเสียง จัดตั้งสโมสรหรือจัดตั้งให้มีชมรมต่างๆ รวมทั้งการ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยหวังที่จะสร้างความสนใจทางการเมือง 

๔.๔ ให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ด้วยการแจกจ่ายเอกสาร แสดงสุนทรพจน์
และใช้สื่อมวลชนต่างๆ  

๔.๕ ก าหนดพ้ืนฐานหรือหลักเกณฑ์ในการที่จะท าให้กลุ่มต่างๆ ของประชาชน
สามารถร่วมมือปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม โดยเฉพาะการรวมกันเช่นนี้ จะเห็นได้ชัดใน
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งพรรคการเมืองมีส่วนช่วยให้คนจ านวนมากได้เห็นพ้องกันในปัญหา
ต่างๆ ยอมรับในเรื่องทางออกแห่งปัญหา และเสนอตัวผู้เข้าแข่งขันที่จะเป็นผู้แก้ปัญหานั้น 

๔.๖ พรรคการเมืองมีบทบาทในการเลือกตั้ง ท าให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ และการเลือกตั้งนี้เองจะเป็นเครื่องผ่อนคลายความตึงเครียดและความต้องการของ
ประชาชน 

๔.๗ พรรคการเมืองเป็นผู้ก าหนดนโยบายต่างๆ ซึ่งจะแสดงนโยบายนี้ต่อประชาชน 
ในการรณรงค์หาเสียง 

 

                                                           
๓๔“บทบาทของพรรคการเมืองในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง”, ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

, มีนาคม ๒๕๕๗.    



๓๕ 
 

๔.๘ พรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการค้นหามติมหาชน และการที่ท าให้ ประชาชน
สนับสนุนนโยบายได้และความคิดเห็นใดๆ นั้น เท่ากับมีส่วนส่งเสริมความยินยอมพร้อมใจในปัญหา
ต่างๆ๓๕   

สรุปได้ว่า พรรคการเมืองหมายถึงกลุ่มคนที่มี แนวความคิดหรือ อุดมการณ์ทางการเมือง
ที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน รวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพ่ือหาสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้ง  
มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนของ ประชาชน เพ่ือเข้าไปท าหน้าที่ประสานผลประโยชน์ท าหน้าที่รับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง ปัญหาต่างๆ จากประชาชน เพ่ือน าเสนอรัฐบาล และเพ่ือน ามาแปรเปลี่ยน
เป็นนโยบายของพรรคการเมือง และถ้าเป็นพรรคฝ่ายค้านท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของฝ่าย
บริหารโดยมีจุดประสงค์ร่วมกัน ที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศ ตามนโยบายที่ สอดคล้องกับ
อุดมการณ์ของกลุ่มตนเข้าไปท าหน้าที่แทนประชาชน 
 
ตารางท่ี ๒.๒  สรุปแนวคิดเก่ียวกับพรรคการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล   แนวคิดหลัก 
หยุด แสงอุทัย  
 

พรรคการเมืองจึงมีความหมายว่า “ส่วน ของ
ราษฎรและ/หรือสวนของประชาชน”หรือการที่
ราษฎรแบ่งออกเป็นส่วนหรือเป็นกลุ่มตามความคิด 
และผลประโยชน์รวมกันในทางการเมือง 

ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ   
 

พรรคการเมือง (Political Parties) หมายถึงคณะ
บุคคลที่รวบรวมกันขึ้นมาด้วยความสมัครใจเนื่องจาก
สมาชิกมีความคิดเห็นในทางกว้างกัน และมีความมุ่ง
หมายจะเป็นรัฐบาล เพ่ือน านโยบายของพรรค
การเมืองการเมืองไปเป็นนโยบายของรัฐ       

 วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น 
 

พรรคการเมือง หมายถึง กลุ่มบางคนที่มีแนวคิด
หรืออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกันรวมกัน
จัดตั้ง มีการจัดองค์กรที่ชัดเจน มีการก าหนดนโยบาย
ที่ส าคัญในด้านต่างๆ มีการคัดเลือกบุคคลเข้าด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองพยายามเข้าไปมีหรือมีส่วนร่วม
ในอ านาจรัฐจนสามารถจัดตั้ งรัฐบาลเพ่ือบริหาร
ประเทศ  

                                                           
๓๕ สมพงศ์  เกษมสิน และ จรูญ  สุภาพ, “ได้ประมวลบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองไว้เพ่ือ

ประโยชน์ในการศึกษา”, [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล : https://www.baanjomyut.com/library [๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓]. 

https://www.baanjomyut.com/library%20%5b15


๓๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ พรรคการเมือง (ต่อ๒) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล   แนวคิดหลัก 

สุขุม นวลสกุล, วิทยา นภาศิริกุลกิจ  
และ วิศิษฐ ทวีเศรษฐ 
 

   พรรคการเมือง  คือ ที่ รวมของกลุ่มบุคคลที่ มี
แนวความคิดทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
คล้ายคลึงกันรวมกันเพ่ือจุดประสงค์ที่จะส่งบุคคลเข้า
สมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ได้เป็นเสียงข้างมากในสภาเพ่ือ
มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศ      

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ 
 

พรรคการเมืองหมายถึงกลุ่มคนที่มีแนวความ  คิด
หรือ อุดมการณ์ทางการเมืองที่คล้ายคลึงกันหรือ
เหมือนกันรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์การเพ่ือส่งบุคคล
เข้า สมัครรับเลือกตั้ง 

ลิขิต ธีรเวคิน,  
 

หน้าที่ของพรรคการเมืองใน ฐานะที่เป็นตัวเชื่อม
ระหว่างโครงสร้างส่วนบนฐานะที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง
โครงสร้างส่วนบนส่วนกลาง และโครงสร้างส่วน
พ้ืนฐาน 

ปรีชา  หงส์ไกรเลิศ 
 

พรรคการเมืองเป็นกลไกเพ่ือการต่อรองให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน , พรรคการเมืองเป็นเครื่อง
ประกันเสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน ,
พรรคการเมืองเป็นกลไกที่แก้ไขความขัดแย้ง, เพ่ือให้
รัฐบาลสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเกิด
การพัพัฒนาทางการเมืองขึ้น 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พรรคการเมือง. 

องค์ประกอบของพรรคการเมืองคณะบุคคลที่มี
ความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่สอด คล้อง
มารวมตัวกันเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง
ร่วมกันมีเป้าหมายที่ส าคัญในการสรรหาและคัดเลือก
สมาชิกของพรรคลงสมัครลงสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือเข้า
ไปท าหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชน 

 ปรีชา  หงส์ไกรเลิศ 
 

บทบาทของพรรคการเมือง ในฐานะที่เป็นสถาบัน
หลักในการที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสปกครอง
ประเทศ,ให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน,การ
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นสมา       

 



๓๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ พรรคการเมือง (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการประสานประโยชน์ของ
กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

บทบาทของพรรคการเมืองในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง, พรรคการเมืองมีหน้าที่กลั่นกรองเลือก
บุคคลที่เหมาะสม เข้าสมัครรับเลือกตั้ง, รับฟังความ
คิดเห็น ข้อเรียกร้องและปัญหาต่างๆ จากประชาชน 
เพ่ือน ามาแปรเปลี่ยนเป็นนโยบายของพรรคการเมือง, 
ท าหน้ าที่ ในการให้ การศึ กษาทางการเมื องแก่ 
ประชาชน , เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่ วนร่วม
ทางการเมือง พรรคการเมืองท าหน้าที่ในการสื่อสาร
ทางการเมือง 

สมพงศ์ เกษมสิน และ จรูญ สุภาพ 
(https://wwwbaanjomyut com/library) 

บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมืองเป็นเครื่อง
เชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ ในสังคมเข้าด้วยกันเพ่ือให้ได้เกิด
ความผูกพันต่อกัน กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้สนใจ
ที่จะมีส่วนในการปกครอง ให้การศึกษาแก่ประชาชน
ทั่วไปพรรคการเมืองเป็นผู้ก าหนดนโยบายต่างๆ 

 
๒.๒.๔ สภาพทั่วไปของสมาชิกพรรคการเมืองไทย 
สมาชิกพรรคการเมือง หมายถึง บุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมือง เป็นผู้ที่สมัคร

ใจเข้าร่วมกิจกรรมของพรรคโดยถูกต้องเป็นทางการ โดยทั่วไปอาจแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้น า
หรือผู้บริหารพรรค และกลุ่มสมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรค ๒ กลุ่มนี้ ผู้น าคือผู้สร้างชื่อเสียงหรือสร้าง
ภาพให้แก่พรรค ในขณะที่สมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งในระบบการเมือง
สมัยใหม่กลุ่มสมาชิกและผู้สนับสนุน 

สมาชิกพรรคการเมืองสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนด นโยบายและการส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่การจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย โดยเฉพาะในการหาเสียง
เลือกตั้งหรือการบริหารประเทศ การก าหนดนโยบายบางพรรคอาจขึ้นอยู่กับชนชั้นน าหรือผู้บริหาร
พรรคที่มุ่งหวังชนะใจประชาชนผู้ลงคะแนน   

ระบบพรรคการเมืองสมัยใหม่ยังอาจแบ่งสมาชิกออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ สมาชิกที่มี
กิจกรรมในพรรคอย่างเข้มแข็ง (active members) กับสมาชิกที่อาจจะมีกิจกรรมกับพรรคน้อย แต่มี 
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๓๘ 
 

ความจงรักภักดีต่อพรรคสูง (royalty members) การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น 
พิจารณาได้เป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

๑. การเข้าเป็นสมาชิกอย่างไม่มีเงื่อนไข เป็นการเข้าร่วมพรรคการเมืองอย่างอิสระไม่มี
เงื่อนไข ไม่มีระเบียบการใดๆ การเข้าเป็นสมาชิกพรรคไม่ต้องใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ ส่วนการจ่ายค่า
สมัครหรือค่าบ ารุงพรรคไม่ต้องท าเป็นประจ า แต่อาจท าในบางโอกาส ดังนั้นสมาชิกจึงเป็นลักษณะ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของพรรคตามที่พรรคก าหนดให้เท่านั้น 

๒. การเข้าเป็นสมาชิกอย่างมีเงื่อนไข เป็นการเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ต้องผ่าน
ขั้นตอนต่างๆ ตามเงื่อนไขท่ีพรรคก าหนด เช่น การลงนามสมัครเข้าเป็นสมาชิก การจ่ายค่าบ ารุงพรรค 
ตลอดจนการยอมรับเงื่อนไขและระเบียบต่างๆ ของพรรค เช่น เห็นด้วยกับนโยบายหรืออุดมการณ์ที่
พรรคได้ประกาศต่อสาธารณะ การยอมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆ ของพรรคสมาชิก
พรรคการเมืองก็มิได้มีเพียงหน้าที่เฉพาะในการเข้ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการส่งผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเพียงการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและหรือค่าบ ารุงพรรคการเมืองก็มีความเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง หากแต่เราต้องการสมาชิกพรรคท่ีแข็งขัน (active member) ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองและการบริหารพรรคการเมือง ตลอดจนการพัฒนาการเมืองในการมีส่วนร่วมทั้งระดับ
เบื้องต้นในการลงคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคการเมือง ไปจนถึงการลงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
สมาชิกพรรคการเมืองควรมีบทบาทในการรวบรวมปัญหาและความต้องการของสมาชิก  
ในชุมชนหรือเขตเลือกตั้งส่งให้พรรคการเมืองในการน าไปอภิปรายหรือตั้งกระทู้สอบถามฝ่ายบริหาร
ในสภา หรือการติดตามการท างานของผู้แทนราษฎรที่ประชาชนลงคะแนนเลือกตั้งเข้าไป 

๒.๒.๕ บทบาทของสมาชิกพรรคการเมือง   
สมาชิกพรรคการเมืองมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค เช่น  
- การมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมือง 
- การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคในบางเรื่อง 
- การเข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค 
- การคัดเลือกคณะกรรมการสาขาพรรค 
- การเลือกตัวแทนพรรคประจ าจังหวัด 
- การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
- การร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกลงสมัครรับการ  
เลือกตั้งเท่านั้น ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในทางการเมือง โดยการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ถ้าประชาชน  
ต้องการมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น หรือ มีบทบาททางการเมือง ก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรค 



๓๙ 
 

การเมืองและต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรค 
การเป็นสมาชิกเมืองพรรคการเมือง ยิ่งมีสมาชิกพรรคการเมืองมากขึ้น จะท าให้พรรค

การเมืองที่เราชื่นชอบและมีอุดมการณ์เดียวกัน เข้มแข็งมากขึ้นโดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคการเมืองก าหนด 

 ๒.๒.๖ การเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ ท าให้ประชาชน

เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีความส าคัญมาก เนื่องจาก สมาชิกพรรคการเมืองมีภารกิจต่อพรรค
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนดให้การจัดตั้งพรรคให้
เสร็จสมบูรณ์จะต้องหาสมาชิกพรรคให้ได้ ๕๐๐ คน และต้องมีการระดมทุนสมาชิกออกเงินคนละ
๑,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินประทุนเดิมซึ่งรวมแล้วต้องไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใน
เวลา ๑๘๐ วัน หรือ ๖ เดือน หลังจากได้ไปจดจองชื่อพรรคกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหากไม่
สามารถปฏิบัติตามได้ก็เท่ากับตั้งเป็นพรรคการเมืองไม่ส าเร็จ 

เมื่อตั้งพรรคเสร็จแล้วก็ต้องหาสมาชิกเพ่ิมอีกให้ครบ ๕,๐๐๐ คน ภายใน ๑ ปี และ 
๑๐,๐๐๐ คน ภายใน ๔ ปี โดยสมาชิกแต่ละคนต้องจ่ายค่าบ ารุงพรรคไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาท ต่อปี 
หรือ พรรคอาจก าหนดจ่ายค่าบ ารุงพรรคจากสมาชิกแบบตลอดชีพก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ 
บาท แต่ส าหรับปีแรกพรรคจะเรียกเก็บต่ ากว่า ๑๐๐ บาท ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ บาท  

ถ้าพรรคการเมืองใดไม่สามารถปฏิบัติตามได้ สามารถขอขยายเวลาได้ไม่เกิน ๓ ปี แต่
เมื่อครบระยะเวลานี้แล้ว ยังท าไม่ส าเร็จ บทลงโทษก็คือพรรคการเมืองนั้นก็จะสิ้นสภาพไป 

สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมหลายอย่าง เช่น เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดตั้งพรรค จัดตั้ง  
สาขาพรรค และลงคะแนนคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.ขั้นต้น (primary vote)บุคคลที่จะเข้ามาสมัครเป็น
สมาชิกพรรคจ าเป็นจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ี รัฐธรรมนูญก าหนดด้วย 

๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
คุณสมบัติ  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐,  

มาตรา ๒๔๓๖  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
การเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ต้องมีสัญชาติไทยโดยก าเนิด กรณีแปลงสัญชาติต้อง 

ได้สัญชาติไทยมาไม่น้อยกว่าห้าปี อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชไม ่ 
วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืนไม ่ 
เป็นผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืนหรือผู้แจ้ง ไม่เป็นผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมืองอ่ืน หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน 

                                                           
๓๖“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔”, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก, หน้า ๑๐, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐. 



๔๐ 
 

๒. คุณสมบัติต้องห้ามในกรณีด ารงต าแหน่ง  
เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสิ้นสุดยังไม่เกิน ๒ ปีเป็นตุลา 

การศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ อยู่ระหว่างห้ามไม่ให้ด ารงต าแหน่งทางการ 
เมือง อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  อยู่ระหว่างถูกสั่งห้ามมิ
ให้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองตาม พ.ร.ป. พรรคการเมือง เคยพ้นจากต าแหน่ง เพราะการ ท า
ด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบงบประมาณรายจ่าย เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะต้องค าพิพากษาศาล
ฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

๓. คุณสมบัติต้องห้ามในกรณีโดนคดีความ 
เป็นบุคคลล้มละลาย เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุม

ขังอยู่โดยหมายของศาล เคยได้รับโทษจ าคุก โดยพ้นโทษมาไม่ถึง ๑๐ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เคยถูกสั่งให้พ้นราชการ หน่วยงานรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะเคยถูกสั่งให้พ้นราชการ หน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้า ที่หรือ
หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลอันถึง
ที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่น ดินเพราะร ารวยผิดปกติ เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษ
จ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปราบการทุจริต เคยต้องค า
พิพากษา อันถึงที่สุดว่ากระท าการทุจริตในการเลือกตั้ง เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดเพราะกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีราชการหรือหน้าที่ในการยุติธรรม  

๔. คุณสมบัติไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดเพราะกระท าความผิด ดังต่อไปนี้ 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหน่วยงานรัฐความผิดเกี่ยว 

กับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่
เป็นการฉ้อโกงประชาชนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า 
ส่งออก หรือผู้ค้า ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ หรือเจ้าส านัก
ความ ผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ความผิดตามกฎหมายป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน๓๗  

สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแต่ได้ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามจ านวนที่ก าหนดใน
ข้อบังคับแล้ว โดยจะสิ้นสุดลงตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบ ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

๑) ลาออก 

                                                           
๓๗“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘”,ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 

๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ ก, หน้า ๒๖, ๖ เมษายน ๒๕๖๐. 



๔๑ 
 

๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ เว้นแต่เป็นกรณีมี ลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๙๖ (๑) ของรัฐธรรมนูญ และเป็นการบวชตามประเพณีนิยม แต่ในระหว่างมี
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะใช้สิทธิในฐานะสมาชิกมิได้ 

๓) ไม่ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน๓๘   
สรุป สมาชิกพรรคการเมืองมีความส าคัญต่อการจัดตั้งพรรคการเมือ การจัดตั้งต้องได้

สมาชิกครบตามจ านวนกฎหมายก าหนดสมาชิกพรรคการเมืองจึงมีความส าคัญในการขับเคลื่อนให้
พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องเสียเงินบ ารุงพรรคการเมือง 
และสมาชิกมีความส าคัญมาก เนื่องจากสมาชิกพรรคการเมืองมีภารกิจต่อพรรคการเมือง เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือตั้งพรรคจัดตั้งสาขาพรรค และลงคะแนนคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.ขั้นต้นและหากสมาชิกไม่
ครบตามรัฐธรรมนูญก าหนดไม่สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้พรรคการเมืองนั้นก็ต้องสิ้นสภาพไป 
ตารางท่ี ๒.๓ การเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

นักวิชากาหรือแหล่งข้อมูล  แนวคิดหลัก 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
พรรคการเมือง 
 

สมาชิกพรรคการเมืองต้องมีสัญชาติไม่เป็น
ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่วิกลจริต
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่ติดยาเสพติดให้
โทษไม่ เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืน ไม่เป็นผู้ยื่น
ค าขอจด ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน หรือ ผู้
แจ้ง ไม่ เป็นผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้ งพรรค
การเมืองอ่ืน หรือ ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรค
การเมืองอ่ืน  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
พุทธศักราช 
 

    คุณสมบัติไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดเพราะ
กระท าความผิดต่อไปนี้ความผดิตามกฎหมายวา่ด้วย
ความผิดของพนักงานในองค์การหน่วยงานรัฐความผิด
เกีย่วกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตาประมวลกฎหมาย
อาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง  
 

 สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแต่ได้ช าระค่า
บ ารุงพรรคการเมืองตามก าหนดในข้อบังคับแล้ว
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่ช าระค่า
บ ารุงพรรคการเมืองเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน 

 

                                                           
๓๘“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๗”, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก, หน้า ๑๐, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๔๒ 
 

แสดงของสมาชิกพรรคการเมืองต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

 

แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงของสมาชิกพรรคการเมือง 
  
๒.๓ แนวคิด และทฤษฎีการจัดตั้งพรรคการเมือง  

พรรคการเมือง คือการที่ประชาชนมีความเป็นอิสละที่จะได้รับการแบ่งออกเป็นส่วน 
(Part) ตามความคิดเห็นอันอิสระของเขาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม เช่น ความคิดทาง 
การเมือง การบริหารการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ทั้งนี้เพ่ือจุดมุ่งหมายที่ยังประโยชน์ให้กับตนเอง๓๙  

ทฤษฎีสถาบัน (Institutional Theories) เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่า ก าเนิดของพรรคการ 
เมืองนั้นเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันในรูปของสโมสรและกลุ่ม ซึ่งสืบต่อมาภายหลัง ได้กลายเป็นพรรค 

                                                           
๓๙ ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ, พรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิชย์, ๒๕๒๔), หน้า ๕. 

คุณสมบัติทั่วไป ห้ามด ารงต าแหน่ง 
       - สัญชาติไทยโดยก าเนิด  

 - กรณีแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมา
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
     - อายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี  
     - ไม่ เป็ นภิ กษุ  สามเณ ร นั กพรต หรือ
นักบวช 
     - ไม่วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ 
     - ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 
     - ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอ่ืน 
     - ไม่เป็นผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
การเมืองอ่ืน หรือ ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้ง 

      - เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดยังไม่เกิน ๒ ปี 

เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
อยู่ระหว่างห้ามไม่ให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะ
ถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 
       - อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง 
        - อยู่ระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ด ารงต าแหน่ง
ใดพรรคการเมืองตามพ.ร.ป. พรรคการเมือง 
       - เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะการกระท า
ด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ กรรมาธิการมีส่วน
ไม่ ว่ า โด ยท างต รงห รื อท าง อ้ อม ใน การ ใช้
งบประมาณรายจ่ายเคยพ้นจากต าแหน่งเพราะ
ต้องค าพิพากษาศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 



๔๓ 
 

พรรคการเมือง เช่น สโมสรจาโคแบง (Jacobin) ในประเทศฝรั่งเศส๔๐ 
ประการ  เช่น กลุ่มบุคคลในสังคมชั้นสูง กลุ่มขุนนาง กลุ่มนักธุรกิจนายนายทุน กลุ่ม

เจ้าของที่ดิน กลุ่มข้าราชการ กลุ่มสหภาพแรงงาน หรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ กลุ่มเหล่านี้เป็นที่มา
ของพรรคการเมืองได้ทั้งสิ้น  

ทฤษฎีประวัติศาสตร์และสถานการณ์๔๑    (Historical-Situational Theories) ทฤษฎีนี้ 
ได้อธิบายก าเนิดพรรคการเมืองว่า เกิดจากวิกฤติการณ์ทางประวัติศาสตร์และสถานการณ์ณ์บาง
ประการ  เช่น กลุ่มบุคคลในสังคมชั้นสูง กลุ่มขุนนาง กลุ่มนักธุรกิจนายนายทุน กลุ่มเจ้าของที่ดิน กลุ่ม
ข้ารราชการ กลุ่มสหภาพแรงงาน หรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ กลุ่มเหล่านี้เป็นที่มาของพรรคการเมือง
ได้ทั้งสิ้น  

ทฤษฎีอุดมคติ ทฤษฎีนี้เชื่อว่าคุณลักษณะพิเศษของมนุษย์ก็คือ ความคิดสร้าง สรรค์ 
ดังนั้น พรรคการเมืองจึงก่อเกิดมาจากแนวความคิดของกลุ่มคนที่มารวมกันตาม ปรัชญาหรืออุดมคติ
ของสมาชิกส่วนใหญ่ ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าพรรคการเมืองมาจากการรวมกลุ่ม
ของบุคคล เนื่องมาจากมีผู้นาในทางการเมือง และในการรวมกันจัดตั้งองค์กรทางการเมืองนั้น ก็จะมี
การก าหนดต าแหน่งของสมาชิกเพ่ือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล  

ทฤษฎีรัฐสภา ทฤษฎีนี้เกิดจากแนวความคิดของโมริช ดูแวร์แยร์นัก รัฐศาสตร์ชาว
ฝรั่งเศส กล่าวว่าก่อเกิดพรรคการเมือง ก่อเกิดด้วยกัน ๒ ทาง การก่อเกิดพรรคการเมือง ในรัฐสภา 
และการก่อเกิดพรรคการเมืองนอกรัฐสภา  

ทฤษฎีว่าด้วยประวัติศาสตร์และสถานการณ์ ทฤษฎีนี้กล่าวว่าพรรค การเมืองเป็นผลมา
จากวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้แก่ วิกฤตการณ์สร้างความชอบธรรมให้กับอ านาจ วิกฤตการณ์ในการรวมกัน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือวิกฤตการณ์อันเนื่องมาจากการมีส่วนร่วม ทางการเมือง 

ทฤษฎีสัญญาประชาคม (The Social Contract Theory) มีรากฐานจากความคิดที่ว่า
มนุษย์เป็นผู้สร้างรัฐ โดยการที่มนุษย์ยินยอมร่วมกันท าสัญญาประชาคม (Social Contract) ปราชญ์
ที่มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นผู้ให้ก าเนิดทฤษฎีนี้ได้แก่ โธมัส ฮ้อบส์ (Thomas Hobbes) และจอห์น ล็อค  
(John Locke) สองท่านนี้ได้ให้แนวคิดไว้แตกต่างกัน๔๒   

๑. โธมัส ฮ้อบส์ (Thomas Hobbes) มีอายุระหว่าง ค.ศ. ๑๕๘๘-๑๖๙๗ ปราชญ์ผู้นี้ได้ 
เขียนทฤษฎีนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนกษัตริย์ในราชวงศ์สจ๊วต (Stuate) ของอังกฤษ (พ.ศ. ๒๒๐๕) ให้มี
อ านาจปกครองรัฐอย่างสมบูรณ์ นั่นคือให้เกิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) 

                                                           
๔๐ “ระบบการเลื อกตั้ ง” ,[ออน ไลน์ ] , แหล่ งที่ ม า  : http://politicalparty-interestgroup-

election.blogspot.com [๑๕ เมษายน ๒๕๖๓].     
๔๑ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ , กฎหมายมหาชน, เล่ม ๑ “วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของ

กฎหมายมหาชนยุคต่างๆ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๔), หน้า ๓๔. 
๔๒ ทศพล  สมพ งษ์ , “พั ฒ นาการและพัฒ นาประชาสั งคม ",  [ออน ไลน์ ] , แหล่ งที่ ม า  : 

http://www.thaiihdc.org/web/index.php?option=com_content&view [๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

http://politicalparty-interestgroup-election.blogspot.com/
http://politicalparty-interestgroup-election.blogspot.com/
http://www.thaiihdc.org/web/index.php?option=com_content&view


๔๔ 
 

ทั้งนี้เพราะฮ้อบส์เชื่อว่า การปกครองที่กษัตริย์มีอ านาจเด็ดขาดจะท าให้รัฐมีความมั่นคงและมีระเบียบ
มากที่สุด คือตามแนวความคิดของฮอบส์ว่า มนุษย์เป็นผู้สร้างรัฐ โดยสภาพดั่งเดิมตามธรรมชาติของ
มนุษย์นั้นคือ ต่างคนต่างอยู่ ปราศจากกฎเกณฑ์และระเบียบวินัย มนุษย์จึงประสบแต่ความชั่วร้าย
ต่างๆ เช่น ความว้าเหว่ (Solitary) มีความยากจน (Poor) มีความสกปรก (Nays) และมีความโหดร้าย 
(Brutish) สภาพธรรมชาติท าให้เกิดสภาพ “อ านาจคือธรรม“ (Might is Right) อ านาจผันแปรไปตาม
บุคคล ฉะนั้นมนุษย์มีความจ าเป็นต้องมีรัฐบาล มีระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ด้วยการท าสัญญา
ร่วมกันในท านองที่ว่า มนุษย์ยอมมอบอ านาจให้รัฐบาลทั้งหมด รัฐบาลทรงไว้ซึ่งอ านาจสูงสุดที่เรียกว่า 
“องค์อธิปไตย“ ประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิวัติ แม้จะไม่พอใจนโยบายหรือวิธีการปกครอง เพราะ
ผู้ปกครองไม่ถือว่าเป็นคู่สัญญากับประชาชน ฉะนั้นผู้ปกครองย่อมมีอ านาจจะกระท าการใดๆ ได้
ตามที่ตนต้องการ ไม่ว่าการกระท านั้นจะตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่ก็ตาม เพราะ
ประชาชนได้เสียสละสิทธิตามธรรมชาติให้แก่ประมุขแล้ว รัฐบาลตามความหมายนี้จึงเป็นรัฐบาลหรือ
พระมหากษัตริย์ที่อยู่เหนือกฎหมาย 

๒. จอห์น ล็อค (John Locke) มีอายุระหว่าง  ค.ศ. ๑๙๓๒ – ๑๗๐๔  นักปราชญ์ ท่าน
นี้มีแนวความคิดว่า สภาพดั่งเดิมของมนุษย์อยู่ในสภาพธรรมชาติ คือ อยู่กันอย่างมีความสุข มีความ
มั่นคง มีความปลอดภัยและมีอิสรภาพเสรีภาพที่จะด าเนินการได้ตามใจปรารถนา มนุษย์จึงมีความ
พอใจจะอยู่ในสภาพธรรมชาติ แต่ในกาลต่อมามนุษย์เกิดมีความไม่มั่นใจในความสุขความสะดวก 
สบาย ความปลอดภัยและความอิสรเสรีที่ตนได้รับนั้นจะมีอยู่ตลอดไป มนุษย์จึงหาทางป้องกันและหา
ทางออกโดยการจัดตั้งรัฐบาลขึ้น โดยการมอบอ านาจการปกครองให้บุคคลคณะหนึ่งซึ่งเรียกว่า 
รัฐบาล ซึ่งจะต้องมีลักษณะดังนี้ 

๑) รัฐบาลเกิดจากมนุษย์ท าสัญญามอบอ านาจให้กับหน่วยปกครองแต่รัฐบาล ต้อง
รับผิดชอบต่อประชาชน 

๒) รัฐจะต้องกระท าตามเจตนารมณ์ของประชาชนเจตนารมณ์ของประชาชนย่อม
อยู่เหนือสิ่งอื่นใด 

๓) ประชาชนสามารถเปลี่ยนคณะรัฐบาลได้ตามวาระถ้าเห็นว่ารัฐบาลนั้นไม่
ปฏิบัติงานไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ในรัฐ 

๔) รัฐบาลมีฐานะเป็นคู่สัญญากับประชาชนผู้มอบอ านาจให้ฉะนั้น  รัฐบาลจะท า
อะไรตามความต้องการของตนไม่ได้  

 
สรุปได้ว่า แนวคิดทฤษฎีการจัดตั้งพรรคการเมือง น าความรู้ที่ได้จากแนวคิดทฤษฎีที่

ส าคัญน ามาประยุกต์ใช้ความคิดทางการเมืองน ามาศึกษาวิเคราะห์ ทั้งนี้เพ่ือจุดมุ่งหมายที่ยังประโยชน์
ให้กับการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อไป 



๔๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๔ ทฤษฎีการจัดตั้งพรรคการเมือง  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปรีชา หงส์ไกรเลิศ, 
 

พรรคการเมือง คือการที่ประ ชาชนมีความเป็น
อิสละที่จะได้รับการแบ่งออกเป็นส่วน(Part) ตามความ
คิดเห็นอันอิสระของเขาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ใดก็ตาม เช่น ความคิดทางการเมืองการบริหาร
การศึกษา เศรษฐ กิจ สังคม   

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 
 

ท ฤษ ฎี ป ระวั ติ ศ าสต ร์ แ ล ะส ถาน  ก ารณ์ 
(HistoricalSituational Theories)  ท ฤ ษ ฎี นี้  ไ ด้
อธิบายก าเนิดพรรคการเมืองว่า เกิดจากวิกฤติการณ์
ทางประวัติศาสตร์และสถานการณ์บางประการ   เช่น 
กลุ่มบุคคลในสังคมชั้นสูงกลุ่มขุนนาง กลุ่มนักธุรกิจ
นายนายทุนกลุ่มเจ้าของที่ดิน กลุ่มข้าราชการ กลุ่ม
สหภาพแรงงาน หรือกลุ่มผลประโยชน์ 

 
๒.๔ แนวคิดในการจัดตั้งพรรคการเมืองในประเทศไทย 

การจัดตั้งพรรคการเมืองและอ านาจหน้าที่ของพรรคการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยพรรคการเมืองถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการ  
เมือง การรวมตัวกันตามแนวความคิดเห็นพ้องต้องกันบุคคลที่รวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองอาจเกิด
จากอุดมการณ์หรือแนวความคิดเห็นทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมตรงกันในสังคมการเมืองจะมีกลุ่ม
ของบุคคลที่มีความคิดเห็นทางการเมืองคล้ายๆ กัน หรือ มีอุดมคติทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน
รวมตัวกันเพ่ือให้มีการต่อสู้แข่งขันทางการเมืองตามวิถีทางการปกครองแบบประชาธิปไตย เพ่ือ
ต่อรองผลประโยชน์ต่างๆ หรือเพ่ือมุ่งหวังเข้าไปเป็นรัฐบาลท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน กลุ่ม
บุคคลดังกล่าวนี้ก็คือ พรรคการเมือง (Political Party) การจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งมีที่มาจากหลัก
เสรีภาพกับการจัดตั้งพรรคการเมือง 

๒.๔.๑ หลักเสรีภาพกับการจัดตั้งพรรคการเมือง 
หลักเสรีภาพในการรวมกลุ่มจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น เป็นสิทธิของพลเมืองที่ได้รับการ

รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งในประเทศที่มีการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย
ประชาชนจะมีสิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองโดยหนึ่งในนั้นก็คือ สิทธิเสรีภาพในการ จัดตั้งพรรค
การเมืองและด้วยเหตุที่พรรคการเมืองก่อตั้งจากเจตนารมณ์ในทางการเมืองของประชาชน ท าให้
เจตนารมณ์ของประชาชนปรากฏให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด สิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
ในการรวมกลุ่มจัดตั้งพรรคการเมืองจึงเป็นเรื่องที่มิอาจถูกจ ากัดได้โดยง่ายตราบเท่าท่ีพรรคการเมือง 
นั้นยังคงด าเนินการตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย 



๔๖ 
 

เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองได้รับการรับรองขึ้นเป็นครั้ง แรกในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๔๓ ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพ
บริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา การศึกษาอบรม 
การชุมนุมสาธารณะ การตั้งสมาคม การตั้งพรรคการเมือง การอาชีพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับแห่งบท
กฎหมาย”รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗๔๔ ก าหนดว่าบุคคล
มีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองเพ่ือสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของ ประชาชน
และเพ่ือด าเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กล่าวถึงหลักเสรีภาพในการ
จัดตั้งพรรคการเมืองไทยในมาตรา ๖๕๔๕ ซึ่งก าหนดว่า "บุคคลย่อมมี เสรีภาพในการรวมกันจัดตั้ง
พรรคการเมืองเพ่ือสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน และ เพ่ือด าเนินกิจกรรมในทาง
การเมืองให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้" 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๕ ก าหนดว่าบุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้" 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๕ ก าหนดว่าบุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข๔๖    

๒.๔.๒ การจัดตั้งพรรคการเมืองในประเทศไทย  
การจัดตั้งพรรคการเมืองเกิดจากการรวมตัวของประชาชนเพ่ือแสดงเจตจ านงการจัดตั้ง

พรรคการเมืองเกิดจากการรวมตัวของประชาชนเพ่ือแสดงเจตจ านงในการจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งมา
จากหลักเสรีภาพกับการจัดตั้งพรรคการเมืองหลักเสรีภาพในการรวมกลุ่มจัดตั้งพรรคการเมืองเป็น

                                                           
๔๓ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๑๔”, ราชกิจจานุเบกษา, 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า ๔. 
๔๔ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๗”, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 

๑๑๔ ตอนท่ี ๔๕ ก, หน้า ๑๐, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐. 
๔๕ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕”, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 

๑๑๔ ตอนท่ี ๕๕ ก, หน้า ๑๔, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐.  
๔๖ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๕”, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 

 ๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ ก, หน้า ๑๓, ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๔๗ 
 

สิทธิของพลเมืองที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญในประเทศที่มีการปกครองในระบอบเสรี
ประชาธิปไตยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นการปกครองที่อ านาจสูงสุด 

แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพรรคการเมืองเป็น
องค์กรด าเนินการเริ่มมีข้ึนตั้งแต่สมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๖ ทรงจัดให้
มีการทดลองการปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นโดยจัดตั้งเมือง ดุสิตธานี ขึ้นเป็นเมืองที่ทุกคนมีความเท่า
เทียมกัน โดยก าหนดพลเมืองเลือกพรรคที่มีอยู่สองพรรคว่าพรรคใดควรจะเข้ามาท าหน้าที่บริหาร
เมืองดุสิตธานี แต่การที่ทรงขนานนามของพรรคโดยใช้สีเป็นตัวก าหนดแทนที่จะใช้อุดมการณ์ทาง
การเมือง ท าให้การเมืองในเมืองจ าลองแห่งนี้ไร้เป้าหมายหรือขาดชีวิตจิตใจ ท้ายที่สุดแล้วดุสิตธานี ก็
กลายเป็นเพียงละครเพียงละครโรงหนึ่งในต านาน จะเห็นได้ว่าแนวคิดในเรื่องการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยพรรคให้การเมืองในเมืองจ าลองแห่งนี้ไร้เป้าหมายหรือขาดชีวิตจิตใจ ท้ายที่สุดแล้ว
ดุสิตธานี ก็กลายเป็นการเมืองของไทยในสมัยนั้นยังไม่สู้จะประสบความส าเร็จมากนัก๔๗  

ความพยายามที่จะก่อตั้งพรรคการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. ๒๔๗๕ 
การก่อตัวของพรรคการเมืองไทยเริ่มต้นจากการที่กลุ่มทหารและพลเรือนที่เรียกว่าคณะราษฎรได้
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาสู่ระบอบประชาธิปไตย ใน พ.ศ.๒๔๗๕ 
สมาชิกจ านวนหนึ่งของคณะราษฎร พยายามเปลี่ยนสถานภาพของกลุ่มที่ตนเองสังกัด ให้เป็นพรรค
การเมืองอย่างเต็มตัว และเปิดรับสมาชิกจากประชาชนทั่วไปตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ นอกจากนั้น ในปีถัด
มาหลวงวิจิตรวาทการ นักการเมืองในสมัยนั้น ก็ขอจัดตั้งพรรคคณะชาติขึ้นมาบ้าง แต่รัฐบาลของ  
พระยามโนปกรณ์นิติธาดาในขณะนั้น ไม่ยินยอมและห้ามไม่ให้มีพรรคการเมือง เพราะเกรงว่าจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และความวุ่นวายทางการเมืองขึ้น ความพยายามที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองจึง
ถูกระงับ 

การเกิดพรรคการเมืองสมัยแรกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อบรรยากาศทางการ
เมืองของไทย เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น และมีการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ให้สิทธิเสรีภาพทางการเมือง
อย่างกว้างขวางแก่ประชาชน พรรคการเมืองไทยยุคแรกจึงก่อตัวขึ้น โดยมีพรรคก้าวหน้าเป็นพรรค
แรกที่จัดตั้งขึ้น ในปลาย พ.ศ. ๒๔๘๘ หลังจากนั้นพรรคต่างๆ อีกหลายพรรคก็เกิดขึ้นตามมาอาทิ 
พรรคสหชีพ พรรคแนวร่วมรัฐธรรมนูญ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคประชาชน พรรคการเมืองดัง 
กล่าวเรียกได้ว่า เป็นพรรคท่ีก่อตัวขึ้นในสภา เพราะพรรคการเมืองเหล่านี้ เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม
นักการเมืองในรัฐสภา ในขณะนั้นเป็นหลัก เช่น พรรคสหชีพ ก่อตั้งโดยกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ที่สนับสนุนแนวคิดของ นายปรีดี พนมยงค์ พรรคแนวร่วมรัฐธรรมนูญ ก่อตั้งโดยกลุ่มสมาชิก สภา
ผู้แทนราษฎรประเภทสอง ที่มี พลเรือตรี ถวัลย์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ เป็นผู้น า และพรรคประชาธิปัตย์ที่
เกิดจากการรวมตัว ของนักการเมืองคนส าคัญ อาทิ นายควง อภัยวงศ์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 

                                                           
๔๗ บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ, การเลือกตั้งและพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน, (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัทสุขุมและบุตรจ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๑๒๖.  



๔๘ 
 

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และนายเลียง ไชยกาล เพ่ือท าหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน ในรัฐสภา พรรค
การเมืองในสมัยนั้น ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของตนเองได้อย่างเสรี โดยอาศัยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๔๘๙ ที่ให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการตั้งพรรคการเมือง แต่ไม่มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล และไม่มีสินทรัพย์ของตนเองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพราะยังไม่มีกฎหมายพรรคการเมืองที่ออกมา
รองรับสถานภาพของพรรคเหล่านี้หลังจากการก่อตัวขึ้นมาได้เพียงไม่กี่ปี พรรคการเมืองไทยเริ่มเผชิญ
กับปัญหาความอยู่รอดเป็นครั้งแรก เมื่อทหารกลุ่มหนึ่ง ที่เรียกตัวเองว่า คณะรัฐประหาร ได้ยึดอ านาจ
ใน พ.ศ.๒๔๙๐ การเปลี่ยนแปลงทาง การเมืองที่เกิดขึ้น มีผลให้กิจกรรมทางการเมืองของพรรคต่างๆ 
หยุดชะงักไปบ้าง แต่ยังไม่ได้ท าให้พรรคการเมืองไทยในสมัยแรก ต้องยุบเลิกไปทั้งหมด หลายพรรคที่
ไม่ต่อต้านฝ่ายทหาร หรือร่วมมือกับฝ่ายทหาร ยังคงแสดงบทบาทอยู่ในรัฐสภาได้ โดยที่บางพรรค 
เช่น พรรคประชาธิปัตย์ มีโอกาสเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลขึ้นปกครองประเทศ ในระยะสั้นๆ อีกด้วย และ
ในช่วงเวลานั้น ยังมีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ๆ ขึ้นมาสนับสนุนผู้น าทางทหารอีกหลายพรรค เช่น 
พรรคธรรมาธิปัตย์ พรรคชาติสังคมประชาธิปไตย ส าหรับพรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลเดิม คือ 
พรรคสหชีพและพรรคแนวร่วมรัฐธรรมนูญต้องเผชิญกับการคุกคามอย่างต่อเนื่องของคณะรัฐประ 
หาร จนทั้งสองพรรคต้องยุบเลิกไปในที่สุด  

การเกิดพรรคการเมืองตามกฎหมาย พรรคการเมือง พ.ศ.๒๔๙๘ พรรคการเมืองไทย 
เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เมื่อรัฐสภาได้ผ่านกฎหมายพรรคการเมืองฉบับแรกใน พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญ 
ญัติพรรคการเมืองฉบับนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจ านวนตั้งแต่ ๕๐๐ คน หรือสมา 
ชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป สามารถร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุให้มีชื่อพรรค
การเมือง นโยบายของพรรค ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของพรรค ชื่อของหัวหน้า และเลขาธิการของพรรค 
และลายมือชื่อของผู้ตั้งพรรคอยู่ในหนังสือขอจดทะเบียนดังกล่าวการรื้อฟ้ืนพรรคการเมืองในครั้งนี้ 
กล่าวได้ว่า เกิดจากการที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกนายกรัฐมนตรี ต้องการให้สังคมไทย มีสิทธิ
เสรีภาพทางการ เมือง และเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ภายหลังจากที่ได้เดินทางไปดูงานในประเทศ
ประชาธิปไตยท่ัวโลก ผลจากการออกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง จากการรวมตัวของนักการเมือง  

ในสภาผู้แทนราษฎร และพรรคที่เกิดจากการจัดตั้งโดยคนกลุ่มต่างนอกรัฐสภา พรรค
การเมืองที่โดด เด่นอยู่ พ.ศ. ๒๔๙๘๔๘ ท าให้มีผู้ขอจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองเป็นจ านวนมาก มีทั้ง
พรรค ที่เกิดในขณะนั้นได้แก่ พรรคเสรีมนังคศิลา พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเศรษฐกร พรรคธรร
มาธิปัตย์ และพรรคชาตินิยมพรรคการเมืองบางพรรค เช่น พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคเก่าที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่ แต่ส่วนใหญ่เป็นพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่โดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ดีพรรคการเมืองเหล่านี้มีโอกาสด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองได้เพียง ๓ ปี ก็ถูกยุบเลิกไป 

                                                           
๔๘ “พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘”, ราชกิจจานุเบกษา, ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา, หน้า ๔.          



๔๙ 
 

การเกิดพรรคการเมืองหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๑๑  พรรคการ
เมืองไทยมีโอกาสเกิดขึ้นและแสดงบทบาททางการเมืองเป็นครั้งที่ ๓ หลังจากรัฐบาลทหารได้
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๑๑ และออกกฎหมายพรรคการเมืองตามมา การฟ้ืนตัวของ
ระบอบประชาธิปไตยดังกล่าว ท าให้มีพรรคการเมือง ทั้งเก่าและใหม่จดทะเบียนก่อตั้งพรรค และส่ง
สมาชิกของตนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นจ านวนถึง ๑๔ พรรค ปรากฏว่า มีพรรคการเมือง ที่ได้รับเลือก 
เข้าสู่สภาผู้แทนเพียง ๗ พรรคเท่านั้น พรรคการเมืองที่ส าคัญก็คือ พรรคสหประชาไทย ที่ก่อตั้งโดย
จอมพลถนอม  กิตติขจร นายกรัฐมนตรีผู้น าทางทหาร และพรรคประชาธิปัตย์นอกจาก นั้น เป็น
พรรคขนาดเล็ก เช่น พรรคแนวร่วมเศรษฐกร  พรรคเสรีประชาธิปไตยประชาธิปไตย และพรรค
ประชาชน พรรคการเมืองเหล่านี้ถูกยุบเลิกไปในปลาย พ.ศ.๒๕๑๔ เมื่อรัฐบาลฝ่ายทหารได้ยึดอ านาจ
ตนเอง และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ และพรรคการเมือง  

พรรคการเมืองหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๑๗   พรรคการเมืองไทย 
กลับมามีบทบาทในช่วงสั้นๆ อีกครั้งหนึ่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๙ ผลจากการชุมนุมเรียกร้อง
รัฐธรรมนูญ และต่อต้านรัฐบาลทหารของนิสิตนักศึกษาและประชาชน ในปลาย พ.ศ. ๒๕๑๖ ท าให้
รัฐบาลทหารสิ้นสุดอ านาจลง หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมือง ฉบับ
ใหม่ ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ แล้ว พรรคการเมืองไทยก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
พรรคการเมืองฉบับนี้ ระบุให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง 
จ านวนพรรคการเมืองที่ขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคในคราวนี้ จึงเพ่ิมมากขึ้นถึง ๕๐ พรรค แต่ก็มีพรรค
การเมืองเพียงไม่ก่ีพรรค อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย พรรคกิจสังคม และพรรคธรรมสังคม
เท่านั้นที่มีบทบาทส าคัญในการท างานทางรัฐสภา และในการจัดตั้งรัฐบาล ต่อมากลุ่มทหารที่เรียก
ตนเองว่า คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ได้ยึดอ านาจ ใน พ.ศ.๒๕๑๙ และยุบเลิกรัฐธรรมนูญ พรรค
การเมืองไทยจึงต้องสลายตัวไปเช่นเดียวกับคราวก่อนๆ  

พรรคการเมืองปัจจุบัน พรรคการเมืองไทยเพ่ิงมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นต้นมาการยึดอ านาจอีกครั้งหนึ่ง ของทหารกลุ่มเดิม ในปลาย พ.ศ.๒๕๒๐ 
พร้อมกับพยายามรื้อฟ้ืนระบอบประชาธิปไตยโดยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๒๑ และ
จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปีถัดมาท าให้เกิดการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกพรรคการเมืองต่างๆ เป็นเพียงกลุ่มทางการเมืองเท่านั้น 
เพราะยังไม่มีกฎหมายพรรคการเมือง ออกมารับรองฐานะตามกฎหมาย ของพรรคการเมือง แต่อย่าง
ใด เมื่อรัฐสภาได้ผ่านพระราชบัญญัติพรรคการเมือง ใน พ.ศ.๒๕๒๔ พรรคการเมืองจ านวนมากได้จด
ทะเบียนก่อตั้งพรรคอย่างเป็นทางการนอกจากพรรคการเมืองเก่าที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เช่นพรรค
ประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย และพรรคกิจสังคม ยังมีพรรคใหม่ๆ อีกหลายพรรคเกิดขึ้นมาเป็นระยะๆ 
บางพรรคประสบความส าเร็จในการเลือกตั้ง จนกลายเป็นพรรคการเมืองใหญ่  ในช่วงใดช่วงหนึ่ง 
ตัวอย่างเช่นพรรคประชากรไทย พรรคพลังธรรม และพรรคความหวังใหม่การเติบโตของระบอบ



๕๐ 
 

ประชาธิปไตย ในช่วงนี้ ได้เปิดทางให้พรรคการเมืองไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองรัฐมากขึ้น
โดยเริ่มจากการ เข้าไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้น าทางทหารในระยะแรก ต่อมาพรรค
การเมืองไทยก็มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลขึ้นเอง ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคชาติไทย ใน 
พ.ศ.๒๕๓๑ ถึงแม้ว่าจะมีการยึดอ านาจ และการยุบเลิกรัฐธรรมนูญโดยกลุ่มทหารที่เรียกตนเองว่า 
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ ร.ส.ช. ใน พ.ศ ๒๕๓๔ ก็ตาม การพัฒนาของพรรคการ
เมืองไทยก็ไม่ได้หยุดชะงักไปเพราะไม่มีการประกาศยกเลิกพรรคการเมือการเมืองแต่อย่างใด 

นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองในระยะเวลา
ต่อมา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญใหม่ และการแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง ใน พ.ศ.
๒๕๓๔ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่ตามมา หรือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
พระราชบัญญัติพรรคการเมืองและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา ของพรรคการ การเมืองแต่อย่างแตกกลับมีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพของพรรคการเมือง
ให้ดีขึ้นการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองแต่ละพรรค ในระยะนี้เช่น ความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลว ในการส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้ง การยุบเลิกพรรคและการควบรวมกับพรรคอ่ืน จึง
ขึ้นอยู่กับความสามารถ ของพรรคการเมืองเองเป็นหลัก๔๙   

สรุปได้ว่า แนวคิดจัดตั้งพรรคการเมืองจึงมีความส าคัญในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มจัดตั้งพรรคการเมือง
จะเห็นได้ว่าการจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ.๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ ผู้ร่วมการ
จัดตั้งพรรคการเมือง๑๕ คนขึ้นไปและไม่มีทุนประเดิม หนึ่งล้านบาท ก็สามารถจัดตั้งพรรคการเมือง
ได้แต่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ ต้องมีสมาชิกพรรค 
๕๐๐ คนขึ้นไปและต้องมีทุนประเดิมการจัดตั้งพรรคการเมือง หนึ่งล้านบาท และต้องเสียค่าสมัคร
สมาชิกพรรคการเมืองคนละ ๑๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
๔๙ สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน “เรื่องท่ี ๔ พรรคการเมืองไทย”,เล่มที่  ๓๑. 
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๕๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดการจัดตั้งพรรคการเมือง 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล   แนวคิดหลัก 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองได้รับการ
รับรองขึ้นเป็นครั้ง แรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
ราชจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ซึ่งบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๔ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 
 

ก าหนดว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกัน
จัดตั้งเป็นพรรคการ เมืองเพ่ือสร้างเจตนารมณ์ทาง
การเมืองของประชาชนและเพ่ือด าเนินกิจการเมือง 
เพ่ือสร้างเจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามที่บัญญัติไว้   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๕๐ กล่าวถึงหลักเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการ
เมืองไทยในมาตรา๖๕ ซึ่งก าหนดว่า"บุคคลย่อมมี 
เสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการ เมืองเพ่ือสร้าง
เจตนารมณ์นั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๘  ผู้มีสัญชาติ
ไทยโดยการเกิดซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และ
ไม่มีลักษณะที่ต้องห้ ามมิ ให้ ใช้สิทธิ เลือกตั้ งตาม
รัฐธรรมนูญมีจ านวนตั้งแต่สิบห้าคน  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๘ ผู้มีสัญชาติไทย
โดยการเกิดหรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ซึ่งได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีมีอายุไม่ต่ ากว่า
สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มีจ านวนตั้งแต่สิบห้าคน
ขึ้นไปอาจรวมกันด าเนินการจัดตั้งพรรคการเมืองได้ 

 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


๕๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดการจัดตั้งพรรคการเมือง (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง 
 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙ บุคคลซึ่งมี
จ านวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนอาจร่วมกันด าเนินการ 
จัดตั้งพรรคการเมือง 

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, 
 

แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพรรคการ เมือง เป็นองค์กร
ด าเนินการเริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่  ๖ ทรงจัดให้มีการ
ทดลองการปกครองตนเองส่วนท้องถิ่นโดยจัดตั้ง 
เมืองดุสิตธานีขึ้นเป็นเมืองที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 

พระราชบัญญัติพรรคการเมือง 
 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกนายกรัฐมนตรี 
ต้องการให้สังคมไทย มีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและ
เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ภายหลังจากที่ได้เดินทาง
ไปดูงานในประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก ผลจากการ
ออกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง จากการรวมตัว
ของนักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ  
 

ความส าเร็จหรือความล้มเหลว ในการส่ง
สมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้ง การยุบเลิกพรรคและการ
ควบรวมกับพรรคอ่ืน จึงขึ้นอยู่กับความสามารถ ของ
พรรคการเมืองเองเป็นหลัก 

 
๒.๔.๓ โครงสร้างการจัดตั้งพรรคการเมือง 
การจัดโครงสร้างของพรรคการเมืองไทยจะเป็นการจัดโครงสร้างตามกฎหมายและเป็นไป

ตามข้อบังคับพรรคการเมืองเป็นโครงสร้างและกลไกโดยกรอบของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐  องค์ประกอบที่ส าคัญของพรรคที่จัดตั้งขึ้น ท า
ให้การจดทะเบียนพรรคได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

๑. ยื่นค าขอแจ้งการเตรียมขอจัดตั้งพรรคการเมือง๕๐ 

                                                           
๕๐ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๘”, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก, หน้า ๗, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐.  
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๕๓ 
 

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจ านวนไม่น้อยกว่าสิบห้าคน จะยื่นค าขอแจ้งการ
เตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนไว้ก่อน แล้วด าเนินการรวบรวมผู้จัดตั้งพรรคการเมือง
ให้ได้ครบจ านวน แต่ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่นายทะเบียนรับแจ้ง ถ้ามิได้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองภายในระยะเวลาดังกล่าว 
ให้ค าขอนั้นเป็นอันสิ้นผลค าขอแจ้ง การยื่นค าขอแจ้ง และการรับแจ้ง ให้เป็นไปตามแบบหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด   

๒. การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง     

(๑) การยื่นค าขอการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองต่อนายทะเบียน   
(๒) ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙ ต้องประชุมร่วมกัน  
(๓) ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 
(๔)  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น 
(๕) การยื่นค าขอการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง(หัวหน้าพรรคการเมือง) 
(๖) ข้อบังคับต้องไม่มี ลักษณะต้องห้าม   
(๗) ข้อบังอย่างน้อยต้องมี รายการ 
(๘) หัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมืองนาย

ทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง อายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี  
(๙) ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและเอกสารและหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับ

ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองถูกต้องและครบถ้วน    
(๑๐) นายทะเบียนเห็นว่าการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง 

๒.๔.๔ โครงสร้างกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
ตามกฎหมายที่มีอ านาจในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามข้อบังคับ

พรรคการเมือง และของมติที่ประชุมใหญ่ของพรรคต้องประกอบไปด้วย   
(๑) หัวหน้าพรรค  
(๒) รองหัวหน้าพรรค  
(๓) เลขาธิการพรรค  
(๔) รองเลขาธิการพรรค 
(๕) เหรัญญิกพรรค  
(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค 
(๗) โฆษกพรรคการเมือง 
(๘) กรรมการบริหารพรรคการเมือง 



๕๔ 
 

การจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ.๒๕๖๐๕๑ ดังนี้ 

๑. บุคคลซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน มีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าห้า
ร้อยคนอาจร่วมกันด าเนินการเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้  

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ในกรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้
สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ติดยาเสพติด , ล้มละลาย, ถูก

ระงับใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 
(๔) อยู่ในระหว่างถูกสั่งห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนหรือผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค

การเมืองอ่ืน หรือผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองอ่ืน  การจัดตั้งพรรคการเมือง พรรค
การเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้อง
ร่วมกันจ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมคนละไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินคนละห้าหมื่นบาท๕๒ 

๒. ก่อนยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้ งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง๙  ผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองต้องประชุมร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบคน๕๓ 

(๑) ก าหนดชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง ค าประกาศ
อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง และข้อบังคับ 

(๒) เลือกหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง
นายทะเบียนสมาชิกและกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

(๓) ด าเนินการอ่ืนอันจ าเป็นต่อการจัดตั้งพรรคการเมืองตามที่คณะกรรมการก าหนด  
๓. ชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง  

(๑) ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ 

(๒) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๓) ไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ 

                                                           
๕๑ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙”, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก, หน้า ๓, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๕๒ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙ วรรคสอง”, 

ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก, หน้า ๓, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๕๓ “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐”ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก, หน้า ๔, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๕๕ 
 

(๔) ไม่ซ้ า พ้อง หรือคล้ายคลึงกับชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง
ที่จดทะเบียนหรือที่ยื่นขอจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว หรือของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและยังไม่พ้นยี่สิบปี
นับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบ หรือของพรรคการเมืองที่มีผู้แจ้งว่าจะขอจดทะเบียนไว้แล้ว และ
ต้องไม่ซ้ า พ้อง หรือคล้ายคลึงกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์หรือพระนามของพระราชวงศ์ 
หรือที่มุ่งหมายให้หมายถึงพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ 

๔. การยื่นค าขอการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง  
หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่

เกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการก าหนด๕๔    
๕. ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง   

(๑) ต้องมีชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง 
(๒) ต้องมีภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง 
(๓) ต้องมีท่ีตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง 
(๔) ต้องมีชื่อ ที่อยู่  เลขประจ าตัวประชาชนและลายมือชื่อของหัวหน้าพรรค

การเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิ กพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก และ
กรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง๕๕ 

๖. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืน  
เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นไปพร้อมกับค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองอย่าง

น้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวประชาชน และลายมือชื่อของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรค

การเมืองทุกคน 
(๒) หลักฐานการช าระเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน 
(๓) ข้อบังคับ 
(๔) บันทึกการประชุม ซึ่งผู้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองรับรองความถูกต้อง 
(๕) หนังสือรับแจ้งของนายทะเบียนในกรณีที่มีการแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรค

การเมือง 
๗. ข้อบังคับ ต้องไม่มีลักษณะดังนี้  

 (๑) เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ 

(๒) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๓) อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ 

 

                                                           
๕๔“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑”, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก หน้า ๔, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๕๕“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๒”, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก หน้า ๔, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๕๖ 
 

(๔) ครอบง าหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยอิสระของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ๕๖ 
 ๘. ข้อบังคับต้องมีรายการ  

(๑) ชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง 
(๒) ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง 
(๓) ค าประกาศอุดมการณ์ทางและนโยบายของพรรคการเมือง 
(๔) ที่ตั้งส านักงานของพรรคการเมืองซึ่งต้องตั้งอยู่ในราชอาณาจักร 
(๕) โครงสร้างการบริหารพรรคการเมือง และต าแหน่งต่างๆ ในพรรคการเมือง

การให้ความเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่ง การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และหน้าที่และอ านาจ
ของหัวหน้าพรรคการเมืองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิก 
กรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง คณะกรรมการ บริหารพรรคการเมือง หัวหน้าและกรรมการ
สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด  

(๖) การบริหารจัดการสาขาพรรคการเมือง และของตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด  

(๗) การประชุมใหญ่และการประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมือง 
(๘) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก การรับเข้าเป็นสมาชิก และการ

พ้นจากการเป็นสมาชิก  
(๙) สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ความรับผิดชอบของสมาชิกต่อพรรคการเมือง 

และความรับผิดชอบของพรรคการเมืองต่อสมาชิก๕๗ 
(๑๐) มาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก 

โดยมาตรฐานทางจริยธรรมของกรรมการบริหารพรรคการเมืองอย่างน้อยต้องเทียบเคียงได้กับ
มาตรฐานทางจริยธรรมที่ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑๑) วิธีการคัดเลือกสมาชิกเพ่ือส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ และการคัดเลือก บุคคลซึ่งพรรคการเมือง
เห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๘๘ ของรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งต้องก าหนดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง 

(๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งต้อง
ก าหนดให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือกด้วยอย่างกว้างขวาง   

                                                           
๕๖“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๔”, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก หน้า ๕, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๕๗“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๕”, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก หน้า ๕, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๕๗ 
 

(๑๓) วิธีการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และการจัดท าบัญชีของพรรค
การเมือง สาขาพรรคการเมืองและ ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดซึ่งต้องก าหนดให้ให้เป็นไป
โดยเปิดเผยและให้สมาชิกตรวจสอบได้โดยสะดวก 

(๑๔) รายได้ของพรรคการเมือง และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรค
การเมืองซึ่งต้องเรียกเก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งร้อยบาท๕๘  

(๑๕) การเลิกพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด 

การพิจารณาเพ่ือออกข้อบังคับตาม  ต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมพิจารณาอย่างกว้างขวาง
บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุมครอบง า หรือชี้น า กิจกรรมของพรรคการเมือง
ในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจะกระท ามิได้
พรรคการเมืองอาจก าหนดให้เรียกเก็บค่าบ ารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกแบบตลอดชีพตามอัตราที่
ก าหนดในข้อบังคับก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองพันบาท๕๙ 

หัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียน
สมาชิก และกรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมืองต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี มีวาระ
การด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดไม่เกินคราวละสี่ปี  การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง พรรค
การเมืองที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้ว 

๑.พรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วเป็นนิติบุคคลมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และเพ่ือส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งพรรคการเมือง
ต้องไม่ด าเนินกิจการอันมีลักษณะเป็นการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกัน 

๒.พรรคการเมืองต้องมีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นผู้รับผิดชอบด าเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ประกอบด้วย หัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียน
สมาชิก และกรรมการบริหารอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้อง
รับผิดชอบร่วมกันในบรรดามติของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  และในการด าเนินการตาม 
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้แทนของพรรคการเมืองในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกเพ่ือการนี้

                                                           
๕๘“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๕ (๑๕),ราชกิจจา

นุเบกษา,เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๕ ก,หน้า ๖  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. รายได้ของพรรคการเมืองและอัตรค่าธรรมเนียม
และค่าบ ารุงพรรคการเมืองซึ่งต้องเรียกเก็บจากการเป็นสาชิกไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งร้อยบาท     

๕๙“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐, มาตรา ๑๕ วรรค ๔ ราช
กิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๕ ก,หน้า ๖  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐.พรรคการเมืองอาจก าหนดให้เรียกเก็บค่า
บ ารุงพรรคการเมืองจากสมาชิกแบบตลอดชีพตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองพันบาท   



๕๘ 
 

หัวหน้าพรรคการเมืองจะมอบหมายเป็นหนังสือให้เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง 
นายทะเบียนสมาชิก หรือกรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ท าการ
แทนก็ได้ 

๑. คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่
ควบคุมและก ากับดูแลมิให้สมาชิกกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ  

๒. ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในแต่ละปีพรรคการเมืองต้องมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังนี้ 

(๑)  ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผล  

(๒) ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศ และการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับ
การพัฒนาด้านจิตใจ และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน 

(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการด าเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผล 

(๔) ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง รู้จักยอมรับในความเห็น
ทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่าง และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี เพ่ือประโยชน์
สุขของประเทศชาติและประชาชน 

(๕) กิจกรรมอ่ืนอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของ
ประชาชน  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง จัดท า 
แผนหรือโครงการที่จะด าเนินกิจกรรม แต่ละปีส่งให้นายทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
และให้นายทะเบียนเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

๕. สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  

๖. ให้นายทะเบียนสมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก  ให้
หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกให้นายทะเบียนทราบตามรายการหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่นายทะเบียนก าหนด พรรคการเมืองใดแอบอ้างว่าผู้ใดสมัครเป็นสมาชิก
โดยผู้นั้นไม่รู้เห็นหรือไม่สมัครใจผู้ที่ถูกแอบอ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกแอบอ้าง อาจแจ้งต่อ 
นายทะเบียนเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาลบชื่อของผู้นั้นออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 นั้น โดยให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น 

๗. นายทะเบียนมีหน้าที่ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของสมาชิกของทุกพรรคการเมือง 



๕๙ 
 

๘. สมาชิกภาพของสมาชิกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง มาตรา.๒๗ เริ่มตั้งแต่ได้ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมือง สิ้นสุดลงตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลาออก 
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๔ เว้นแต่เป็นกรณีมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๙๖ (๑) ของใช้สิทธิในฐานะสมาชิกมิได้ 
(๓) ไม่ช าระค่าบ ารุงพรรคการเมืองเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน การลาออกให้ถือว่า

สมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิก การพ้นจากสมาชิกภาพตามมติของพรรค
การเมือง หากสมาชิกผู้นั้นด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับต้องก าหนดให้มติของ
พรรคการเมืองดังกล่าวมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น 

๙. มิให้พรรคการเมืองยินยอมบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกควบคุม ครอบง า หรือชี้น า 
กิจกรรมของพรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  

๑๐. มิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการใดอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น า ท าให้ 
สมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  

๑๑. มิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพ่ือจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็น
สมาชิก เว้นแต่บุคคลจะพึงได้รับในฐานะท่ีเป็นสมาชิก 

๑๒. มิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากพรรค
การเมืองหรือจากผู้ใดเพ่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

๑๓. มิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่พรรคการเมืองใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองหรือ
ใช้ชื่อที่มีอักษรไทยประกอบว่า“พรรคการเมือง” หรืออักษรต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่านว่า “พรรค
การเมือง”   

๑๔. ภายในหนึ่ งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนพรรคการเมือง ๖๐ ต้อง
ด าเนินการ  

(๑) ให้มีจ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าพันคน และต้องเพ่ิมจ านวนสมาชิกให้มีจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนภายในสี่ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

(๒) จัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่
คณะกรรมการก าหนดอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่
มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ห้าร้อยคนข้ึนไป 

                                                           
๖๐“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๓”, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก,หนา้ ๑๒ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๖๐ 
 

เมื่อจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองขึ้น  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขา
ต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จัดตั้งสาขานั้น 

กรณี มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี การ
เปลี่ยนแปลงนั้นเห็นชอบของคณะกรรมการ  ภายหลังที่ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแล้ว สาขาพรรค
การเมืองใดไม่เป็นไปตาม (๒) ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้พรรคการเมืองนั้นด าเนินการให้ถูกต้อง
ภายในระยะ เวลาที่นายทะเบียนก าหนดหากพรรคการเมืองใดไม่ด าเนินการหรือด าเนินการแล้ วไม่
ถูกต้องให้สาขาพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป 

๑๕. พรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
๑๖. การด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ ให้กระท าโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 

(๑) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าประกาศอุดมการณ์หรือนโยบายของพรรค  
(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 
(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรค

การเมืองนายทะเบียนสมาชิก และกรรมการบริหารอื่นของพรรคการเมือง 
(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง 
(๕) ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินและการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้

ด าเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา 
(๖) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือหัวหน้าสาขาพรรค

การเมือง 
(๗) กิจการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย 

หรือข้อบังคับกิจการตาม (๑) (๒) และ (๓) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรค
การเมืองแล้วให้พรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจด 
ทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง๖๑ 

สรุปการจัดตั้งพรรคการเมืองจึงมีความส าคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ บุคคลซึ่งมีอุดมการณ์เดียวกัน และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ต้องมีสมาชิกพรรค
ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐ คนขึ้นไป ภายใน ๑ ปีต้องมีสมาชิก ๕๐๐ คน และภายใน ๔ ปีต้องมีสมาชิก 
๑๐,๐๐๐ คน จะเห็นว่าการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นส าคัญต่อการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมีทุน
ประเดิมการจัดตั้งพรรคการเมือง หนึ่งล้านบาท  ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกพรรคการเมืองคนละหนึ่ง

                                                           
๖๑“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๘”, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก,หน้า ๑๓ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๖๑ 
 

ร้อยบาท หรือเสียตลอดชีพ สองพันบาท  ถ้าพรรคการเมืองใดไม่สามารถท าตามกฎหมายก าหนดได้
ต้องมีผลสิ้นสภาพไป  
ตารางท่ี ๒.๖ การจัดตั้งพรรคการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง  
 

ยื่นค าขอแจ้งการเตรียมขอจัดตั้งพรรคการเมือง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจ านวนไม่
น้อยกว่าสิบห้าคนจะยื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้ง
พรรคการเมืองต่อนายทะเบียนไว้ก่อน แล้วด าเนินการ
รวบรวมผู้จัดตั้งพรรคการเมืองให้ได้ครบจ านวน แต่ต้อง
ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง  ภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับแจ้ง ถ้ามิได้
ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้ งพรรคการเมืองภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ค าขอนั้นเป็นอันสิ้นผล 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง  
 

การจัดตั้งพรรคการเมืองบุคคลซึ่งมีอุดมการณ์
ทางการเมืองในแนวทางเดียวกันมีสมาชิกจ านวนไม่น้อย
กว่าห้าร้อยคนอาจร่วมกันด าเนินการเพ่ือจัดตั้งพรรค
การเมืองมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง  
 

การจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องมีทุนประ เดิมไม่น้อยกว่า
หนึ่งล้านบาทโดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคน
ต้องร่วมกันจ่ายเงินเพ่ือเป็นทุนประเดิมคนละไม่น้อย
กว่าหนึ่งพันบาทแต่ไม่เกินคนละห้าหมื่นบาท 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง 
 

ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องมีชื่อ
และชื่อย่อของพรรคการเมือง ต้องมีเครื่องหมายของ
พรรคการเมืองต้องมีที่ตั้งส านักงานใหญ่พรรคการเมือง 
ต้องมีชื่อที่อยู่และลายมือชื่อของหัวหน้าพรรคการเมือง 
เลขาธิการพรรคการเมืองเหรัญญิกพรรคการเมืองนาย
ทะเบียนสมาชิกและกรรมการบริหารอื่นของพรรค  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยพรรคการเมือง   
 

ข้อบังคับ ต้องไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปก 
ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ทีข่ัดต่อ 
ความสงบเรียบร้อย หรือศีลอันดีของประชาชน อาจก่อ  
 ให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ  



๖๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๖ การจัดตั้งพรรคการเมือง (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง  
 

ข้อบังคับต้องมีรายการ  ชื่อและชื่อย่อของ
พรรคการเมือง ภาพเครื่องหมายของพรรคการเมือง 
ค าประกาศอุดมการณ์ทางและนโยบายของพรรค
การเมือง ที่ตั้งส านักงานของพรรคการเมืองซึ่งต้อง
ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร โครงสร้างการบริหารพรรค
การเมือง และต าแหน่งต่างๆ ในพรรคการเมือง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง  
  
 
 

รายได้ของพรรคการเมือง และอัตราค่าธรรม 
เนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองซึ่งต้องเรียกเก็บจาก
สมาชิกไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งร้อยบาทพรรคการเมืองอาจ
ก าหนดให้เรียกเก็บค่าบ ารุงพรรคการเมืองจากสมาชิก
แบบตลอดชีพตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับก็ได้ แต่
ต้องไม่น้อยกว่าสองพันบาท 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยพรรคการเมือง  
 

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน พรรคการเมืองต้องด าเนินการ ให้มีจ านวน
สมาชิกไม่น้อยกว่าห้าพันคนและต้องเพ่ิมจ านวน
สมาชิกให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน ภายในสี่ปี
นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง  
 

การด าเนินกิจการดังต่อไปนี้  ให้กระท าโดย
ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองการแก้ไขเปลี่ยน แปลง
ค าประกาศอุดมการณ์หรือนโยบายของพรรคการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับการเลือกตั้ งหั วหน้าพรรค
การเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรค
การเมืองนายทะเบียนสมาชิก และกรรมการ บริหาร
อ่ืนของพรรคการเมือง 

 
๒.๔.๕ ความแตกต่างการจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนี้ 
 



๖๓ 
 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๘๖๒  
ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และไม่มีลักษณะที่ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมีจ านวนตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไปสามารถรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองได้โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพ่ือด าเนินกิจการในทางการเมืองให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๘๖๓  
ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่าห้า
ปีมีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ  
มีจ านวนตั้งแต่สิบห้าคนข้ึนไปอาจรวมกันด าเนินการจัดตั้งพรรคการเมืองได้  

๓. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๖๔  
บุคคลซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
จ านวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนอาจร่วมกันด าเนินการเพ่ือจัดตั้งพรรค มีสัญชาติไทยโดยการเกิดในกรณี
เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  มีอายุ ไม่ต่ ากว่า
ยี่สิบปี  ต้องมีทุนประเดิมจัดตั้งพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทผู้ร่วมก่อตั้ง   

สรุปได้ว่า จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองทั้งสามฉบับ
จะเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.  ๒๕๖๐ ต้องมีจ านวน
สมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนขึ้นไปจึงจะสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
๖๒“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑, มาตรา ๘”, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๑๕ ตอนท่ี ๓๕ ก, หน้า ๒, ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑.  
๖๓“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐, มาตรา ๘”, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๒๔ ตอนท่ี ๖๔ ก, หน้า ๒๕, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐. 
๖๔“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐, มาตรา ๙”, ราชกิจจานุเบกษา,  

เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก, หน้า ๓, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐.  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1


๖๔ 
 

การจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

แผนภาพที่ ๒.๓ ความแตกต่างการจัดตั้งพรรคการเมือง 
๒.๔.๖ การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง 
พรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเมื่อไม่แก้ไขข้อบังคับ ให้ถูกต้อง

หรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด พรรคการเมืองมีจ านวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามที่ ก าหนด
ติดต่อกันเกินเก้าสิบวัน  มีจ านวนสาขาพรรคการเมืองเหลือไม่ถึงภาคละหนึ่งสาขาเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันหนึ่งปี ไม่มีการประชุมใหญ่พรรคการเมืองหรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดทางการ เมืองเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปีโดยมิได้มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย ไม่ส่งสมาชิกลงสมัครรับ เลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดต่อกันหรือเป็นเวลาแปดปี ติดต่อกัน 
สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย พรรคการเมืองเลิก
ตามข้อบังคับ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมือง
กระ ท าความผิดกระท าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ความแตกต่างการจัดตั้งพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

ชื่อเนื้อหา พระราชบัญญัติพรรคการเมือง 
๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง 
๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติ
พรรคการเมือง 
๒๕๔๐ 

ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค
การเมือง 

-ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ๑๕ คนข้ึนไป ๑๕ คนข้ึนไป 

จ านวนสมาชิกพรรค  -ภายใน ๑ ปี ไม่น้อยกว่า  
๕,๐๐๐ คน 
-ภายใน ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 
 ๑๐,๐๐๐ คน 

-ภายใน ๑ ป ี
 ไม่น้อยกว่า  
 ๕,๐๐๐ คน 

-ภายใน ๑ ปี     
 ไม่น้อยกว่า  
 ๕,๐๐๐ คน 

การจัดตั้งสาขา  
 

- ภายใน ๑ ปีมีสาขาพรรคภาค
ละหนึ่งสาขา 

- สาขาพรรคการเมืองมีสมาชิก 
๕๐๐ คนข้ึนไป 

ภายใน ๑ ปี 
มีสาขาพรรคภาค
ละ   หนึ่งสาขา 

ภายใน ๑ ปี  
มีสาขาพรรค
ภาคละหนึ่ง
สาขา 

จ่ายเงินค่าบ ารุงพรรค - ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาท (ต่อปี 
- ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท 
(ตลอดชีพ) 

 
x 

 
x 

ทุนประเดิมจัดตั้งพรรค  - ไม่น้อยกว่า  
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

x x 

ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคจ่าย
ทุนประเดิม  

- คนละ ๑,๐๐๐ บาท (ต่อปี)  
- ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐บาท 

x x 



๖๕ 
 

ประมุขหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามกฎหมายให้ศาล 
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรม การบริหารพรรค
การเมอืงนั้น 

๒.๔.๗ การให้เงินสนับสนุนแก่พรรคการเมือง  
ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับการเมือง (Money And Political) ได้มีขึ้น

พร้อมกับการศึกษาทฤษฎีทางการเมือง (Political Theory) นับตั้งแต่ในสมัยกรีก โบราณ อริสโตเติ้ล 
(Aristotle) นักปรัชญาชาวกรีกได้กล่าวไว้ว่า บุคคลที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจ ที่เหนือกว่าย่อมมีโอกาส
มากกว่าในการได้มาซึ่งอ านาจทางการเมืองและโดยที่  “เงิน” เป็นปัจจัยที่ สามารถแลกเปลี่ยนกับสิ่ง
อ่ืนได้โดยง่าย “เงิน” จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อสินค้าและบริการตลอดจนความช านาญต่างๆ ใน
การแสวงหาการสนับสนุนจากบุคคลทั่วไปได้จึงท าให้ผู้ที่มีอ านาจทางเศรษฐกิจได้มาซึ่งอ านาจทางการ
เมือง๖๕ 

การระดมเงินสนับสนุนพรรคการเมืองจึงนับได้ว่ามีความจ าเป็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งเป็นไปเพ่ือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการ ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรพรรคด้วย ซึ่งตามประวัติศาสตร์ทางการเมืองนั้น พรรค การเมืองซึ่งเป็นฝ่ายที่ได้จัดตั้งรัฐบาล
มักจะถือโอกาสที่ตนมีอ านาจในการควบคุมดูแล สื่อสารมวลชนของรัฐ กระท าการใช้สื่อสารมวลชน
ของรัฐโฆษณาชวนเชื่อประชาชนเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งสมัยหน้า๖๖ 

เงินอุดหนุนพรรคการเมือง๖๗ ในรูปแบบของเงินอุดหนุนพรรคการเมืองในประเทศไทย 
นั้นมีที่มาของเงิน ๒ รูปแบบทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยในภาคเอกชนส่วนใหญ่มาให้เงิน
อุดหนุนในรูปแบบของ เงินบริจาค ซึ่งก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์และความไม่ โปร่งใสในของพรรค
การเมืองดังนั้นปี ๒๕๔๑ จึงได้มีการริเริ่มการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองจากภาครัฐผ่าน “กองทุน
เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง” โดยท าการจัดสรร ควบคุมและดูแลการใช้จ่ายในเงินสนับสนุนเป็นราย
ปีตามแผนงานและโครงการที่พรรคการเมืองได้จัดท าโดยมุ่งหวังเพ่ือลดอิทธิพลและการเข้ามาหา
ผลประโยชน์ของกลุ่มนายทุนเงินอุดหนุนจึงถูกมองกลายเป็นหนึ่งในวิธีการในการแสวงหาผลก าไรของ
พรรคการเมืองขนาดเล็กเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวโดยพบว่าพรรคที่มีสาขาและจ านวนสมาชิกเป็นอย่าง
มากกลับเป็นพรรคที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งและสามารถพัฒนาพรรคของตนให้มีเป็นสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพได้ 

                                                           
๖๕ สมบูรณ์  สุขส าราญ และ พรศักดิ์  ผ่องแผ้ว, “การให้เงินอุหนุนพรรคการเมือง”, รายงานการ

วิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๖), หน้า ๓๓.  
๖๖ อุทัย  ทวีโชค, “การระดมเงินอุดหนุนพรรคการเมือง : ศึกษาวิเคราะห์ในเชิงกฎหมาย”, 

วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๙. 
๖๗ พรรณชฎา  ศิริวรรณบุศย์, “การศึกษาเปรียบเทียบเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในประเทศไทย

และอินโดนีเซีย : น าไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองหรือคอร์รัปช่ัน”,รายงานวิจัย (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.), ๒๕๕๙). 



๖๖ 
 

การที่คัดค้านให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองนั้นก็มีเช่นกัน โดยให้เหตุผลว่า ประชาชน
ทั่วไปไม่อาจยอมรับได้ว่า การที่รัฐบาลน าเอาเงินภาษีอากรของประชาชนทั้งประเทศไปสนับสนุน
พรรคการเมืองซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังจะส่งผลให้มีแรงจูงใจใน
การจัดตั้งพรรคการเมืองมากขึ้น ท าให้จ านวนพรรคการเมืองมีมากขึ้นซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการ
แบ่งสันปันส่วนต าแหน่งในรัฐบาลรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ของพรรคร่วมรัฐบาล และเหตุส าคัญที่สุด
คือ การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงได้อย่างแท้จริง๖๘ 

การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองมาจากแนวคิดที่ว่า ในระบอบประชาธิปไตย พรรค
การเมืองนับว่ามีความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทางการเมือง ซึ่งในการด าเนินกิจกรรม
เหล่านั้น มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ซึ่งหากพรรคการเมืองมีแหล่งที่มาของเงินอย่างเหมาะสม ก็ย่อมจะ
เป็นหลักประกันได้ว่าพรรคการเมืองจะไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบง าของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในบาง
ประเทศจึงมีกฎหมายให้รัฐให้การสนับสนุนเงินให้แก่พรรคการเมืองเพ่ือใช้ในการเลือกตั้ง หรืออาจ
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมพรรค๖๙  

รายได้ของพรรคการเมืองว่าด้วยเงินอุดหนุนพรรคการเมืองพรรคการเมืองอาจมีรายได้
ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เงินทุนประเดิมตามกฎหมายก าหนด 
 ๒. เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 
 ๓. เงินที่ได้จากการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง 
 ๔. เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนขอพรรค

การเมือง 
 ๕. เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดท่ีได้จากการรับบริจาค 
 ๖. เงินอุดหนุนจากกองทุน 

 ๗. ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรค  
การเมือง๗๐ 
 ๒.๔.๗ ทุนประเดิมการจัดตั้งพรรค คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ได้ประชุมเพ่ือหาข้อยุติเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว 
ภายหลังการประชุม นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 

 

                                                           
๖๘ บัญชา  อุ่นใจ,“มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและส่งเสริมพรรคการเมือง”, วิทยานิพนธ์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๘๙ – ๙๑.   
๖๙ ด าริ  บูรณะนนท์, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกฎหมายเลือกต้ังและกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๓๙), หน้า ๑๙๒ – ๑๙๓.  
๗๐ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐, มาตรา ๖๒” ราชกิจจานุเบกษา,เล่ม 

๑๓๔  ตอนท่ี ๑๐๕ ก, หน้า ๒๐, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๖๗ 
 

ดังนั้นทุนประเดิมในการจัดตั้งพรรคการเมืองจึงขยับจาก ๑ ล้านบาท เป็น ๑ ล้าน ๕ 
แสนบาท ประเด็นที่ ๒ การจ่ายทุนประเดิมพรรคไม่จ าเป็นต้องน ามาจ่ายในวันจัดตั้งพรรคการเมือง 
โดยสามารถน ามาจ่ายในวันที่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ แต่หากไม่ส่งผู้สมัครก็ไม่ต้องจ่าย แต่ถ้าพรรคใด
ไม่จ่ายทุนประเดิมพรรค ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนจาก กกต. 

ประเด็นที่ ๓ ค่าสมาชิกพรรคการเมือง  ทางกรรมาธิการ เสนอให้คงตามร่าง ฯ ที่ กรธ. 
เสนอมา คือ ให้สมาชิกพรรคเสียค่าบ ารุงพรรคปีละไม่เกิน ๑๐๐ บาทแต่มีบทเฉพาะกาล ยกเว้นปีแรก
ให้จัดเก็บไม่น้อยกว่า ๕๐ บาท และปีต่อไปจึงขยับเพิ่มเป็นไม่เกิน ๑๐๐ บาท  

จากนั้นที่ประชุมได้เปิดให้อภิปราย สมาชิก สนช.ส่วนใหญ่ท้วงติงถึงความเหมาะ สมใน
ประเด็นที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้แก้ไข มาตรา ๙ ว่าด้วยการก าหนดเงินทุนประเดิมของพรรคการ 
เมือง โดยให้พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่าจ านวนที่ กกต.ก าหนดเป็นค่าใช้จ่ายโดยเก็บ
จาก ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคร่วมกันจ่ายคนละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่างจาก
เดิมที่กรรมร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ก าหนดให้ต้องมีเงินทุนประเดิมพรรคไม่น้อยกว่า   ๑ ล้านบาทโดย
มาจากผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนคนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกินคนละ ๓ แสนบาท 

กรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอเสนอให้แก้ไขมาตรา ๙ กลับไปตามที่กรธ.เสนอมาในครั้ง
แรก คือ การให้มีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท เพราะหากบังคับใช้ตามที่กรรมาธิการเสียงข้าง
มากแก้ไข จะก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากจะมีปัญหาตามมาว่า ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของแต่ละครั้งจะไม่เท่ากัน โดยจะผันแปรไปตามที่กกต.ประกาศในแต่ละครั้ง จึงควรกลับไปใช้ตามที่
กรธ.เสนอไว้ 

จากอภิปรายที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก ๑๐๙ เสียง ต่อ ๙๕ เสียงไม่เห็นด้วยกับการ
แก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยเห็นควรแก้ไขมาตรา ๙ ให้คงตามข้อเสนอของกรธ. คือ พรรค
การเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า ๑ ล้านบาท ผู้ร่วมจัดตั้งพรรคทุกคนต้องร่วมจ่ายเงินเพ่ือเป็น
ทุนประเดิมคนละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐บาท แต่ไม่เกินคนละ ๕หมื่นบาท 
 สนช. ใช้เวลาประชุมพิจารณาร่างกฎหมายพรรคการเมือง ก่อนมีมติเห็นชอบด้วย 
  สนช. ใช้เวลาประชุมพิจารณาร่างกฎหมายพรรคการเมือง ก่อนมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 
๑๘๐ เสียง โดยยืนยันหลักการเดิมให้พรรคมีทุนประเดิม ๑ ล้านบาท และต้อง ช าระค่าสมาชิกพรรคปี 
ปีละ ๑๐๐ บาท ตามเดิม ส่วนการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งต้องผ่านการคัดเลือกจากสาขาพรรคก่อน ตาม
ระบบไพรมารี่โหวต๗๑   

ผู้อ านวยการพรรคชาติไทยพัฒนา นิกร จ านง กล่าวว่าทุนประเดิมพรรค ๑ ล้านบาทก็ถือ
ว่ามากเกินไป ดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ต้องเพ่ิมเป็น ๑.๕ ล้านบาท เดิมการตั้งพรรคก็มีข้อจ ากัดอยู่แล้ว จะ

                                                           
๗๑“ทุนประเดิมการจัดตั้ งพรรค” , [ออนไลน์ ] , แหล่ งที่ มา  https://www.thaich๘ .com/ 

news_detail/๓๗๖๗๑ (๑๕ มกราคม ๒๕๖๔). 
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ให้ยากมากข้ึนขนาดไหน ซึ่งไม่เห็นด้วยอย่างมาก จ านวนเงินพรรคชาติไทยพัฒนาไม่มีปัญหาแต่พรรค
ขนาดเล็กที่มีนโยบายเฉพาะทางจะท าอย่างไร 

หัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ วิรัตน์ กัลยาศิริ กล่าวว่า เรื่องทุนประเดิมพรรคที่
กมธ.ปรับแก้เราไม่ขัดข้อง แต่การเพิ่มจาก ๑ ล้านบาท เป็น ๑.๕ ล้านบาท ก็ต้องเปิดช่องให้ผ่อนช าระ
ได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้คนจนมีโอกาสตั้งพรรคได้ด้วย ที่ผ่านมาเคยเสนอให้ลดทุนประเดิมจาก ๑ ล้าน 
เหลือแค่ ๕ แสนบาท  

ประธานคณะท างานฝ่ายกฎหมายพรรคเพ่ือไทย ชูศักดิ์ ศิรินิล กล่าวว่า ตามที่ กมธ. มี
มติแก้ไขสาระส าคัญในร่าง พ.ร.บ. พรรคการเมือง เรื่องทุนประเดิมจัดตั้งพรรค การคัดเลือกผู้สมัคร 
ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงกรณีก าหนดให้เลขาธิการพรรค เป็น
กรรมการบริหารพรรคเช่นเดิมนั้น มีข้อสังเกตที่ควรต้องพิจารณาบางประเด็น ดังนี้  

ทุนประเดิมแก้ไขเป็นไม่น้อยกว่า ๑.๕ ล้านบาท ซึ่งจ านวนไม่แตกต่างกันในสาระส าคัญ 
และไม่ได้บังคับว่าต้องจ่ายในวันที่ขอจดแจ้งจัดตั้งพรรค โดยอาจจ่ายในวันส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ได้ 
และหากไม่จ่ายก็ไม่มีสิทธิรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง 

การก าหนดทุนประเดิมจัดตั้งพรรค แม้ดูเหมือนว่าเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ ประสงค์จะ
รวมตัวจัดตั้งพรรคการเมือง แต่เมื่อค านึงถึงความเป็นพรรคท่ีต้องมีเงินทุนในการบริหารจัดการองค์กร
และบุคลากรของพรรค ก็ถือเป็นความจ าเป็นนอกเหนือจากเงินบริจาคและเงินสนับสนุนจากกองทุน 

รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ทรงศักดิ์ ทองศรี กล่าวว่า ทุนประเดิมจัดตั้งพรรคการเมือง
นั้นอยู่ที่เจตนารมณ์ว่าการตั้งทุนประเดิมที่ ๑ ล้านบาท คงต้องการให้ทุกคนในพรรคมีสิทธิมีส่วน ไม่
อยากให้เป็นกลุ่มทุนเท่านั้นที่ตั้งพรรคได้ 

การก าหนดตัวเลขดังกล่าวเพ่ือให้มองว่าใครก็ตั้งพรรคการเมืองได้ ขอให้มีสมาชิกและมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตั้งพรรคการเมือง โดยไม่ได้เอาเรื่องตัวเงินเป็นที่ตั้งแต่วันนี้พอ
เปลี่ยนเป็น ๑.๕ ล้านบาท ตัวเลขไม่ได้แตกต่างระหว่าง ๑ ล้าน กับ ๑.๕ ล้าน ในทางการเมืองไม่ได้มี
อะไรแตกต่าง จึงยังไม่เข้าใจว่าเพ่ิมเป็น ๑.๕ ล้าน เพ่ืออะไร เพ่ือให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งขึ้น
ตามทุนจด ทะเบียนก็คงไม่ใช่ เพราะตัวเลขไม่ได้ต่างกันมาก จึงไม่ติดใจประเด็น นี้เลย๗๒ 

พรรคการเมืองต่างๆ ออกมาแสดงความเห็นโดยเฉพาะการก าหนดให้สมาชิกพรรคต้อง
จ่ายค่าบ ารุงพรรคว่าจะเป็นการท าลายเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งตีค่าอุดมการณ์ของประชาชนต่ า  
เกินไป ขณะที่ในทางปฏิบัติอาจเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลา ซึ่งประชาชนยังไม่เข้าใจว่าท าไมต้องเสีย
เงินบ ารุงพรรคการเมืองเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญ โดยร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า 
ด้วยพรรคการเมืองของกรรมาธิการก าหนดให้บุคคลไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมือง 

                                                           
๗๒“ทุนประเดิมการจัดตั้งพรรค”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา https://www.khaosod.co.th/ hot-

topics/news [๑๕ มกราคม ๒๕๖๔]. 
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ในแนวทางเดียวกันอาจร่วมกันด าเนินการเพ่ือจัดตั้งพรรคการเมือง แต่การตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้
ต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองทุกคนต้องร่วมกัน
จ่ายเงินเพื่อเป็นทุนประเดิม  

ประเด็นหนึ่งซึ่งได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากคือการบัญญัติไว้ในมาตรา๑๕(๑๕) ที่
ระบุถึงของข้อบังคับพรรคการเมือง ต้องก าหนดเรื่อง “รายได้ และอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุง
พรรคการเมือง ซึ่งต้องเรียกเก็บจากสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐๐ บาท” ซึ่งแปลว่า สมาชิกพรรค
การเมืองต้องจ่ายเงินให้พรรคเป็นค่า “บ ารุงพรรค” ปีละ ๑๐๐ บาท 

พรรคการเมืองสามารถก าหนดเก็บ “ค่าบ ารุงพรรค” แบบตลอดชีพได้ในอัตรา ๒,๐๐๐ 
บาท ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๕ วรรคสี่  และการไม่จ่ายค่าบ ารุงพรรคติดกันสองปี ก็เป็นเหตุให้
ขาดความเป็นสมาชิกพรรค  ตามที่ มาตรา ๒๗ ระบุไว้ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ“มีชัย  
ฤชุพันธ์” ระบุถึงเหตุผลว่าเพราะต้องการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในพรรค และสมาชิกพรรคจะมีส่วนร่วม
ในการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีส่วนร่วมในการคัดเลือกให้ผู้ที่ไปเป็นนายกฯ จึงถือเป็นหลักเกณฑ์
ส าคัญที่สร้างสิทธิให้สมาชิกพรรค เมื่อสมาชิกพรรคจ่าย ก็เท่ากับมีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของ
พรรคซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้นายทุนเข้ามาครอบง าพรรคเหมือนที่ผ่านมา 

พรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ต่างแสดงความไม่เห็นด้วย เช่น  “สามารถ แก้วมีชัย” 
คณะท างานติดตามร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทย ที่ระบุว่าไม่น่าจะบัญญัติเอาไว้เพราะ คนมาร่วม
กับพรรคด้วยอุดมการณ์ เข้ามาก็ลงแรงลงสมอง ให้ก าลังใจ ช่วยป่าวประกาศนโยบาย ซึ่งมีค่ามากกว่า
เงิน ๑๐๐ บาท ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าชาวบ้านชนบทเงิน ๑๐๐ ก็เป็นภาระ ควรเขียนให้เป็นไปตามก าลัง
มากกว่า “หากไม่มีเงินแล้วเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้ จะผิดมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่าบุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้ งพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  “องอาจ  
คล้ามไพบูลย์” แสดงความเห็นว่า การก าหนดเช่นว่าท าให้การจัดตั้งพรรคการเมืองมีข้อจ ากัดมากขึ้น 
และมีเงื่อนไขทางการเงินเพ่ิมมากขึ้น จึงอาจมีส่วนท าให้คนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่อยากตั้ง
พรรคทางเลือก เช่น พรรคกรีน พรรคสิ่งแวดล้อม พรรคคุ้มครองผู้บริโภค มีโอกาสตั้งพรรคยากขึ้น 

อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์“วัชระ เพชรทอง” ระบุว่า เป็นการเอาเงินมาเป็น
ตัวก าหนดในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมากไป จึ งเป็นการกีดกัน
ประชาชนให้ห่างจากพรรคการเมือง เพราะถ้าไม่มีเงินก็เป็นสมาชิกไม่ได้ “ท่านก าลังแบ่งแยก
ประชาชนที่ไม่มีเงินไม่ให้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง” สนช. ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาผ่านกฎหมายฉบับนี้
“วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ก็แสดงความไม่ เห็นด้วยโดยระบุว่า เรื่องนี้พรรคการเมืองทุกพรรคเห็นตรงกัน
ว่ากฎหมายพรรคการเมืองฉบับนี้มองพรรค  การเมืองด้วยสายตาเป็นลบ มุ่งเน้นลงโทษพรรค
การเมืองมากกว่าส่งเสริม ให้พรรคการเมืองเข้มแข็งและไม่สมควรก าหนดให้เก็บค่าสมาชิกพรรค 
กล่าวคือควรให้กลับเป็นเหมือนเดิมคือไม่เสียค่าสมัคร เข้มแข็งและไม่สมควรก าหนดให้เก็บค่าสมาชิก 
กล่าวคือควรให้กลับเป็นเหมือนเดิมคือไม่เสียค่าสมัคร เข้มแข็งและไม่สมควรก าหนดให้เก็บค่าสมาชิก
พรรคการเมือง กล่าวคือควรให้กลับเป็นเหมือนเดิมคือไม่เสียค่าสมาชิกพรรค๗๓ 

                                                           
๗๓“เหตุผลหนุน-ค้านเก็บเงินค่าสมาชิกพรรคการเมือง”, หนังสือพิมพ์คมชัดลึก , [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา, https://www.komchadluek.net/news/scoop/๒๗๒๑๗๙ [๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓]. 

https://www.komchadluek.net/news/scoop/272179%20%5b15


๗๐ 
 

หากย้อนกลับไปดู พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๕๐ จะพบว่าการจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นไปอย่างง่ายดายมากกว่า เพราะประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปี
ขึ้นไป จ านวน ๑๕ คน ก็สามารถตั้งพรรคการเมืองได้ และไม่มีบทบัญญัติให้พรรคการเมืองต้องมีทุน
ตั้งต้นประเดิมมาก่อน๗๔    

สรุปได้ว่า การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง การเงินและการบัญชีของพรรคการเมืองมี
หน้าที่บริหารทรัพย์สินและประโยชน์ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองรายได้ของพรรค
การเมืองจากกิจกรรมการระดมทุนของพรรคการเมืองต้องกระท าโดยเปิดเผย และการสิ้นสุดของ
พรรคการเมืองเมื่อไม่สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับตามกฎหมายหมายก าหนดไว้ 
 
ตารางท่ี  ๒.๗ การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
อุทัย ทวีโชค 
 

การระดมเงินสนับสนุนพรรคการเมืองจึงนับได้
ว่ามีความจ าเป็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์หา
เสียงในการเลือกตั้งเป็นไปเพ่ือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการ 
ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพรรคด้วย 

พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์  
 

เงินอุดหนุนพรรคการเมืองในรูปแบบของเงิน
อุดหนุนพรรคการเมืองในประเทศไทย นั้นมีที่มาของ
เงิน ๒ รูปแบบทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยใน
ภาคเอกชนส่วนใหญ่มาให้เงินอุดหนุนในรูปแบบของ 
เงินบริจาค ซึ่งก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์และความไม่
โปร่งใสในของพรรคการเมือง ดังนั้นในปี ๒๕๔๑ จึง
ได้มีการริเริ่มการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองจาก
ภาครัฐผ่าน “กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง” 

บัญชา อุ่นใจ   
 

การคัดค้านให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองนั้นก็
มีโดยให้เหตุผลว่า ประชาชนทั่วไปไม่อาจยอมรับได้ว่า 
การที่รัฐบาลน าเอาเงินภาษีอากรของประชา ชนทั้ง
ประเทศไปสนับสนุนพรรคการเมืองซึ่งไม่มีความสัม 
พันธ์ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังจะส่ง 
ผลให้มีแรงจูงใจ  ในการจัดตั้งพรรคการเมือง มากขึ้น 

  

                                                           
๗๔“กรธ.เปิดรับฟั งความคิด เห็นต่อร่าง พ.ร.ป . พรรคการเมือง” , [ออนไลน์ ], แหล่ งที่ มา

,https://ilaw.or.th/node/๔๔๘๒  [๗ ธันวาคม ๒๕๖๓].  

https://ilaw.or.th/node/4482
https://prachatai.com/journal/2016/12/69147


๗๑ 
 

ตารางท่ี  ๒.๗ การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 ท าให้จ านวนพรรคการเมืองมีมากขึ้นซึ่งย่อมส่งผล
กระทบต่อการแบ่งสันปันส่วนต าแหน่งในรัฐบาล
รวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ 

ด าริ บูรณะนนท์  
 

การให้ เงินสนับสนุนพรรคการเมืองมาจาก
แนวคิดที่ว่า ในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมือง
นับว่ามีความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทาง
การเมือง ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมเหล่านั้น มีความ
จ าเป็นต้องใช้เงิน ซึ่งหากพรรคการเมืองมีแหล่งที่มา
ของเงินอย่างเหมาะสม ก็ย่อมจะเป็นหลักประกันได้
ว่าพรรคการเมืองจะไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบง าของ
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง  
 

รายได้ของพรรคการเมือง ว่าด้วยเงินอุดหนุน
พรรคการเมือง เงินทุนประเดิมตามกฎหมายก าหนด 
เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามที่ 
ก าหนดในข้อบังคับ เงินที่ได้จากการจ าหน่ายสินค้า
หรือบริการของพรรคการเมือง เงิน ทรัพย์สิน และ
ประโยชน์อ่ืนใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนขอ
พรรคการเมือง เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อ่ืนใดที่
ได้จากการรับบริจาค เงินอุดหนุนจากกองทุนดอกผล
และรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน
ใดของพรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๗  การให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง (ต่อ)   
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
อ้างในแว็บไซต์ https://www.thaich๘.
com/news_detail/๓๗๖๗๑ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ได้
ประชุมเพ่ือหาข้อยุติเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว
ได้ลงมติเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาใน ๓ ประเด็น 

ประเด็นที่  ๑  กรณีทุนประเดิมจัดตั้งพรรค
การเมือง ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
ก าหนดไว้ที่ ๑ ล้านบาท ควรแก้ไขให้ กกต.เป็นผู้
ก าหนด โดยยึดจากตัวเลขค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งส.ส.
ของแต่ละคนในครั้งที่ผ่านมา 

ประเด็นที่ ๒  การจ่ายทุนประเดิมพรรคไม่จ า 
เป็นต้องน ามาจ่ายในวันจัดตั้งพรรคการเมือง โดย
สามารถน ามาจ่ายในวันที่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้ แต่
หากไม่ส่งผู้สมัครก็ไม่ต้องจ่าย แต่ถ้าพรรคใดไม่จ่าย 
ทุนประเดิมพรรค ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุน
จาก กกต. 

ประเด็นที่ ๓ ค่าสมาชิกพรรคการเมือง คือ ให้
สมาชิกพรรคเสียค่าบ ารุงพรรคปีละไม่เกิน ๑๐๐ บาท 
แต่มีบทเฉพาะกาล ยกเว้นปีแรกให้จัดเก็บไม่น้อยกว่า 
๕๐ บาท และปีต่อไปจึงขยับเพ่ิมเป็นไม่เกิน ๑๐๐ 
บาท  

 
๒.๕ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
การพัฒนาการเมือง เป็นเรื่องของการระดมพลและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง  เข้าไปมีบทบาทในการควบคุม ก ากับ และตรวจสอบระบบการเมือง เพ่ือ
เป็นการขับเคลื่อนให้พรรคการเมืองเกิดความเข้มแข็ง   และถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง ใน
การเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง เป็นแนวทางการพัฒนาการเมือง ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวาง  

การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการ
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่การจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย โดยเฉพาะในการหาเสียง

https://www.thaich8.com/
https://www.thaich8.com/


๗๓ 
 

เลือกตั้งหรือการบริหารประเทศ สมาชิกพรรคการเมืองควรมีบทบาทในการรวบรวมปัญหาและความ
ต้องการของสมาชิกในชุมชนหรือเขตเลือกตั้งส่งให้พรรคการเมืองในการน าไปอภิปรายหรือตั้งกระทู้ 
สอบถามฝ่ายบริหารในสภา หรือการติดตามการท างานของผู้แทนราษฎรที่ประชาชนลงคะแนน 
เลือกตั้งเข้าไป แต่บทบาทดังกล่าวจะเกิดข้ึนเป็นจริงหรือไม่คงต้องเป็นบทบาทของพรรคการเมืองด้วย 
ในการส่งเสริมให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนเพ่ือให้รู้เท่าทันทางการเมือง (political  
literacy) ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเข้า
ไปมีบทบาทสนับสนุนพรรคเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  
อันเป็นแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและประเทศชาติต่อไป  

๒.๕.๑ ความหมายของการพัฒนาการเมือง 
จากการศึกษาเอกสารและต าราผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาการเมือง โดยการพัฒนาการเมืองนั้นมีความส าคัญดังนี้  
ความหมายของการพัฒนาพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของ “การ

พัฒนา”แปลว่าเจริญหรือท าให้เจริญ ค าว่า “พัฒนา” ทางศาสนาไม่เคยใช้ แต่ถ้าหมายถึงค าว่า ความ
เจริญแล้ว ทางศาสนาได้ใช้มานานแล้ว เช่น ถ้าเราจะสร้างกุศลให้มากเราก็เรียกว่าเจริญกุศล ถ้าจะ
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็เรียกว่า เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถ้าจะสร้างเมตตาให้เกิดขึ้นก็เรียกว่า
เจริญเมตตา ดังนั้นถ้าจะโยงเรื่องการพัฒนากับค าว่าเจริญแล้ว ก็ต้องถือว่าเราได้มีการพัฒนากันมา
นานแล้ว ดังนั้น การพัฒนาจึงหมายถึงการพัฒนาคุณสมบัตินั่นเอง๗๕ ค าว่า พัฒนา ในภาษาไทย มา
จาก วฑฺฒน ในภาษาบาลี และ วรธน ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความเจริญ๗๖ ค าว่า พัฒนา นี้ เริ่มใช้
มาเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๐๓ ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ค าว่า พัฒนา แปลว่า เจริญ ตามแนว
พระพุทธศาสนาแยกได้เป็น ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายหรือจิตใจก็ตาม 
เรียกว่า ภาวนา  ส่วนการพัฒนาอย่างอ่ืนๆ เช่น พัฒนาวัตถุ พัฒนาสภาพแวดล้อม เรียกว่า พัฒนา 
หรือวัฒนา๗๗ 

๒.๕.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทางการเมือง 
ค าว่า “พัฒนาการทางการเมือง” เป็นค าใหม่ยังไม่มีความหมายอันหนึ่งอันเดียวกัน

ยอมรับกันในหมู่นักวิชาการนักรัฐศาสตร์ได้พยายามให้ความหมายไว้ต่างๆ กันและความหมายที่ให้กัน 

                                                           
๗๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), มองอเมริกามาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

โกมลครีมทอง, ๒๕๓๗), หน้า ๖๘-๗๗. 
๗๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ , พิมพ์ครั้งที่  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน้า ๘๒๗. 
๗๗ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา , พิมพ์ครั้งที่ ๒,

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธรรม, ๒๕๔๑), หน้า ๒๑-๒๒. 



๗๔ 
 

ไว้มีอยู่จ านวนมาก และหลายอันก็มีความหมายคล้ายคลึงกัน๗๘ ลูเซียน พาย (Lucian W. Pye) ได้
เขียนหนั งสือชื่อ Aspects of Political Development และได้รวบรวมความหมายของการ
พัฒนาการทางการเมืองที่นักรัฐศาสตร์ให้ไว้พอสรุปได้ดังนี้  

๑. พัฒนาทางการเมืองคือรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ (Political Development 
as the Political Prerevuisite of Economic Development) 

๒. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองในสังคมอุตสาหกรรม (Political 
Development as the Politics Typical of Industrial Societies)การเมืองอันเป็นตัวอย่างแก่
ระบบอ่ืนๆเช่นการปกครองมีลักษณะมีเหตุมีผลมีความรับผิดชอบในการให้สวัสดิการและการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างน้อยในระดับหนึ่ง 

๓. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้เป็นสมัยใหม่
(Political  Development as  Political Modernization) 

๔. พัฒนาการทางการเมืองเป็น เรื่องของการด าเนินงานของรัฐชาติ  (Political 
Development as the Operation of Nation - State) ลักษณะที่ รัฐบาลควบคุมทั้ งประเทศ
ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยอิทธิพลของลัทธิชาตินิยมและมีความเป็นพลเมือง
ของรัฐอย่างแท้จริงสถาบันของรัฐจะต้องสามารถด าเนินนโยบายที่สะท้อนให้เห็นถึงลัทธิชาติยอดนิยม
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติกล่าวอีกนัยหนึ่งการพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการสร้าง
ชาติ (Nation-building) 

๕. พัฒนาการทางการเมืองคือการพัฒนาการบริหารและกฎหมาย Political 
Development as  Administrative and Legal Development,เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบ
ราชการและระบบกฎหมายให้มีความก้าวหน้าทันกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

๖. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการระดมประชาชนและมีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองเป็นการขยายการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่จ ากัดอยู่แต่ชนชั้นน าตามแบบของสังคมจารีต
ประเพณีมาสู่มวลชนโดยเห็นว่าในระบบการเมืองที่พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

๗. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยความหมายนี้มี
ผู้นิยมใช้กันมากแต่ถูกโจมตีเสมอว่าเป็นความหมายที่ล าเอียงเพราะเห็นว่าระบบการเมืองในรูปแบบ
อ่ืนที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่เป็นระบบ 

๘. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระเบียบ
หลายคนมีความเห็นว่าประชาธิปไตยขัดกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถรักษา

                                                           
๗๘ สุจิต  บุญบงการ, การพัฒนาการเมืองไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง และ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หน้า 
๑๒. 



๗๕ 
 

เสถียรภาพทางการเมืองได้ฉะนั้นการพัฒนาการทางการเมืองจึงเป็นเรื่องของความสามารถของระบบ
การเมืองในการรักษาดุลยภาพและดูแลให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีระเบียบไม่วุ่นวายความ
วุ่นวายไม่ควรจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการทางการเมืองควรจะเป็นเรื่องของความเสื่อมทางการเมือง
มากกว่า 

๙. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการระดมก าลังและอ านาจความหมายนี้เป็นการ
เน้นประสิทธิภาพของระบบการเมืองในการท างานระบบการเมืองใดสามารถระดมสรรพก าลังในการ
แก้ไขปัญหาของประเทศได้มีอ านาจในการดึงประชาชนให้ปฏิบัติตามความต้องการของระบบได้ถือว่า
เป็นระบบที่มีการพัฒนาความสามารถในการระดมทรัพย์ก าลังรวมถึงความสามารถในการแบ่ง
ทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณค่าท้ังหลายให้กับสมาชิกในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

๑๐. พัฒนาการทางการเมืองเป็นลักษณะอันหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นประกอบด้วยเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านและการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองถือว่าเป็นลักษณะอันหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงในด้าน 
ต่างๆ ของสังคมคือทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมต่างมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้นเปลี่ยนแปลงใน

ด้านหนึ่งย่อมกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืนได้๗๙ 
นักวิชาการของไทยได้จัดแบ่งระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สอดคล้องกับแนวคิด

ของแอนกัส แคมเบล ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของคนไทยซึ่งได้จัดแบ่งไว้ ๓ ระดับ ดังนี้ 
๑) การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

๑.๑) ระดับต่ าสูญ ได้แก่ การไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
๑.๒) ระดับต่ าสุด ได้แก่ การไปเลือกตั้งเฉยๆ โดยไม่มีเหตุผล 
๑.๓) ระดับต่ า ได้แก่ การไปเลือกตั้งโดยถูกชักจูง 
๑.๔) ระดับต่ ากลาง ได้แก่ การไปเลือกตั้งโดยคิดว่าเป็นหน้าที่ 
๑.๕) ระดับต่ าสูง ได้แก่ การไปเลือกตั้งโดยคิดว่าเสียงของตน คือพลังในการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย บุคคลเหล่านี้จึงมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองมาก 
๒) การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มแบ่งได้ดังนี้ 

๒.๑) ระดับปานกลางต่ าได้แก่การเข้าร่วมในระดับสมาชิกทั่วไปโดยมีสิทธิลงคะแนน
เสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในนโยบายกลุ่ม 

๒.๒) ระดับปานกลาง ได้แก่การได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของกลุ่มที่มีอ านาจใน
การตัดสินใจแทนสมาชิกคนอ่ืน 

                                                           
๗๙ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, ทัศนคติทางการเมืองของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร, พิมพ์ครั้งที่ 

๒, (กรุงเทพมหานคร : โครงการเอกสารและต ารา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
๒๕๓๙), หน้า ๗๐-๗๑. 



๗๖ 
 

๒.๓) ระดับปานกลางสูง ได้แก่ การได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานหรือหัวหน้ากลุ่มท่ีมี
อ านาจในการตัดสินใจและมีโอกาสในการสร้างบารมีให้คนยอมรับได้ 

๓) การเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทน อาจจะเป็นผู้แทนในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ 
แบ่งได้ดังนี้ 

๓.๑) ระดับสูงต่ าได้แก่ระดับที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มให้สมัครให้เข้ารับการ
เลือกตั้งในนามของกลุ่มหรือพรรคได้ 

๓.๒) ระดับสูงปานกลาง ได้แก่ ระดับท่ีผู้สมัครได้รับการคัดเลือก คือ  
- ระดับท้องถิ่น ได้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาพเทศบาลสมาชิกสภาเขต 
- ระดับจังหวัด ไดแ้ก่ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
- ระดับชาติ ได้แก่ สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

๓.๓) ระดับสูงสุด ได้แก่ ระดับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง และได้รับการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง เช่น ต าแหน่งกรรมาธิการต าแหน่งรัฐมนตรี เป็นต้น๘๐  

สรุปได้ว่า การพัฒนาคือกระบวนการแปรเปลี่ยนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น และสอดคล้องสัมพันธ์กับค่านิยมสมัยใหม่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วม พรรคการเมืองเกิดความเข้มแข็งและมีสมาชิกเข้าร่วมผลักดันให้พรรค
ร่วมเข้าบริหารประเทศ ทางเศรษฐกิจ สังคม โดยมีประชาชนเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อไป 
 
ตารางท่ี ๒.๘ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 

การพัฒนาพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้
ให้ความหมายของ “การพัฒนา”แปลว่าเจริญหรือ
ท าให้เจริญ ค าว่า “พัฒนา” ทางศาสนาไม่เคยใช้ แต่
ถ้าหมายถึงค าว่า ความเจริญ เช่น ถ้าเราจะสร้าง
กุศลให้มากเราก็เรียกว่าเจริญกุศล ถ้าจะปฏิบัติ
วิปั สสนากรรมฐานก็ เรียกว่ า  เจริญ วิปั สสนา
กรรมฐาน ถ้าจะสร้างเมตตาให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าเจริญ
เมตตา ดังนั้นถ้าจะโยงเรื่องการพัฒนากับค าว่าเจริญ
แล้ว ก็ต้องถือว่าเราได้มีการพัฒนากันมานานแล้ว 

 

                                                           
๘๐ ขัตติยา กรรณสูต , “สตรีกับการเมือง”, บทความวิชาการ พัฒนาสังคม : แนวคิดและการ

ปฏิบัติการ, (กรุงเทพมหานคร : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๕), หน้า ๑๒๘ – ๑๓๐. 



๗๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๘ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
 

ค าว่า พัฒนา ในภาษาไทย มาจาก วฑฺฒน ใน
ภาษาบาลี และ วรธน ในภาษาสันสกฤต แปลว่า 
ความเจริญ 

พระธรรมปิฏก  (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 

ค าว่า พัฒนา แปลว่า เจริญ ตามแนวพระ 
พุทธศาสนาแยกได้เป็น ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคนไม่
ว่าจะเป็นทางด้านกายหรือจิตใจก็ตาม เรียกว่า 
ภาวนา  ส่วนการพัฒนาอย่างอ่ืนๆ เช่น พัฒนาวัตถุ 
พัฒนาสภาพแวดล้อม เรียกว่า พัฒนา หรือวัฒนา 

สุจิต บุญบงการ 
 

ค าว่า “พัฒนาการทางการเมือง” เป็นค าใหม่
ยังไม่มีความหมายอันหนึ่งอันเดียวกันยอมรับกันใน
หมู่นักวิชาการนักรัฐศาสตร์ได้พยายามให้ความ 
หมายไว้ต่างๆ กันและความหมายที่ให้กันไว้มีอยู่
จ านวนมาก และหลายอันก็มีความหมายคล้าย กัน 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์  
 

พัฒนาการทางการเมืองเป็นลักษณะอันหนึ่ง
ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเปลี่ยน 
แปลงทางสังคมนั้นประกอบด้วยเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองถือว่าเป็นลักษณะอันหนึ่ง
ของกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทั้ งห ลายการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคมคือทางด้าน
เศรษฐกิจการเมืองและสังคมต่างมีความสัมพันธ์กัน
ทั้งสิ้นเปลี่ยนแปลงในด้านหนึ่งย่อมกระทบถึงการ
เปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืนได้ 

ขัตติยา กรรณสูต 
 

นักวิชาการของไทยได้จัดแบ่งระดับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองจัดแบ่งไว้ ๓ ระดับการไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มการ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทน อาจจะเป็นผู้แทนใน
ระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ  

 
 



๗๘ 
 

๒.๖ หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
๒.๖.๑ ความหมายของอปริหานิยธรรม 
ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับวัสสการ 

พราหมณ์ ถึงอปริหานิยธรรม ไว้ว่าพระผู้มีพระภาครับสั่งกะวัสสการพราหมณ์ อ ามาตย์ ผู้ใหญ่ในมคธรัฐว่า 
“ดูกรพราหมณ์ สมัยหนึ่งเราอยู่ที่สารันทเจดีย์เขตเมืองเวสาลีนี้ ณ ที่นั้นเราได้แสดงอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ 
แก่พวกเจ้าวัชชี ก็อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยู่ในพวกเจ้าวัชชีและพวกเจ้าวัชชีจักสนใจในอปริหานิย
ธรรม ทั้ง ๗ นี้ อยู่เพียงใด พราหมณ์พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนั้น”ฯ๘๑ 

พระบาลีกล่าวไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่า “สตฺต โว ภิกฺขเว อปริหานิเย ธมฺเม เทเสสฺสามิ”
แปลว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดง ซึ่งธรรมทั้งหลาย ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เจ็ดประการ 
แก่เธอทั้งหลาย”๘๒ 

ในพระมหาปรินิพพานสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึง อปริหานิยธรรม ที่ยกมาอ้างไว้
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า อปริหานิยธรรม หมายถึง ธรรมซึ่งท าให้เกิดความเจริญฝ่ายเดียว ไม่มีฝ่ายเสื่อม 
และนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาก็ได้อธิบายให้ความหมายไว้เช่นเดียวกัน ดังนี้ 

อปริหานิยธรรม กล่าวได้ว่า “ธรรมเป็นที่ตั้งของความไม่เสื่อม หรือธรรมไม่เป็นที่ตั้งของ
ความเสื่อม”๘๓ ธรรมที่ท าให้ไม่เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว”๘๔ จะไม่ประสพความเสื่อมเลย 
ตราบเท่าที่ยังมีการปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้อยู่๘๕ เป็น ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญอย่างเดียว ไม่
น าไปสู่ความเสื่อมเลย๘๖ 

สรุปได้ว่า อปริหานิยธรรมที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก และแนวคิดของนักปราชญ์ 
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ได้ให้ความหมายอธิบายเอาไว้พอที่จะสรุปความหมายได้ว่า อปริหา 
นิยธรรม หมายถึง ธรรมที่น าไปสู่ความเจริญของหมู่คณะอย่างเดียว ตราบเท่าที่ยังมีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมอยู่ โดยที่ไม่พบความเสื่อมเลย 

๒.๖.๒ หลักค าสอนเรื่องอปริหานิยธรรม 
หลักอปริหานิยธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสารันททสูตรและมหาปรินิพพานสูตร แบ่ง 

                                                           
๘๑ ที.ม. (ไทย) ๑๓/๖๙/๒๓๐.  
๘๒ ที.ม. (ไทย) ๑๓/๗๐/๒๓๒. 
๘๓ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๑๕), หน้า ๑๓๔. 
๘๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่  ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๔๖), หน้า ๒๓๘. 
๘๕ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ), ธรรมาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๓๕), หน้า 

๑๔. 
๘๖ พระเมธีรัตนดลิก (จรรยา ชินว โส), เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑๖. 



๗๙ 
 

ออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ราชอปริหานิยธรรม หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ซึ่งตรัสไว้ส าหรับกษัตริย์แห่ง
แคว้นวัชชีซึ่งปกครองกันแบบสามัคคีธรรม และภิกขุอปริหานิยธรรม ซึ่งตรัสไว้ส าหรับภิกษุ ธรรมส าคัญ ๒ 
หมวดนี้ พระพุทธเจ้าตรัสกับเจ้าลิจฉวีที่สารันททเจดีย์ ใกล้พระนครเวสาลี และตรัสเนื่องจากทรง
ปรารภพระด าริของพระเจ้าอชาตศัตรู กษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคธจะท าสงครามกับแคว้นวัชชี ได้ทรงส่ง 
 วัสสการพราหมณ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะประทับอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์เพ่ือขอทราบความ เห็น
ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการท าสงครามกับแคว้นวัชชี๘๗ ซึ่งอปริหานิยธรรม ๒ ส่วนนี้ สามารถแยก
ออกได้ดังนี้ 

๑. ราชอปริหานิยธรรมหรือวัชชีอปริหานิยธรรม 
ราชอปริหานิยธรรม เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เจ้าลิจฉวี แคว้นวัชชี เพ่ือป้องกันความ

เสื่อม จากความสามัคคีที่มีมานานได้ จนท าให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีแคว้นใดกล้าที่จะเข้ามารุกราน 
ซึ่ง  อปริหานิยธรรม ที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ในพระไตรปิฎกเรียกว่า“ราชอปริหานิย
ธรรม” หมายถึงอปริหานิยธรรม ส าหรับพระราชาผู้ปกครองบ้านเมืองหรือ“วัชชีอปริหานิยธรรม”หมายถึง
อปริหานิยธรรม ส าหรับชาววัชชีที่ปกครองด้วยหลักสามัคคีธรรม 

อปริหานิยธรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสารันททสูตรแก่เจ้าลัจฉวีทั้งหลาย แห่งแคว้น
วัชชีซึ่งปกครองกันแบบสามัคคีธรรม และวัสสการสูตรทรงตรัสแก่วัสสการพราหมณ์อ ามาตย์ ผู้ใหญ่ใน
มคธรัฐ ดังมีรายละเอียดที่กล่าวถึงธรรม ๗ ประการ ในสารันททสูตรว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะเจ้าลิจ
ฉวีเหล่านั้นว่าดูกรลิจฉวีทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจง
ฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว เจ้าลิจฉวีเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรลิจ
ฉวีทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการเป็นไฉน คือ ชาววัชชีจักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เพียงใด ชาววัช
ชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีเมื่อประชุมก็จักพร้อมเพรียง
กันประชุม เมื่อเลิกประชุม ก็พร้อมเพรียงกันเลิก ประชุมและจักพร้อมเพรียงช่วยกันท ากิจที่ควรท า
เพียงใด ชาววัชชี พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีจักไม่
บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ จักไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว ประพฤติมั่นอยู่ในธรรมของชาววัชชีครั้ง
โบราณตามที่ท่านบัญญัติไว้ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียง
นั้น ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านวัชชีผู้ใหญ่ทั้งหลาย และจักส าคัญถ้อยค าแห่งท่าน
เหล่านั้นว่าเป็นถ้อยค าอันตนพึงเชื่อฟัง เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความ
เสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีจักไม่ข่มขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล เพียงใดชาววัชชีพึงหวังความเจริญ
ได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชียังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถาน
ของชาววัชชี ทั้งภายในและภายนอก และไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบธรรม ซึ่งเคยให้เคยท าแก่เจติย
สถานเหล่านั้น เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาว 

                                                           
๘๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๖. 



๘๐ 
 

วัชชีจักถวายความอารักขา ความคุ้มครอง ป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นอย่างดี 
ด้วยหวังว่า ไฉนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้น และที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขเพียงใด ชาววัช
ชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น 

ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยู่ในชาววัชชี และชาววัชชียังปรากฏอยู่
ใน อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อม
เลย เพียงนั้น ฯ๘๘ 

ราชอปริหานิยธรรม หรือวัชชีอปริหานิยธรรมที่ยกมาอ้างข้างต้น พอสรุปได้ว่าอปริหานิยธรรม 
คือธรรมที่น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว ไม่มีผลไปในทางที่เสื่อม ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหาร
บ้านเมืองมี ๗ ประการ ได้แก่ 

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒) เมื่อคราวประชุมก็จักพร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก

ประชุมและจักพร้อมเพรียงช่วยกันท ากิจที่ควรท า 
๓) จักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ จักไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว ประพฤติมั่นอยู่

ในธรรมอันดีงามแต่โบราณ ตามท่ีท่านบัญญัติไว้ 
๔) จักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย และให้ความส าคัญแก่ถ้อยค า

ของท่านเหล่านั้น ว่าเป็นถ้อยค าที่ตนพึงเชื่อฟังและปฏิบัติตาม  
๕) จักไม่ข่มขืน บังคับปกครองสตรีทั้งหลาย 
๖) จักยังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย ทั้งภายในและ

ภายนอกและไม่ยกเลิกพลีกรรมอันชอบธรรม ซึ่งเคยให้ เคยท าแก่ปูชนียสถานเหล่านั้น 
๗) จักถวายการอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวชทั้งหลาย เป็นอย่างดี ด้วย

หวังว่าท่านเหล่านั้นที่ยังไม่มาสู่บ้านเมืองก็ขอให้มา และท่ีมาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุข 
๒. ภิกขุอปริหานิยธรรม  
ภิกขุอปริหานิยธรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในภิกขุสูตรและมหาปรินิพพานสูตรแก่ภิกษุ

ทั้งหลาย ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล้พระนครราชคฤห์ ณ ที่นั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายให้
มาประชุมเพ่ือแสดงอปริหานิยธรรม ซึ่งมี ๖ หมวด มีรายละเอียดที่กล่าวถึงแยกเป็นหมวด ได้ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ มี ๗ ข้อ พระพุทธเจ้าตรัสในภิกขุสูตรว่า ภิกษุพึงหวังได้ว่าจะเจริญโดยฝ่าย
เดียว หาความเสื่อมมิได้ ในพระสูตรกล่าวไว้ว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจง
ตั้งใจฟัง จงใส่ใจไว้ให้ดีเราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มี พระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกร
ภิกษุท้ังหลาย ก็อปริหานิยธรรม ๗ ประการเป็นไฉน ภิกษุทั้งหลายหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เพียงใด พึง 

                                                           
๘๘ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๓๗/๑๙/๓๖-๓๗. 



๘๑ 
 

หวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียง
กันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก จักพร้อมเพรียงช่วยกันท ากิจที่สงฆ์พึงท า เพียงใด พึง
หวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้
บัญญัติ จักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติแล้ว จักประพฤติมั่นในสิกขาบทตามที่บัญญัติไว้แล้ว เพียงใด พึงหวัง
ความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายยังสักการะ เคารพนับถือ บูชา ท่านผู้
เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู บวชมานาน เป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปริณายก และจักส าคัญถ้อยค าแห่งท่านเหล่านั้น
ว่า เป็นถ้อยค าอันตนพึงเชื่อฟังเพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียง
นั้น ภิกษุทั้งหลายไม่ตกอยู่ในอ านาจตัณหาที่เกิดขึ้นแล้ว อันเป็นเหตุให้เกิดในภพต่อไป เพียงใด พึงหวัง
ความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายจักพอใจอยู่ในเสนาสนะป่า
เพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ภิกษุทั้งหลายจักเข้าไปตั้ง
ความระลึกถึงเฉพาะตนได้ว่า ไฉนหนอเพ่ือนพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นที่รัก ที่ยังไม่มา ขอจงมา และที่ มา
แล้วพึงอยู่เป็นสุข เพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น  

ดูกรภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลาย และภิกษุ
ทั้งหลายจักปรากฏในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้เพียงใด ภิกษุท้ังหลายพึงหวังความเจริญได้แน่นอน 
ไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้น ฯ๘๙ 

ภิกขุอปริหานิยธรรมที่ยกมาอ้างข้างต้น สรุปได้ว่า ภิกขุอปริหานิยธรรม คือ ธรรมที่ภิกษุ
ทั้งหลายควรยึดมั่น ซึ่งจะน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของหมู่คณะอย่างเดียว ไม่มีผลไปในทางที่เสื่อม 
ส าหรับภิกษุทั้งหลาย มี ๗ ประการได้แก ่

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
๒) เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก

ประชุมและ จักพร้อมเพรียงช่วยกันท ากิจที่สงฆ์พึงท า  
๓) จักไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติไว้ จักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติแล้ว จัก

ประพฤติมั่นในสิกขาบทตามที่บัญญัติไว้แล้ว 
๔) สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ภิกษุผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู บวชมานาน เป็น

สังฆบิดรเป็นสังฆปริณายก และถือถ้อยค าของท่านเหล่านั้นว่า เป็นถ้อยค าที่ควรเชื่อฟัง 
๕) ไม่ตกอยู่ในอ านาจตัณหาที่เกิดข้ึน อันเป็นเหตุให้เกิดในภพต่อไป  
๖) จักพอใจอยู่ในเสนาสนะป่า 
๗) จักเข้าไปตั้งความระลึกอยู่เสมอว่า เพ่ือนพรหมจรรย์ผู้มีศีลดีงามที่ยังไม่มา

ขอให้มาและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุข 
 
 

                                                           
๘๙ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๓๗/๒๑/๕๒-๕๓. 



๘๒ 
 

สรุปได้ว่า อปริหานิยธรรม เป็นหลักปฏิบัติที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม มีแต่ความเจริญฝ่าย
เดียว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ราชอปริหานิยธรรมหรือวัชชีอปริหานิยธรรม เป็นธรรมส าหรับหมู่ชน
หรือผู้บริหารบ้านเมืองมี ๗ ประการ และภิกขุอปริหานิยธรรม เป็นธรรมส าหรับภิกษุทั้งหลาย มี ๖ 
หมวด หมวดละ ๗ ประการ และภิกขุอปริหานิยธรรม เป็นธรรมที่ป้องกันความเสื่อมจากกุศลธรรมของ
ภิกษุทั้งหลาย 

๒.๖.๔ ความส าคัญของอปริหานิยธรรม 
หลักค าสอนในพระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ทั้งตนเองและสังคม 

โดยรวม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถประยุกต์ใช้กับศาสตร์แขนงต่างๆ ได้มากมาย หลักอป
ริหานิยธรรมเป็นอีกหลักธรรมหนึ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะสามารถป้องกันการเสื่อมของครอบครัว ชุมชน
องค์กรอ่ืนทางสังคม รวมถึงประเทศชาติ ในการอยู่รวมกันในสังคม อย่างสงบสุข โดยเฉพาะผู้น า ผู้บริหาร
บ้านเมือง หัวหน้าองค์กร หน่วยงานต่างๆ จึงต้องน าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน ดังนี้ 

๑. อปริหานิยธรรมส าหรับนักปกครอง 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ รวมทั้งชุมชน นับตั้งแต่ครั้งพระ

พุทธกาล จนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นแล้วพระพุทธศาสนา จึงมีหลักธรรมส าหรับนักปกครองไว้มาก พระพุทธองค์
มิได้เจาะจงลงไปว่าระบอบการปกครองใดดีหรือไม่ดี แต่พระองค์ทรงเน้นที่ตัวบุคคล หากผู้ปกครอง
หรือนักปกครองมีคุณธรรม ประชาชนหรือผู้อยู่ใต้ปกครองย่อมมีความสุขได้ 

๑.๑ นักปกครองในทัศนะพระพุทธศาสนา ในพระไตรปิฎกมีศัพท์ที่มีความหมายถึง 
ผู้มีอ านาจหรือนักปกครอง ดังนี้ 

๑) จักวัตติ หรือ จักรพรรดิ หมายถึง นักปกครองที่ใช้ธรรมเป็นอ านาจ ใช้ธรรม
เป็นหลักในการปกครอง เป็นผู้เคารพธรรม ปฏิบัติธรรม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นนักปกครองในอุดมคติของมวล
มนุษย์  

๒) มหาชนสมมติ หมายถึงผู้ที่ประชาชนส่วนใหญ่พร้อมใจกันคัดเลือกขึ้นมาและมอบ
อ านาจให้ท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองหมู่คณะ 

๓) กษัตริย์ หมายถึง ผู้เป็นเจ้าแห่งเขต ผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินหรือนา เป็นผู้ดูแล
จัดสรร ที่น าหรือดินแดนให้แก่ประชาชน 

๔) ราชา หมายถึง ผู้ที่ประชาชนมีความยินดี พอใจ สุขใจโดยธรรม๙๐ 
ที่กล่าวทั้งหมดนี้เป็นความหมายที่ใช้เรียกกันตามหน้าที่หรือคุณลักษณะของนักปกครอง

ในครั้งพุทธกาล นักปกครองเป็นผู้ที่มีความส าคัญมาก สามารถน าพาประชาชนและรัฐเจริญรุ่งเรือง
หรือล่มสลายได้ เรียกได้ว่าเป็นผู้ชี้ขาดในการคงอยู่แห่งรัฐ ประชาชนมีชีวิตที่ดีมีความสุขหรือตรงกัน

                                                           
๙๐ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๖), หน้า ๙๐. 



๘๓ 
 

ข้ามนั้นขึ้นอยู่กับนักปกครองทั้งสิ้น ในราโชวาทชาดกได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของนักปกครอง
ดังนี้ 

ในเมื่อโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่น้ าไป ถ้าโคหัวหน้าฝูงว่ายคด โคทั้งหมดก็ว่ายคดไปตามกัน 
ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับการสมมติแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม 
ประชาชนนอกนี้ก็ประพฤติไม่เป็นธรรมโดยแท้ ถ้าพระราชาผู้เป็นใหญ่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมอยู่ไม่
เป็นสุขทั่วกัน เมื่อโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่น้ าไป ถ้าโคหัวหน้าฝูงว่ายตรง เมื่อมีผู้น าฝูงว่ายตรงอย่างนี้    
โคทั้งหมดก็ย่อมว่ายตรงไปตามกัน ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน ถ้าผู้ใดได้รับการสมมติแต่งตั้ง
ให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ย่อมประพฤติธรรมไปตามโดยแท้ ถ้าพระราชา ผู้
เป็นใหญ่ตั้งมั่นอยู่ในธรรม รัฐก็ย่อมอยู่เป็นสุขท่ัวกัน๙๑ 

ลักษณะเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นนักปกครองชั้นดีหรือ “ภูมิบดี” หมายความว่า เป็นเจ้าแห่ง
แผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ เป็นผู้รู้รสแห่งผลไม้ อย่างแท้จริง นักปกครองเช่นนี้ย่อมท าให้รัฐอยู่รอดและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสุข ในอปิชาดกได้กล่าวถึงคุณธรรมของผู้เป็นนักปกครองอย่างชัดเจน 
ดังพอที่จะสรุปใจความได้ดังนี้ 

อันคนพาลถึงจะมีก าลังปกครองหมู่คณะไม่ดีและคนพาลผู้ส าคัญตนว่าเป็นบัณฑิต 
ปกครองหมู่คณะตกอยู่ใต้อ านาจจิตของตนแล้ว พึงนอนตายเหมือนลิงจ่าฝูงนอนตายอยู่ฉะนั้น อันคน
พาลถึงจะมีก าลังปกครองหมู่คณะไม่ดีเลยเพราะไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย เหมือนนกกระทา
ตัวผู้ไม่เป็นประโยชน์แก่นกผู้ปกครองหมู่คณะทั้งหลายฉะนั้น ส่วนนักปราชญ์มีก าลังปกครองหมู่คณะ
ดีมาก เพราะว่าเป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย เหมือนท้าววาสวะผู้เป็นประโยชน์แก่เหล่าเทวดาชั้น
ดาวดึงส์ทั้งหลายฉะนั้น ผู้ใดพิจารณาเห็นศีล ปัญญา สุตะในตน ผู้นั้นย่อมประพฤติประโยชน์ได้ ทั้ง
สองฝ่ายคือ ทั้งตนและผู้อ่ืน เพราะฉะนั้นนักปราชญ์พึงพิจารณาดูตน ดูศีล ปัญญา และสุตะ ฉะนั้น พึง
เป็นผู้บริหารหมู่คณะเถิด หรือจะอยู่ผู้เดียวพึงเว้นรอบ๙๒ 

ข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของผู้เป็นนักปกครอง คนพาลถึงจะมีก าลัง
มากในการปกครองแต่ไม่สามารถท าประโยชน์ให้แก่ผู้อยู่ใต้ปกครองได้ แต่ผู้ที่มีศีลปัญญาและสุตะผู้นั้น
ย่อมสามารถท าประโยชน์ให้แก่ตนและผู้อ่ืนได้ ฉะนั้นแล้วบุคคลที่มีศีล ปัญญาและสุตะเท่านั้นที่
เหมาะสมจะเป็นนักปกครอง บริหารและน าพาหมู่คณะได 

สรุปได้ว่า หลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา ที่มีการกล่าวถึงการ
เป็นไปเพ่ือความเจริญ ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง เป็นพุทธวิธีการบริหาร ซึ่งเป็นแนวทางที่
ดีที่ควรน ามาปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลที่ดีแก่หน่วยงาน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบาย

                                                           
๙๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๕๘/๖๓๔/๔๔๖. 
๙๒ ขุ.ชา. (ไทย) ๕๙/๑๐๒๘-๑๐๓๔/๒๐๘. 



๘๔ 
 

เสริมความว่า อปริหานิยธรรม คือ ธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม, ธรรมที่ท าให้ไม่เสื่อม เป็นไปเพ่ือ
ความเจริญฝ่ายเดียว มี ๗ อย่าง ที่ตรัสส าหรับภิกษุ (ภิกขุอปริหานิยธรรม) ยกมาแสดงหมวดหนึ่ง ดังนี้๙๓ 

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
๒) เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก และพร้อม

เพรียงช่วยกันท ากิจที่สงฆ์จะต้องท า  
๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้น ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้แล้ว สมาทาน

ศึกษาอยู่ในสิกขาบทตามท่ีพระองค์ทรงบัญญัติไว้  
๔) ภิกษุเหล่าใด เป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์ เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น เชื่อฟังถ้อยค า

ของท่าน 
๕) ไม่ลุอ านาจแก่ความอยากท่ีเกิดข้ึน  
๖) ยินดีในเสนาสนะป่า 
๗) ตั้งใจอยู่ว่า เพ่ือนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีล ซึ่งยังไม่มาสู่อาวาส ขอให้มา ที่มาแล้ว

ขอให้อยู่เป็นสุข 
ซึ่ง พระเทพดิลก (ระแบบ  ิต าโณ) ได้อธิบายถึงหลักภิกขุอปริหานิยธรรมไว้ว่า ข้อที่ ๑ 

ข้อที่ ๒ พูดถึงการประชุมของคนที่อยู่เป็นหมวดหมู่กัน จ าเป็นจะต้องมีการประชุมปรึกษาในกิจการ
งานและกระท ากิจกรรมต่างๆ ตามหน้าที่ การประชุมจึงต้องมีบ่อยๆ เพ่ือให้สามารถติดตามศึกษา 
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ในการเข้าร่วมประชุมนั้น ต้องพร้อมเพรียงกันประชุม เพราะ
กรรมในพระพุทธศาสนาที่ถือว่าถูกต้อง จะต้องพร้อมเพรียงกันกระท า ไม่ใช่ต่างคนต่างท าหรือว่าคน
หนึ่งท า คนหนึ่งไม่เห็นด้วย และเมื่อประชุมไปแล้วก็ต้องอยู่ในระเบียบวินัย ไม่ใช่นึกจะลุกไปกลางคันก็
ลุกไป แต่จะต้องประชุมกันจนตลอดไป นอกจากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาจริงๆ จึงออกไปตามมติของสงฆ์ได้ 
แต่จะต้องยอมรับมติต่างๆ ซึ่งสงฆ์ได้ลงไปในขณะที่เราไม่อยู่ในที่ประชุม กิจการอันใดที่เป็นภาระของ
หมู่คณะ ไม่ว่าภายในบ้านหรือว่าภายในวัด หรือว่าภายในสังคม ตลอดถึงประเทศชาติก็ตาม จะต้อง
พร้อมเพรียงกันปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และพร้อมเพรียงกันท างานอันเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของหมู่ของคณะนั้นๆ ไม่ให้มีความบกพร่อง 

พระพุทธศาสนาก็คือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่งและค าสอนของพระองค์ ดังนั้น เรื่องอะไรที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ก็ถือประพฤติปฏิบัติไป
ตามนั้น    ไม่มีการบัญญัติเพ่ิมเติม ไม่มีการแก้ไขสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้ ทรงบัญญัติไว้ว่าอย่างไร ก็ต้อง
ยึดถือประพฤติปฏิบัติไปอย่างนั้น ถ้าหากว่าไม่พอใจหรือไม่อาจปฏิบัติได้ ก็สึกออกไปเป็นฆราวาส 
ไม่ใช่จะมาแก้ไขดัดแปลงพระธรรมวินัย เพ่ือให้ตนปฏิบัติได้โดยไม่ยอมรับนับถือหลักที่พระพุทธเจ้าทรง

                                                           
๙๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่  ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๙๐ - ๒๙๑. 



๘๕ 
 

บัญญัติไว้ สิกขาบทบางอย่างถึงแม้ว่าในยุคในสมัยนี้ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากก็ตาม แต่ก็ต้อง
ยึดถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรมในข้อที่ ๔ อีกว่า ในหมู่ในคณะที่อยู่ร่วมกัน มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่
ลดหลั่นกันลงมาจ าเป็นจะต้องให้ความเคารพนับถือต่อท่านที่เป็นใหญ่ ในที่นั้น เช่น ภายในวัดก็ให้
ความเคารพนับถือต่อเจ้าอาวาสและพระเถระผู้ใหญ่ที่เหนือตนขึ้นไป ข้อความที่ท่านแนะน าสั่งสอน 
แม้จะมีการดุด่าต าหนิไปบ้างแต่ถือว่าเป็นค าสอนที่เกิดขึ้นโดยเจตนาดี ผู้ที่อยู่ในส านักของท่านจะต้อง
เชื่อถือและปฏิบัติตาม 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรมข้อ ๕ นี้ เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ คนเรานั้นเหมือนกับนกที่
ตายเพราะเหยื่อ หรือปลาที่ตายเพราะเหยื่อ คนก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน คือถ้าปล่อยให้ความอยาก
ได้อย่างนั้น อย่างนี้ อย่างโน้น ครอบง าใจแล้วโอกาสหนึ่งก็เป็นอันตราย เพราะความอยากเหล่านั้น 
การพยายามควบคุมจิตใจไม่ให้ท าอะไรไปตามอ านาจของความอยากทุกอย่าง จึงเป็นทางเจริญของ
บุคคลเหล่านั้น 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ข้อ ๖ เรื่องของเสนาสนะที่อยู่อาศัย ทรงสอนให้หาเสนาสนะที่
เป็นปัจจัยโน้มน้อมไปเพ่ือหาความสงบ โดยเน้นไปที่เสนาสนะป่า ซึ่งห่างจากเสียงรบกวน ไม่มีเสียง
อึกทึกครึกโครม ซึ่งเป็นอันตรายต่อการกระท าความสงบ แต่ว่าในชั้นของการปฏิบัตินั้น เราจะอยู่ที่
ไหนก็ตาม ถ้าหากว่ามีเสียงรบกวนมาก ก็อย่าไปใส่ใจ สนใจต่อเสียงรบกวนเหล่านั้นให้มากกว่า ก็จะ
ท าจิตใจให้เกิดความสงบได้ 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ข้อ ๗ สุดท้ายถือว่าเป็นหลักส าคัญของคนที่อยู่ร่วมกัน วัดหรือ
ศาสน สถานในทางศาสนานั้นถือว่าเป็นคุณสมบัติกลางของพระศาสนา พระภิกษุสามเณรทุกรูปที่บวชมา
ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีศีล มีความคิดเห็นตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา จึงมีสิทธิที่จะเข้า
อยู่ในอารามนั้นในวัดนั้น ดังนั้น ใครจะอยู่ในวัดใดก็ตามก็ต้องสร้างความรู้สึกพร้อมที่จะพบเห็นเพ่ือนภิกษุ
สามเณร ที่ยังไม่ได้อยู่ในวัดของเรา ก็ขอให้มา ที่มาแล้ว ก็ขอให้อยู่เป็นสุข ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการ
สร้างความรู้สึกทั้งนั้น แม้จะไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติ คือไม่ลงมือช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรก็ตาม แต่เป็นการ
แสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่หวงที่อยู่ ความไม่อิจฉาริษยาคนอ่ืน ซึ่งแต่ละอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่อง
ที่ท าได้ง่ายนัก๙๔ 

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ ว่า เป็นหลักธรรมอันน ามาซึ่ง
ความสงบสุขของสังคม และเป็นหลักธรรมแห่งการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นหลักธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการด ารงชีวิตและเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลรอบข้าง ด้วยหลักธรรมนี้จะสามารถน าไปสู่
วิถีทางแห่งการแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพรรคการเมือง ชุมชนและปัญหาของประเทศชาติได้ 

                                                           
๙๔ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิต าโณ), ธรรมปริทรรศน์, พิมพ์ครั้งที่๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ     

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐๖-๑๐๙. 



๘๖ 
 

สรุปได้ว่า อปริหานิยธรรม เป็นหลักปฏิบัติที่ เป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อม และเกิดความ
เจริญก้าวหน้า ส าหรับลักษณะของอปริหานิยธรรมที่ท าให้มีความเจริญ โดยที่ไม่มีทางเสื่อมนั้น จะต้อง
ประกอบด้วยสิ่งส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ผู้น าเป็นผู้มีธรรม ผู้ตามหรือประชาชนเป็นผู้มีธรรมและมี
หลักวิธีการบริหารการปกครองที่ดี และการด าเนินงานตามหลักธรรมดังกล่าวนี้ เป็นหลักธรรมที่
ประชาชนหรือสมาชิกในสังคม พรรคการเมืองยึดถือเป็นหลักปฏิบัติและเป็นหลักธรรมที่สอนให้
ด าเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมโดยรวม 
ตารางท่ี ๒.๙ การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ที.ม.  พระผู้มีพระภาครับสั่งกะวัสสการพราหมณ์ อ ามาตย์ 

ผู้ใหญ่ในมคธรัฐว่า “ดูกรพราหมณ์สมัยหนึ่งเราอยู่ที่สารัน 
ทเจดีย์เขตเมืองเวสาลีนี้ ณ ที่นั้นเราได้แสดงอปริหานิย
ธรรมทั้ง ๗ นี้ ก็อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้จักตั้งอยู่ในพวก
เจ้าวัชชีและพวกเจ้าวัชชีจักสนใจในอปริหานิยธรรม ทั้ง 
๗ นี้อยู่เพียงใด พราหมณ์พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่าง
เดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น 

ที.ม.  มีพระบาลีกล่าวไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่า “สตฺต 
โว ภิกฺขเว อปริหานิเย ธมฺเม เทเสสฺสามิ”แปลว่า ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงซึ่งธรรมทั้งหลาย ไม่เป็นที ่
ตั้งแห่งความเสื่อม  

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 
 

ในพระมหาปรินิพพานสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรง
ตรัสถึง อปริหานิยธรรม ที่ยกมาอ้างไว้ข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าอปริหานิยธรรม หมายถึง ธรรมซึ่งท าให้เกิด
ความเจริญฝ่ายเดียว ไม่มีฝ่ายเสื่อ 

พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ) 
 

อปริหานิยธรรม กล่าวได้ว่า “ธรรมเป็นที่ตั้งของ
ความไม่เสื่อม หรือธรรมไม่เป็นที่ตั้งของความเสื่อมจะไม่
ประสพความเสื่อมเลยตราบเท่าที่ยังมีการปฏิบัติตาม
ธรรมเหล่านี้อยู่  

พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา ชินว โส) 
 

หลักอปริหานิยธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสารัน 
 ทสูตรและมหาปรินิพพานสูตร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
ใหญ่ๆ คือ ราชอปริหานิยธรรม หรือ วัชชีอปริหา นิย
ธรรม ซึ่ งตรัสไว้ส าหรับกษัตริย์แห่ งแคว้นวัชชี ซึ่ ง
ปกครองกันแบบสามัคคีธรรม  



๘๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๙ การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ)  
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

 อง.ฺสตฺตก.   ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ 
จักตั้งอยู่ในชาววัชชี และชาววัชชียังปรากฏอยู่ใน อปริ
หานิยธรรม ๗ ประการนี้เพียงใดชาววัชชีพึงหวังความ
เจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลย   

อง.ฺสตฺตก.  ดูกรภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรม ๗ ประการ
นี้ จักตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลาย และภิกษุทั้งหลายจัก
ปรากฏในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้เพียงใด ภิกษุ
ทั้งหลายพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความ
เสื่อมเลยเพียงนั้น 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 

นักปกครองในทัศนะพระพุทธศาสนา ในพระ
ไตร ปิฎกมีศัพท์ที่มีความหมายถึง ผู้มีอ านาจหรือนัก
ปกครอง  

ขุ.ชา.  
 

ถ้าพระราชาผู้เป็นใหญ่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมรัฐก็ก็
ย่อมอยู่ไม่เป็นสุขทั่วกัน เมื่อโคทั้งหลายว่ายข้ามแม่น้ าไป 
ถ้าโคหัวหน้าฝูงว่ายตรง เมื่อมีผู้น าฝูงว่ายตรงอย่างนี้
โคทั้ งหมดก็ย่อมว่ายตรงไปตามกัน ในหมู่มนุษย์
ทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน      

ขุ.ชา.  อันคนพาลถึงจะมีก าลังปกครองหมู่คณะไม่ดี
และคนพาลผู้ส าคัญตนว่าเป็นบัณฑิต ปกครองหมู่
คณะตกอยู่ ใต้อ านาจจิตของตนแล้ว พึงนอนตาย
เหมือนลิงจ่าฝูง  อันคนพาลถึงจะมีก าลังปกครองหมู่
คณะไม่ดี เลยเพราะไม่ เป็นประ  โยชน์แก่ญาติ
ทั้งหลาย ส่วนนักปราชญ์มีก าลังปกครองหมู่คณะดี
มากเพราะว่าเป็นประโยชน์แก่ญาติท้ังหลายผู้ใด    

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 

หลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา ที่มีการกล่าวถึงการเป็นไปเพ่ือความเจริญ
ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง เป็นพุทธวิธีการ
บริหาร ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่ควรน ามาปฏิบัติ เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดผลที่ดีแก่หน่วยงาน 

 



๘๘ 
 

๒.๗  ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค

การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ มีผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย  ในจังหวัดชัยภูมิ  

๒.๗.๑ ประชากรและโครงสร้างประชากร 
จังหวัดชัยภูมิ มีจ านวนราษฎร ๑,๑๓๙,๐๒๓ คน ราษฎรชาย ๕๖๔,๔๖๔ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๔๙.๕๖ ราษฎรหญิง ๕๗๔,๕๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔๔ ของทั้งจังหวัด และมีประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล ๑๘๓,๖๖๓ คน หรือร้อยละ ๑๖.๑๓ ส่วนที่เหลือ ๙๕๕,๓๖๐ คน หรือร้อยละ 
๘๓.๘๗ อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล โดยมีจ านวนครัวเรือนมีทั้งสิ้น ๓๘๗,๒๒๔ หลังคาเรือน และความ
หนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด ๘๙.๑๓ คนต่อตารางกิโลเมตร รายละเอียดตามอ าเภอที่มี
ประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองชัยภูมิ ๑๘๓,๖๖๓ คน รองลงมาอ าเภอภูเขียว ๑๒๔,๕๔๑ 
คน และอ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดอ าเภอซับใหญ่ ๑๕,๔๐๑ คน ดังตาราง แสดงจ านวนประชากร
แยกเป็นรายอ าเภอ๙๕ 

จ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอในจังหวัดชัยภูมิ 

 
                                                           

๙๕ ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ [ออนไลน์], แหล่งที่มา http://www.chaiyaphum.go.th/page_about 
/about๒.๑.php [๑๕ มกราคม ๒๕๖๒]. 

เขตเลือกตั้ง อ าเภอ ประชากร 
เขตเลือกตั้ง ๑ อ าเภอเมืองชัยภูมิ ๑๘๓,๕๘๖                              
เขตเลือกตั้ง ๒ อ าเภอจัตุรัส ๗๕,๐๗๘                               
 อ าเภอเนินสง่า ๒๖,๐๔๓                               
 อ าเภอบ้านเขว้า ๕๐,๘๔๕                               
 อ าเภอหนองบัวระเหว ๓๘,๖๐๐                               
เขตเลือกตั้ง ๓ อ าเภอเทพสถิต ๗๐,๓๖๒                               
 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ๕๓,๙๒๗                               
 อ าเภอภักดีชุมพล ๓๑,๑๕๔                               
 อ าเภอซับใหญ่   ๑๕,๖๒๓                                 
เขตเลือกตั้ง ๔ อ าเภอหนองบัวแดง ๑๐๑,๘๒๒                             
 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ๑๑๒,๓๗๑                             
เขตเลือกตั้ง ๕ อ าเภอภูเขียว ๑๒๔,๔๙๑                             
 อ าเภอคอนสาร ๖๒,๐๘๔                               
เขตเลือกตั้ง ๖ อ าเภอคอนสวรรค์ ๕๓,๖๒๒                               

http://www.chaiyaphum.go.th/page_about%20/about2.1.php%20%5b15
http://www.chaiyaphum.go.th/page_about%20/about2.1.php%20%5b15
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C


๘๙ 
 

 จ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอในจังหวัดชัยภูมิ (ต่อ) 

  
๒.๗.๒  ผลการเลือกตั้งในจังหวัดชัยภูม ิ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในจังหวัด

ชัยภูมิ ก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๖ เขต
เลือกตั้ง ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน ๑ เขต โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ได้เขตละ ๑ คน ดังนี้ 

เขต ๑ เขตการเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % 

เพ่ือไทย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย (๖)* ๓๘,๔๘๑ ๓๘.๘๐ 
พลังประชารัฐ วสันต์ กล้าแท้ (๑) ๑๗,๔๖๓ ๑๗.๖๑ 
 รวม ๙๙,๑๖๖ ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ  แสดงพรรคที่มีผลคะแนน ๒ อันดับแรกเท่านั้น จากพรรคการเมืองที่มีผู้สมัคร ๔๐ พรรค  

 
เขต ๒ เขตการเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย อ าเภอจัตุรัส อ าเภอเนินสง่า อ าเภอบ้านเขว้า และอ าเภอ
หนองบัวระเหว 

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % 
เพ่ือไทย เชิงชาย ชาลีรินทร์ (๔) ๓๓,๖๑๔ ๓๒.๖๐ 
พลังประชารัฐ อรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ (๒) ๓๑,๙๙๐ ๓๑.๐๓ 
 รวม ๑๐๓,๑๐๘ ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ  แสดงพรรคที่มีผลคะแนน ๒ อันดับแรกเท่านั้น จากพรรคการเมืองที่มีผู้สมัคร ๓๗ พรรค  

เขต ๓ เขตการเลือกตั้งที่ ๓ ประกอบด้วย อ าเภอซับใหญ่ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเทพสถิต และ
อ าเภอภักดีชุมพล 

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % 
เพ่ือไทย สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ (๔) ๓๒,๓๕๒ ๓๙.๑๑ 
พลังประชารัฐ นันต์ ลิมปคุปตถาวร (๖)* ๒๔,๑๔๑ ๒๙.๑๘ 
 รวม ๘๒,๗๒๖ ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ  แสดงพรรคที่มีผลคะแนน ๒ อันดับแรกเท่านั้น จากพรรคการเมืองที่มีผู้สมัคร ๓๔ พรรค  

เขตเลือกตั้ง อ าเภอ ประชากร 
  อ าเภอแก้งคร้อ ๙๓,๗๕๑                               
 อ าเภอบ้านแท่น ๔๕,๖๑๘                               
 รวม ๑๖ อ าเภอ ๑,๑๓๙,๐๒๓                          

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99


๙๐ 
 

เขต ๔ เขตการเลือกตั้งที่ ๔ ประกอบด้วย อ าเภอหนองบัวแดงและอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % 
เพ่ือไทย มานะ โลหะวณิชย์ (๙)* ๔๑,๙๙๑ ๓๙.๘๗ 
พลังประชารัฐ สุขสันต์ ชื่นจิตร (๗) ๒๗,๖๙๔ ๒๖.๓๐ 
 รวม ๑๐๕,๓๑๘ ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ  แสดงพรรคที่มีผลคะแนน ๒ อันดับแรกเท่านั้น จากพรรคการเมืองที่มีผู้สมัคร ๓๖ พรรค  

 
เขต ๕ เขตการเลือกตั้งที่ ๕ ประกอบด้วย อ าเภอคอนสารและอ าเภอภูเขียว 

 

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % 
เพ่ือไทย พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล (๑๓)* ๓๓,๓๑๓ ๓๔.๑๐ 
พลังประชารัฐ เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ (๑๖) ๒๕,๖๒๔ ๒๖.๒๓ 
 รวม ๙๗,๗๐๔ ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ  แสดงพรรคที่มีผลคะแนน ๒ อันดับแรกเท่านั้น จากพรรคการเมืองที่มีผู้สมัคร ๔๐ พรรค 

 
เขต ๖ เขตการเลือกตั้งที่ ๖ ประกอบด้วย อ าเภอบ้านแท่น อ าเภอแก้งคร้อ และอ าเภอคอนสวรรค์ 

 

พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % 
เพ่ือไทย สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ (๑๕)* ๓๖,๐๐๙ ๓๖.๑๘ 
พลังประชารัฐ เพชราพร ภูมิรัตนประพิณ (๒) ๒๓,๒๙๐ ๒๓.๔๐ 
 รวม ๙๙,๕๓๔ ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ  แสดงพรรคที่มีผลคะแนน ๒ อันดับแรกเท่านั้น จากพรรคการเมืองที่มีผู้สมัคร ๓๗ พรรค  

 
๒.๗.๒ สาขาพรรคการเมืองในจังหวัดชัยภูม ิ 
สาขาพรรคการเมืองที่มีท่ีตั้งในจังหวัดชัยภูมิ มีจ านวน ๔ สาขา ได้แก่ 

ล าดับ พรรคการเมือง ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
๑. พรรคประชาธิปไตยใหม่ หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 
๒ พรรคประชากรไทย   กุดยม  ภูเขียว ชัยภูมิ 
๓ พรรคไทรักธรรม ผักปัง  อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 
๔ พรรคพลังแรงงานไทย   .โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0_%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C


๙๑ 
 

ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัดชัยภูมิที่มีสถานที่ท าการในจังหวัด มีจ านวน ๔๒ ตัวแทน ได้แก่ 
ล าดับ พรรคการเมือง ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
๑. พรรคประชาธิปัตย์   ส้มป่อย อ.จัตุรัส ชัยภูมิ 

๒ พรรคเพ่ือชาติ  บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 

๓ พรรคประชานิยม  รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๔ พรรคอนาคตใหม่  ผักปัง อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 
๕ พรรคชาติไทยพัฒนา บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 
๖ พรรคทางเลือกใหม่  นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๗ พรรคพลังไทสร้างชาติ  ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 
๘  พรรคประชาภิวัฒน์   นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๙ พรรครักท้องถิ่นไทย นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๑๐ พรรคประชาชนปฏิรูป  ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๑๑ พรรคพลังปวงชนไทย คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 
๑๒ พรรคพลังไทยรักไทย นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๑๓ พรรคกลาง ท่าหินโงม  เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๑๔ พรรคพลังรัก .ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๑๕ พรรคเพ่ือไทย  ในเมือง  เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๑๖  พรรครวมพลังประชาชาติไทย ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๑๗ พรรคประชาธรรมไทย  ช่องสามหมอ  แก้งคร้อ ชัยภูมิ 
๑๘ พรรคกรีน  นาเสียว  เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๑๙ พรรคประชาไทย  ในเมือง  เมืองชัยภูฒิ ชัยภูมิ 
๒๐ พรรคเพ่ือไทยพัฒนา  ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๒๑ พรรคเสรีรวมไทย  ผักปัง อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 
๒๒  พรรคพลังท้องถิ่นไทย   หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 
๒๓ พรรคพลังประชารัฐ  รอบเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๒๔ พรรคภูมิใจไทย  ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๒๕ พรรคพลังชาติไทย  หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส ชัยภูมิ 
๒๖ พรรคสยามพัฒนา ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๒๗ พรรคแทนคุณแผ่นดิน    
๒๘ พรรคภาคีเครือข่ายไทย  กุดน้ าใส อ.จัตุรัส ชัยภูมิ 
๒๙ พรรคเพ่ือแผ่นดิน  ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๓๐ พรรคประชาชาติ  ผักปัง อ.ภูเขียว ชัยภูมิ 
๓๑ พรรคพลังธรรมใหม่ ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร ชัยภูมิ 
๓๒. พรรคพลเมืองไทย  บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 
 



๙๒ 
 

ตัวแทนพรรคการเมือง (ต่อ) 
ล าดับ พรรคการเมือง ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
๓๓ พรรคผึ้งหลวง  ชีลอง  เมืองชัยภูม ิ ชัยภูมิ 

๓% พรรคครูไทยเพ่ือประชาชน  นายางกลัก  อ.เทพสถิต ชัยภูมิ 
๓๕ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย  นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๓๖ พรรคพลังประชาธิปไตย  ดงบัง อ.คอนสาร ชัยภูมิ 
๓๗ พรรคมหาชน  ในเมือง  เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๓๘  พรรคเศรษฐกิจใหม่ ในเมือง  เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๓๙ พรรคชาติพัฒนา บ้านเขว้า  อ.บ้านเขว้า  ชัยภูมิ 
๔๐ พรรคไทยธรรม  นาฝาย  เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 
๔๑ พรรคเพ่ือคนไทย  บ้านเพชร  บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 
๔๒ พรรคพลังศรัทธา  นายางกลัก  อ.เทพสถิตย์ ชัยภูมิ 
 พรรคพลังศรัทธา  ต.นายางกลัก  อ.เทพสถิต๙๖ 

 
สรุป บริบทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในจังหวัดชัยภูมิ ของสองพรรค

การเมืองที่ได้รับเลือกเข้ามาและมีเสียงส่วนใหญ่รวมสองพรรคการเมืองได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ 
และพรรคเพื่อไทย เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง ๖ คน  

 
  ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง  สมาชิกพรรคการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมือง เป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมของ
พรรคการเมืองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ปัจจัยที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  และการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองโดยการประยุกต์
หลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ มาบูรณาการตามหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยได้น าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

๒.๘.๑ การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองของไทย ในจังหวัดชัยภูมิ” ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการและนักวิจัย
หลายท่าน สรุปไดด้ังนี้ 

 

                                                           
๙๖ ส านักงานคณ ะกรรมการการเลื อกตั้ งประจ าจั งหวัด ชัยภูมิ , [ออนไลน์ ] , แหล่ งที่ ม า , 

https://www.ect.go.th/ewt/ewt/chaiyaphum/ewt_news.php?nid=๖๕&filename=index [๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๓]. 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://www.ect.go.th/ewt/ewt/chaiyaphum/main.php?filename=index
https://www.ect.go.th/ewt/ewt/chaiyaphum/ewt_news.php?nid=65&filename=index


๙๓ 
 

จินตวีร์ เกษมศุข ได้วิจัยเรื่อง “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม” พบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะการด าเนินการ ดังนี้ ๑) เป็นการท างานที่มีคนหลายๆ คนมา
ท างานช่วยเหลือกัน โดยแต่ละคนมีความเต็มใจและพร้อมที่จะมาร่วมกันท างาน ไม่ใช่เป็นการมาร่วม
กันโดยบังเอิญโดยไม่ตั้งใจ แต่เป็นการรวมกันอย่างจริงใจจึงจะท าให้การรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินการส าเร็จ
ลุล่วงไปอย่างต่อเนื่อง ๒) คนที่มามีส่วนร่วมจะต้องรู้และเข้าใจเป้าหมายของการมีส่วนร่วมกันหรือ
บางครั้งอาจมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายเลยก็ได้ อันจะเป็นผลให้เกิดความผูกพันในเป้าหมายให้ 
ส าเร็จ ๓) ระหว่างการมีส่วนร่วมกันท างานจะต้องมีการติดต่อ พูดจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่
เสมอ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้มาร่วมกันท างานเป็นสิ่งจ าเป็นในการท างาน จึงจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ผู้น าหรือผู้ปกครองต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารในการอ านวยการงานต่างๆ ภายใต้การบริหาร
การปกครองของตน ๔) เป็นการท างานที่มีการแบ่งงานกันท าการท างานร่วมกันหลายๆ คน จ าเป็น
จะต้องมีการแบ่งงานกันท าตามลักษณะของงานทั้งนี้ เพ่ือให้งานแต่ละส่วนด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและ
มีการใช้ทรัพยากรก าลังคนอย่างเต็มที่  โดยจะต้องมีการตกลงกันว่าใครเป็นผู้กระท า ท าอย่างไรบ้าง 
และก าหนดเวลานัดหมายกันเมื่อไร๙๗ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้วิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนมี
ความส าคัญต่อการบริหารการปกครอง” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ท าให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาที่
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของท้องที่ กล่าวคือ การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการพัฒนา
แต่ละท้องที่นั้น ควรที่จะให้ประชาชนในท้องที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นของตน 
ประชาชนจะรู้ดีว่าความต้องการของตนคืออะไร ท าให้สามารถก าหนดแนวทางเพ่ือตอบ สนองความ
ต้องการได้เหมาะสม สามารรถแก้ไขปัญหาได้ถูก จุดและตรงประเด็น  ๒) ท าให้ประชาชนต้องผูกมัด
ตนเองกับสิ่งที่ตนมีส่วนร่วมเมื่อประชาชนได้เสนอแนวทางในการพัฒนาท้องที่ของตนแล้ว เขาย่อม
รู้สึกผูกพันตนเองที่จะต้องด าเนินกิจกรรมบางประการอันจ าเป็นทาให้สิ่งที่เสนอแนะมาปฏิบัติให้
บรรลุผล ประชาชนจะร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างจริงใจและต่อเนื่อง ๓) ท าให้ประชาชนรู้สึกรัก 
และหวงแหนในท้องที่ของตนเองจากข้อ ๒ เมื่อประชาชนผูกมัดตนเองกับสิ่งที่ตนเสนอแนะและร่วม
แรงร่วมใจปฏิบัติงานแล้วจะก่อให้เกิดผลต่อมาคือความรักความภูมิใจและความหวงแหนในท้องที่ของ
ตน เนื่องจากตนเองได้มีส่วนร่วมท าให้ให้ท้องที่เจริญรุ่งเรืองและพัฒนาขึ้น ๔) ท าให้แบ่งเบาภาระจาก
รัฐบาลกลาง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่างๆ เท่ากับรับหลักการในเรื่องการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางสู่ท้องที่แต่ละแห่ง เมื่อประชาชนในท้องที่สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองก็จะ
ท าให้แบ่งเบาภาระจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลกลางก็ย่อมมีเวลามากขึ้นที่จะไปด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไปได้ ๕) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นสิ่งจ าเป็นต่อความสัมฤทธิ์ผลในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เมื่อประชาชนใน

                                                           
๙๗ จินตวีร์  เกษมศุข , “การสร้างกระบวนการมีส่ วนร่วม” , รายงานวิจัย สาขาวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ (คณะนิเทศศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔), หน้า ๔๐. 



๙๔ 
 

ระดับต าบลเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการต่างๆ ย่อมเป็นการปลูกฝังเบื้องต้นและเป็นพ้ืนฐานใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับประเทศชาติต่อไป๙๘  

ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง  ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครจังหวัดสมุทรปราการมีการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองในระดับ
เป็นครั้งคราวหรือ ๕-๖ วันต่อสัปดาห์มีการเปิดรับสูงสุดสื่อมวลชน ระดับเป็นครั้งคราวได้แก่ หรือ
กิจกรรมทางการเมืองสื่อบุคคลและสื่อสังคมออนไลน์ตามล าดับ ทางบ้านความรู้ทางการเมืองของ
ประชาชนมีความรู้ทางการเมืองในระดับเห็นด้วยมาก มีความรู้สูงสุดคือ ทราบว่าการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยประชาชนมีอ านาจสูงสุดและมีความสนใจทางการเมืองในระดับเห็นด้วยมีความสนใจ
สูงสุดคือสนใจติดตามการท างานและผลงานทางด้านการเมือง ทั้งด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับมาก คือ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและมีส่วนร่วมใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมตรวจสอบทางการเมือง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมประชุม/ร่วมชุมนุมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
ตามล าดับและการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองด้านสื่อมวลชนส่งผลที่มีต่อทัศนคติทางการเมืองความ
สนใจทางการเมืองและความรู้ทางการเมืองของประชาชนรายการที่ เปิดรับข่าวสารทางการเมืองด้าน
สื่อบุคคลและสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลที่ดีต่อความรู้ทางการเมืองของประชาชนซึ่งทัศนคติทางการเมือง
ความรู้ทางการเมืองและความสนใจทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองนี้ส่งผล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครจังหวัด
สมุทรปราการโดยผลการศึกษา พบว่าความสนใจทางการเมืองส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครจังหวัดสมุทรปราการสูงสุดรองลงมาคือความรู้
ทางการเมืองและทัศนคติทางการเมือง๙๙ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นการท างานที่มีคนหลายๆ คนมา
ท างานช่วยเหลือกัน โดยแต่ละคนมีความเต็มใจและพร้อมที่จะมาร่วมกันท างานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีความส าคัญต่อพรรคการเมือง ร่วมในการเสนอความคิดเห็นของตน ประชาชนจะรู้ดีว่า
ความต้องการของตนคืออะไร ท าให้สามารถก า หนดแนวทางเพ่ือตอบ สนองความต้องการได้
เหมาะสม สามารรถแก้ไขปัญหาได้ถูก การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมตรวจสอบทางการ
เมือง การมีส่วนร่วมในกิจ กรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมประชุม/ร่วมชุมนุมทางการเมืองและการ
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ส่งผลที่ดีต่อความรู้ทางการเมืองของประชาชน 
 
 
 
                                                           

๙๘ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท”, รายงาน
การวิจัย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓), หน้า ๒๔๓-๒๔๔. 

๙๙ ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง, “ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทาง การเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครจังหวัดสมุทรปราการ”,วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๗).  



๙๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๐ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

จินตวีร์ เกษมศุข 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะการด าเนินการเป็น
การท างานที่มีคนหลายๆ คนมาท างานช่วยเหลือกัน โดยแต่ละคนมีความเต็มใจ
และพร้อมที่จะมาร่วมกันท างาน คนที่มามีส่วนร่วมจะต้องรู้และเข้าใจเป้าหมาย
ของการมีส่วนร่วม 

มหาวิทยาลัยสุโข
ทัยธรรมาธิราช 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นของตน ประชาชนจะรู้ดีว่าความต้องการของตนคืออะไร ท าให้สามารถ
ก าหนดแนวทางเพ่ือตอบสนองความต้องการได้เหมาะสม สามารรถแก้ไขปัญหา
ได้ถูกจุดและตรงประเด็นท าให้ประชาชนต้องผูกมัดตนเองกับสิ่งที่ตนพัฒนา
ท้องที่ของตนแล้ว เขาย่อมรู้สึกผูกพันตนเองที่จะต้องด าเนินกิจกรรมบาง
ประการอันจ าเป็นท าให้สิ่งที่เสนอแนะมาปฏิบัติให้บรรลุผล ประชาชนจะร่วม
แรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างจริงใจและต่อเนื่อง 

ถิรวัฒน์ แจ่มกระ
จ่าง  
 

ทางการเมืองของประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับมาก คือ การ
มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ตรวจสอบทางการเมือง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วม
ประชุม/ร่วมชุมนุมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง ตามล าดับ 

๒.๘.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่าน 
สรุปไดด้ังนี้  

สัญญา เคณาภูมิ ได้วิจัยเรื่อง “ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน ใน ๔ จังหวัดชายแดน
ลุ่มน้ าโขง”ผลการวิจัยพบว่าเพ่ือให้สมาชิกได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฎิบัติ   
ตามโครงการ ร่วมติดตามประเมินผลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ทั้งนี้การมีส่วนร่วมต้องเกิด  
จากการสมัครใจ พึงพอใจและได้ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนโดยส่วนรวม๑๐๐ 

 
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการ

รักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน” ผลการวิจัยพบว่า คณะบุคคลที่
รวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้เพ่ือสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งที่จะส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีการด าเนินกิจกรรม นั้น จะต้องมีการจดแจ้งการจัดตั้งพิเคราะห์ในแง่นี้ 
                                                           

๑๐๐ สัญญา เคณาภูมิ,”ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน ๔ จังหวัดชายแดนลุ่มน้ าโขง”,วิทยานิพนธ์
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลล
งกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๑). 



๙๖ 
 

ย่อมหมายความว่าพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยจะต้องได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นจากรัฐ กรณี
จึงแตกต่างจากระบบกฎหมายเยอรมันที่การเป็นพรรคการเมืองนั้น เมื่อมีลักษณะครบถ้วนตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองแล้วก็ เป็นพรรคการเมือง และทรงสิทธิหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองได้๑๐๑   

สิริพรรณ  นกสวน สวัสดี  และคณะ  ได้วิจัย เรื่อง “การเลือกตั้ งสมาชิก  สภา
ผู้แทนราษฎร  พ.ศ.๒๕๕๔ : ศึกษาบทบาทพรรคการเมืองและพฤติกรรมและการตัดสินใจของ
ประชาชนในสถาน การณ์ความขัดแย้งทางการเมือง” ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และการตัดสินใจ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ สามารถสรุปได้ดังนี้ ๑) บริบทของความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อความกระตือรือร้น
ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยผลกระทบของความขัดแย้งทางการเมืองที่น าไปสู่ความรุนแรงในหลาย 
กรณี และ ความพยายามในการสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีจุดยืนทางการเมืองเหมือนหรือคล้ายกับ
ตนจากกลุ่ม ประชาชนที่มีจุดยืนทางการเมืองต่างกัน ได้ท าให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มี
ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ๒) คุณสมบัติของพรรคการเมือง นโยบาย
พรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่าคุณสมบัติที่ประชาชนใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง คือ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อาทิ การแสดงความซื่อสัตย์สุจริ ต   และใน
ส่วนของคุณสมบัติของพรรคการเมือง อาทิ การคัดเลือกผู้สมัครที่ชื่นชอบ นโยบายที่จูงใจ มี
ประสบการณ์ และผลงานในการบริหารประเทศ   ๓) กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง พบว่าความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นส่งผลให้กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองกลายเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง ของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้  ๔) การแข่งขันการเลือกตั้ง ที่เข้มข้นหลายพ้ืนที่
ส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พบว่าการแข่งขันในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ในหลายพ้ืนที่มีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก โดยความเข้มข้นของการแข่งขันจะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับกระตือรือร้นในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ของประชาชน โดยการเลือกตั้ง ของจังหวัด
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มีระดับความเข้มข้นในการแข่งขันน้อยกว่า
กรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลาง ๕) ผลประโยชน์เชิงวัตถุและความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์
ตามวัฒนธรรมทางการเมืองมีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งพบว่าการตัดสินใจ
ของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นลักษณะของการตัดสินใจโดยแยกปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ออกจากกัน และพิจารณาจากคุณสมบัติผู้สมัครเป็นส าคัญ ในขณะที่ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์เศรษฐกิจหรือผลประโยชน์เชิงวัตถุที่เป็นการให้ความส าคัญกับการ
เลือกพรรคการเมืองที่สามารถตอบสนองได้ ๖) ทัศนคติและความเข้าใจต่อการซื้อ เสียง การรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปและส่งผลให้พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนมีความ
แตกต่างจากในอดีต พบว่าทัศนคติของประชาชนกับการซื้อสิทธิขายเสียง มีข้อสังเกต คือ พ้ืนที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เคยถูกพูดถึงกันว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีการซื้อสิทธิขาย
                                                           

๑๐๑ วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “บทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมือง
และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน”, รายงานการวิจัย, (กรุงทพมหานคร : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๖. 



๙๗ 
 

เสียงกันอย่างกว้างขวางขณะที่พ้ืนที่ภาคใต้และภาคกลางเป็นพ้ืนที่ที่ถูกพูดถึงว่าการซื้อสิทธิขายเสียง
ในพ้ืนที่นั้น และผลการวิจัยอีกประการที่พิจารณาจากทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศั ยอยู่
ในเขตชนบทหลายพ้ืนที่จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าประชาชน กลุ่มตัวอย่างในเขตชนบทที่อาศัยอยู่ใน
ภาคใต้และภาคตะวันออก เฉียงเหนือมีสัดส่วนตอบว่า "ไม่จ าเป็นต้องเลือก” สูงกว่าประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตเมือง๑๐๒ 

กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “พรรคการเมือง : กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคนรุ่นใหม่ ในการเลือกตั้ง ๒๕๖๒” การเลือกตั้งถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเป็น
รูปธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ขณะเดียวกันพรรคการเมืองถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยมีนโยบายและสมาชิกพรรคเป็นเครื่องมือหลัก
ส าคัญในการน าเสนอสิ่งที่พรรคจะท าให้กับประชาชน ขณะเดียวกันนโยบายและสมาชิกพรรคก็
กลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับประชาชน ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของพรรค
การเมืองที่เข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ 
ผ่านนโยบายด้านการศึกษาและสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งจะกล่าวถึงเพียงพรรคประชาธิปัตย์ พรรค
เพ่ือไทย พรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากทั้ง ๓ พรรค ล้วนเป็นพรรคการเมืองที่มีความโดดเด่นในประเด็น
ของนโยบายด้านการศึกษาและสมาชิกพรรคการเมือง๑๐๓ 

เอนก สุขดี และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรค
การเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” ผลการวิจัยพบว่า ๑) 
สาขาพรรคการเมืองไทยส่วนใหญ่ตั้งขึ้นให้ครบเกณฑ์ตามเงื่อนไขของกฎหมาย เพ่ือให้พรรคสามารถ 
ในการด าเนินบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทย คือ ขาดแคลนเงินทุนในการ
ด าเนินงาน การไม่ได้รับความสนับสนุนจากส านักงานใหญ่ รวมทั้งกฎ หมาย ระเบียบและประกาศ
ของ กกต.ยังไม่ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของสาขาพรรค๔) ข้อเสนอแนะในการก่อตั้งและด าเนิน
บทบาททาง การเมืองของสาขาพรรคการเมือง ไทย คือ ส านักงานใหญ่ควรให้การสนับสนุนแก่สาขา
พรรคที่ก่อตั้งขึ้นให้มีความพร้อมทางการเงิน บุคลากร รัฐ และ กกต. ต้องให้ความสนับสนุนในการ
ก่อตั้งสาขาพรรค โดยต้องปรับปรุงข้อกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของสาขา
พรรคท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกว้าง ขวางโดย
ความสมัครใจ มีอิสระ ตามความต้องการที่แท้จริงของตนเอง๑๐๔  

พรรณชฎา  ศิริวรรณบุศย์ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบเงินสนับสนุนพรรค
การเมืองในประเทศไทย”ในรูปแบบของเงิน นั้นมีที่มาของเงิน ๒ รูปแบบทั้งจากภาครัฐและ
                                                           

๑๐๒ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๔ : ศึกษา
บทบาทพรรคการเมือง และพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนในสถานการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมือง”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑-๓. 

๑๐๓ กัญจิรา  วิจิตรวัชรารักษ์, “พรรคการเมือง : กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ ในการ
เลือกตั้ง ๒๕๖๒”, วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ๑๐๖๖. 

๑๐๔ อเนก สุขดี และคณะ, “การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทย ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”, วารสารรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 
๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖). 



๙๘ 
 

ภาคเอกชนโดยในภาคเอกชนส่วนใหญ่มาให้เงินอุดหนุนในรูปแบบของ เงินบริจาค ซึ่งก่อให้เกิดระบบ
อุปถัมภ์และความไม่โปร่งใสในของพรรคการเมืองดังนั้นปี ๒๕๔๑ จึงได้มีการริเริ่มการให้เงินสนับสนุน
พรรคการเมืองจากภาครัฐผ่าน “กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง” โดยท าการจัดสรร ควบคุม
และดูแลการใช้จ่ายในเงินสนับสนุนเป็นรายปีตามแผนงานและโครงการที่พรรคการเมืองได้จัดท าโดย
มุ่งหวังเพ่ือลดอิทธิพลและการเข้ามาหาผลประโยชน์ของกลุ่มนายทุนเงินอุดหนุนจึงถูกมองกลายเป็น
หนึ่งในวิธีการในการแสวงหาผลก าไรของพรรคการเมืองขนาดเล็กเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวโดยพบว่า
พรรคที่มีสาขาและจ านวนสมาชิกเป็นอย่างมากกลับเป็นพรรคที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งและสามารถ
พัฒนาพรรคของตนให้มีเป็นสถาบันที่มีประสิทธิภาพได้๑๐๕ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองพรรคการเมืองต้องมีสมาชิก
สนับสนุน  โดยมีนโยบายและสมาชิกพรรคเป็นเครื่องมือ หลักส าคัญในการน า เสนอสิ่งที่พรรคจะท า
ให้กับประชาชน ขณะเดียวกันนโยบายและสมาชิกพรรคก็กลาย เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองให้กับประชาชน และการให้เงินสนับสนุนแก่พรรคการเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
๑๐๕ พรรณชฎา  ศิริวรรณบุศย์, “การศึกษาเปรียบเทียบเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในประเทศไทย

และอินโดนีเซีย น าไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองหรือคอร์รัปช่ัน”,รายงานวิจัย (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.), ๒๕๕๙). 



๙๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๑ ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง   

นักวิจัย  ผลการวิจัย 
สัญญา เคณาภูมิ 
 

    เพ่ือให้สมาชิกได้มีโอกาสร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมวาง 
แผน ร่วมปฏิบัติตามโครงการร่วมติดตามประเมินผลเพ่ือ 
ให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ท้ังนี้การมีส่วนร่วมต้องเกิด
จากการสมัครใจ พึงพอใจและได้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดย
ส่วนรวม 

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 
 

พรรคการเมืองหมายถึง คณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้ง
เป็นพรรคการเมืองโดยได้รับการจดแจ้งการจัดตั้งตาม
พระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนูญ นี้ เพ่ื อส ร้ า ง
เจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนตามวิถีทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยมุ่งที่จะส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีการด าเนินกิจกรรม นั้น 
จะต้องมีการจดแจ้งการจัดตั้ งพิเคราะห์ในแง่นี้  ย่อม
หมายความว่าพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยจะต้อง
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นจากรัฐ กรณีจึงแตกต่างจาก
ระบบกฎหมายเยอรมันที่การเป็นพรรคการเมืองนั้น เมื่อมี
ลักษณะครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยพรรค
การเมืองแล้วกเ็ป็นพรรคการเมือง   

 สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ 
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบทบาทพรรค
การเมืองและพฤติกรรมและการตัดสินใจของประชาชนใน
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองมี ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ ของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผลกระทบต่อความกระตือกระ 
ตือรือร้นในการไปใช้ สิทธิเลือกตั้งพบว่าคุณสมบัติที่ประ 
ชาชนใช้ในการตัดสินใจเลือกตั้งคือ คุณสมบัติของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งการแสดงความซื่อสัตย์สุจริต  และในส่วนของ
คุณสมบัติของพรรคการเมือง อาทิ การคัดเลือกผู้สมัครที่
ชื่นชอบ นโยบายที่จูงใจ 

 



๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๑ ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  (ต่อ) 
นักวิจัย  ผลการวิจัย 

กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ 
 

ประชาธิปไตยขณะเดียวกันพรรคการเมืองถือเป็นผู้ที่
มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน โดยมีนโยบายและสมาชิกพรรคเป็น
เครื่องมือหลักส าคัญในการน าเสนอสิ่งที่พรรคจะท าให้กับ 
ประชาชนชี้ให้เห็นถึงบทบาทของพรรคการเมืองที่เข้าไปมี
ส่วนในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ มีส่วนร่วมทางการเมือง
ในการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ ผ่านนโยบายด้านการศึกษาและ
สมาชิกพรรคการเมือง 

เอนก สุขด ีและคณะ 
 

การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรค
การเมืองไทยตั้งขึ้นให้ครบเกณฑ์ตามเงื่อนไขของกฎหมาย 
เพ่ือให้พรรคสามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

พรรณชฎา  ศิริวรรณบุศย์ 
 

เงินอุดหนุนพรรคการเมืองในประเทศไทยมีที่มาของ
เงิน ๒รูปแบบจากภาครัฐและภาคเอกชน ภาคเอกชนส่วน
ใหญ่ให้เงินอุดหนุนในรูปแบบของ เงินบริจาค ซึ่งก่อให้เกิด
ระบบอุปถัมภ์และความไม่โปร่งใสในพรรคการเมืองจึงได้มี
การริเริ่มการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองจากภาครัฐ
ผ่าน กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 

 
๒.๘.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเป็นสมาชิก

พรรคการเมืองไทย โดยการประยุกต์หลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่าน สรุปได้ดังนี้  

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนการมีส่วนร่วมทางสังคม” 
พบว่า ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็น
กระบวนการที่สาธารณชนมีความเป็นห่วงกังวล มีความต้องการ และมีทัศนะ ที่จะมีส่วนร่วม กับรัฐใน 
การตัดสินใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความหมายใน ๒ลักษณะคือการมีส่วนร่วมในลักษณะ 
  กระบวนการของการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
โครงการ  มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ๑๐๖ 

อ านวย สุขขี  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนบนวิกฤตความ
ขัดแย้งทางการเมืองประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๗”ผลการวิจัยสรุปด้านการเป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคมภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

                                                           
๑๐๖ ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ, “การพัฒนาชุมชนการมีส่วนร่วมทางสังคม”, รายงานการวิจัย,

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, (สกว), ๒๕๕๒), หน้า ๑๕ 



๑๐๑ 
 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับด้านการพัฒนาทางการเมืองภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับด้านการรับรู้
ข่าวสารทางการเมือง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ด้านจิตส านึกทางการเมือง ภาพรวม
อยู่  ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ๗.ด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ด้านความขัดแย้งทางการเมือง ภาพรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับมาก๑๐๗   

สรุปได้ว่า การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความต้องการ และมีทัศนะ ที่จะมี
ส่วนร่วม กับรัฐในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วม ของประชาชน คือ การมีส่วนร่วมในลักษณะเป็น 
กระบวนการของการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ 
ตารางท่ี ๒.๑๒ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  

นักวิจัย  ผลการวิจัย 
ปาริชาติ วลัยเสถียร, 
 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความ
ต้องการ และมีทัศนะ ที่จะมีส่วนร่วม กับรัฐในการ
ตัดสินใจ และการมีส่วนร่วม ของประชาชน คือ การมี
ส่วนร่วมในลักษณะเป็น กระบวนการของการพัฒนาโดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดโครงการ 

อ านวย สุขขี   
 

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมืองภาพ  รวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับด้านการพัฒนาทาง
การเมืองภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่า กับด้าน
การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ๕ 

  
 ๒.๘.๔ งานวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรม 
ผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เพ่ือ

การปกครองจากนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่าน สรุปได้ดังนี้  
นรินทร์  แก้วโชติรุ่ ง ได้ วิจัย เรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองใน

พระไตรปิฎก”ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
  1 รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี 2 รูปแบบได้แก่การปกครองแบบราชาธิปไตย
ซึ่งผู้มีอ านาจสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการปกครองรูปแบบนี้พระราชาและการปกครองแบบ
สามัคคีธรรม ซึ่งอ านาจอยู่ในมือของชนชั้นสูงและมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบการปกครองแบบอภิ
ชนาธิปไตยในปรัชญากรีก ส่วนรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนานั้นมีพัฒนาการโดยเริ่มต้นจาก
                                                           
        ๑๐๗ อ านวย  สุขขี, “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน บนวิกฤตความขัดแข้งทางการเมืองประ 
เทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๗”, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัย  ปทุมธานี, ๒๕๖๐). 



๑๐๒ 
 

พระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ในฐานะธรรมราชา จนกระทั่งพระพุทธองค์ ได้ทรงมอบให้สงฆ์เป็น
ใหญ่ในการ ปกครองซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองเฉพาะตน 

2 หลักการของการปกครองแบบธัมมาธิปไตย ได้แก่ หลักธรรมต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าตรัส
แสดงไว้จ านวนมากเพ่ือเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อ านาจของผู้ปกครองเนื่องจากผู้ปกครองแบบ
ราชาธิปไตยมีอ านาจสิทธิ์  ขาดแต่เพียงผู้เดียวและหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมี
หลักการปกครองที่ส าคัญคือ อปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมเพ่ือสร้างความสามัคคี และหลักธรรม
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง ส่วนหลักธรรมของการปกครองของคณะสงฆ์นั้นมีพระธรรมวินัยเป็น
หลักการปกครองส าคัญซึ่งคณะสงฆ์จะต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบ
แห่งพระธรรมวินัย๑๐๘ 

วิรัช กลิ่นสุบรรณ์ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการปกครองแคว้นวัชชี กับรัฐ 
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช ๒๕๕๐” ผลการวิจัยพบว่า แคว้นต่างๆในสมัยพุทธ 
กาลว่าแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ผู้ที่ปกครองตัวด้วยระบอบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์
โดยมีพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้น า โดยท าการปกครองด้วยอ านาจเด็ดขาด ส่วนอีก
พวกหนึ่งปกครองด้วยการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการปกครอง
ในปัจจุ บันเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือสาธารณรัฐ ซึ่งมีการปกครองโดยการประชุม
พิจารณาตัดสินกรณียกิจของแคว้นในสภาการปกครองที่เรียกว่า สัณฐาคาร เพ่ือนสอบถามความเห็น
จากประชาชนหรือสภาแล้วลงมติตัดสินใจในเรื่องต่างๆ๑๐๙  

พระสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑโฒ (วิจิตรปัญญา) ได้วิจัยเรื่อง“การปฏิรูประ บบวรรณะสู่
ระบบสังฆะในพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่าระบบวรรณะในสังคมอินเดียในสมัยพุทธกาลเป็น
การกีดกันของชนกลุ่มที่มีอ านาจ โดยก าหนดเป็นวรรณะทั้งสี่ และแบ่งหน้าที่ของแต่ลวรรณะอย่าง
ชัดเจนตั้งแต่ก าเนิดตลอดชีวิต จากระบบวรรณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและบางวันนะก็
ถูกกดขี่จากวรรณะอุ่น ซึ่งท าให้ถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพ เกิดความขัดแย้งในสังคม สังคมไร้ความยุติธรรม 
จึงส่งผลกระทบต่อระบบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความเชื่อของคนสมัยนั้นเป็นหยังมาก ส่วนการ
ปฏิรูประบบวรรณะสู่ระบบสังฆะ  พระพุทธเจ้าทรงเชื่อว่ามนุษย์มีศกัยภาพสามารถพัฒนาได้ พระองค์จึง
ทรงปฏิรูปโครงสร้างทางสังคมใหม่ โดยมีการปฏิรูปกลุ่มคนจากบนสู่ล่าง  คือจากระบบวรรณะสูงๆ
ระบบวรรณะต่ า เมื่อมาสู่ระบบสังฆะแล้วจะมีความเท่ากัน คือมีพระธรรมวินัยเดียวกัน๑๑๐  

 

                                                           
๑๐๘ นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง“ธรรมมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย”

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๕๕,). 

๑๐๙ วิรัช กลิ่นสุบรรณ์  “การศึกษาเปรียบเทียบการปกครองแคว้นวัชชี กับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช 2550” สารนิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556).  

๑๑๐ พระสราวุฒย์ ปญฺญาวุฒโฒ”,(วิจิตรปัญญา) “การปฏิรูประบบวรรณะสู่ระบบสังฆะใน
พระพุทธศาสนา”, สารนิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต”, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2556).  



๑๐๓ 
 

กาญจนา  ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น า
ชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร”การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้น าชุมชน กรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความทันสมัยทางวัตถุ 
กรุงเทพมหานคร โดยน าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการ ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม คือ MBB Model ที่สามารถประยุกต์ใช้โดยการ M (Meeting) การร่วมประชุม เพ่ือเป็นการให้
การยอมรับ ให้โอกาส ให้ความส าคัญ ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชน ได้ร่วมกันประชุมให้เป็นประจ าภายใน
ชุมชน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครกับผู้น าชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา รับรู้
ข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ ค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งระดับนโยบาย และระดับ
ปฏิบัติการ  B (Board) ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ให้การยอมรับในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้โอกาสในการน าเสนอความเห็น ปัญหา ความต้องการ
ของชุมชน ให้ความส าคัญในการรับฟัง หาแนวทางป้องกัน แก้ไขให้ความรู้แก่ชุมชน B(Benefits)ร่วม
รักษาผล ประโยชน์ ซึ่งเป็นผลจากการร่วมตั้งแต่กิจกรรม การตัดสินใจ ด าเนินการ รับผลประโยชน์ และ
ประเมินผล ไม่ให้เกิดความเสื่อม ในเรื่องของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม สิ่งที่ดีงามเป็นเอกลักษณ์ เช่น 
วัฒนธรรม อาชีพเฉพาะชุมชน หรือบุคคลที่มีคุณประโยชน์ มีภูมิรู้ ในชุมชน เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี ให้
ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งในด้านการศึกษา ปัญหายาเสพติด สุขภาพและสวัสดิการชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม ผลประโยชน์ที่ ชุมชนได้รับ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาของชุมชน ให้
สามารถพ่ึงตนเองและบริหารจัดการได้โดยคนในชุมชน๑๑๑ 

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี ได้วิจัยเรื่อง “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิย
ธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่าด้านการบริหารงานบุคคล มา
บูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วยหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อม
เพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เคารพนับถือท่าน
เหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟังการเคารพผู้รู้หรือวิญญูชนที่ได้บัญญัติในเรื่องต่างๆ 
บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง และจัดให้มีการอารักขา คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม
แก่อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักของประชาชนทั่วไป เพราะท าให้มีการ
วางแผนงานที่ดีมีระบบในการด าเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายยิ่งขึ้น สามารถท าให้เกิดความเป็นธรรม
และเกิดความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติไว้ ให้เกียรติกับบุคคลทุกคน
อย่างเท่าเทียมกันปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กรลดปัญหาความขัดแย้ง ลดภาวะความเสียหาย 

                                                           
๑๑๑ กาญจนา  ด าจุติ, “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๐๔ 
 

ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดผลดีขึ้น ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๑๑๒ 
  สรุป การน าหลักธรรมมาประยุกต์ด้วยหลักอปริหานิยธรรม ๗ ท าให้เกิดความเป็นธรรมและ
เกิดความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติไว้ ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กรลดปัญหาความขัดแย้ง 
 
ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรม 

นักวิจัย  ผลการวิจัย 
นรินทร์  แก้วโชติรุ่ง 
 

หลักการของการปกครองแบบธัมมาธิปไตย ได้แก่ 
หลักธรรมต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้จ านวนมาก
เพ่ือเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อ านาจของผู้ปกครอง
เนื่องจากผู้ปกครองแบบราชาธิปไตยมีอ านาจสิทธิ์  ขาดแต่
เพียงผู้เดียวและหลักการของการปกครองแบบสามัคคี
ธรรมมีหลักการปกครองที่ส าคัญคือ อปริหานิยธรรม ซึ่ง
เป็นหลักธรรมเพื่อสร้างความสามัคคี 

วิรัช กลิ่นสุบรรณ์  
 

ในสมัยพุทธกาลว่าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ผู้ที่ปก 
ครองตัวด้วยระบอบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิ 
ราชย์โดยมีพระมหา กษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้น า 
โดยท าการปกครองด้วยอ านาจเด็ดขาดส่วนอีกพวกหนึ่ง
ปกครองด้วยการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่ งเมื่อ
เปรียบเทียบกับรูปแบบการปกครองในปัจจุบันเป็นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

พระสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑโฒ (วิจิตร
ปัญญา)  
 

ระบบวรรณะในสังคมอินเดียในสมัยพุทธกาลเป็นการ
กีดกันของชนกลุ่มที่มีอ านาจ โดยก าหนดเป็นวรรณะทั้งสี่ 
และแบ่งหน้าที่ของแต่ละวรรณะอย่างชัดเจนตั้งแต่ก าเนิด
ตลอดชีวิต จากระบบวรรณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตและบางวันนะก็ถูกกดขี่จากวรรณะอุ่น ซึ่งท าให้
ถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพ เกิดความขัดแย้งในสังคม 

 
 
 
                                                           

๑๑๒ ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕). 



๑๐๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรม (ต่อ) 

นักวิจัย  ผลการวิจัย 
กาญจนา  ด าจุติ 
 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น า
ชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครโดยน าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการ ใน
รูปแบบที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ MBB 
Model ที่สามารถประยุกต์ใช้โดยการ M (Meeting) การร่วม
ประชุม เพ่ือเป็นการให้การยอมรับ ให้โอกาส ให้ความส าคัญ 
ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชน ได้ร่วมกันประชุมให้เป็นประจ า
ภายในชุมชน และระหว่างหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องของ
กรุงเทพมหานครกับผู้น าชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา รับรู้
ข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ ค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่าง
พร้อมเพรียงกัน 

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี 
 

การการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลาด้านการบริหารงาน
บุคคล มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วย
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อม
เพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า ไม่บัญญัติ
สิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของ
ท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟังการเคารพผู้ รู้หรือวิญญูชนที่ได้
บัญญัติในเรื่องต่างๆ บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูก
ข่มเหง และจัดให้มีการอารักขา คุ้มครองป้องกันอันชอบ
ธรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 
 

๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยผู้วิจัยได้ศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐๑๑๓ การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของ
ประชาชน ในการร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ให้รู้ถึงการใช้สิทธิเสรีภาพ การหาแนวทางพัฒนา
ประเทศและพรรคการเมืองให้เกิดความเข้มแข็ง ประกอบด้วย ๑.การร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมือง  ๒.การมีส่วนร่วมการจัดตั้งพรรคการเมือง  ๓.การมีส่วน
ร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง  ๔. การสนับสนุนให้พรรคได้รับการ
เลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ  ๕. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และ ๖. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรค   

หลักอปริหานิยธรรม ๗๑๑๔ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา ที่มีการกล่าวถึงการเป็นไปเพ่ือ
ความเจริญ ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง เป็นพุทธวิธีการบริหาร ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่ควร
น ามาปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลที่ดีแก่หน่วยงาน ความเจริญฝ่ายเดียวมี ๗ ประการ ได้แก่ ๑)หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์  ๒)พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม  ๓) ไม่บัญญัติในสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติไม่
ล้มเลิกสิ่งบัญญัติ  ๔) เคารพนับถือผู้อาวุโส ในพรรคการเมือง ๕) ไม่ลุแก่อ านาจให้เกียรติต่อกุลสตรี 
คุ้มครองสตรี  ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่ต่างๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์   ๗)คุ้มครองป้องกัน อัน
ชอบธรรม การคุ้มครอง ป้องกันต่ออาคันตุกะผู้มาเยือนอันชอบธรรม  แก่อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้ง
บรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักของประชาชนทั่วไป  มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
  

 

 

 

 

 

                                                           
๑๑๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙, ราชกิจจา

นุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก, หน้า ๓, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
๑๑๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,(๒๕๓๙),พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 



๑๐๗ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

  การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม  
๓. ไม่บัญญัตใินสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติ 
๔. เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค 
๕. ไม่ลุแก่อ านาจโดยให้เกียรติสตรี 
๖ .ให้ความเคารพต่อสถานที่ส าคัญ 
๗. คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม  
 
 

 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเป็น

สมาชิกพรรคการเมือง 

ปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ของประชาชน 

๑. การมีส่วนร่วมการเป็นสมาชิพรรค 
๒. การมีส่วนร่วมการจัดตั้งพรรค

การเมือง 
๓. การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับ 
    พรรคและนโยบายของพรรค

การเมือง 
๔. การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการ      

เลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศ  
๕. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๖. การบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง   

 
 

สภาพทั่วไปเก่ียวกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็น

สมาชิกพรรคการเมือง 
 



  
 

  
 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาครั้งนี้ในเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองของไทย ในจังหวัดชัยภูมิ” ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้   

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
โดยการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 

Qualitative Research)โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก  (In-depth 
Interview)กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) การสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการแจกแบบ สอบถาม (Survey Research) 
ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับดังนี้  

 
๓.๒  กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
การวิจัยได้แบ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มด้วยกัน ๑)

กลุ่มด้านศาสนา ๒) กลุ่มนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ๓) กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง /กลุ่มตัวแทน
ประชาชน รวมจ านวน ๑๘ รูปหรือคน ดังนี้ 
 

 



๑๐๙ 
 

 (๑)ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
กลุ่มด้ำนศำสนำ 

ล ำดับที่ ชื่อ – ฉำยำ / นำมสกุล ต ำแหน่ง 
     ๑. พระครูศรีปริยัติพิมล รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  

 ๒. พระครูโสภณภัทรกิจ    เจ้าคณะต าบลในเมือง เขต ๑ จังหวัดชัยภูมิ 
อาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์  

กลุ่มนักวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์  
 ๓. พล.ต. ดร. ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ เลขานุการหลักสูตรวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยา 

ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ชัยภูมิ 

     ๔. ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

     ๕. ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยา 
ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ชัยภูมิ 

กลุ่มสมำชิกพรรคกำรเมือง /กลุ่มตัวแทนประชำชน 
     ๖. นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต๕จังหวัดชัยภูมิ   
     ๗. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต๓จังหวัดชัยภูมิ   
     ๘.   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต๔จังหวัดชัยภูมิ  
     ๙. นายแพทย์โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต๑จังหวัดชัยภูม ิ

๑๐. นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๖จังหวัดชัยภูมิ  

     ๑๑. นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต๒ จังหวัดชัยภูม ิ
๑๒. นายเสี่ยศักดิ์ ประเสริฐศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ชัยภูมิ 
๑๓. นายบรรยงค์   เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ 
๑๔. ผศ.ดร.สมพงษ์ ยอดวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอ

บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
๑๕. นางวาสนา อุตมะพันธ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลลาดใหญ่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
     ๑๖          นางเกษ  นางกษมา  มีสิทธิ์      นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลบ้านเขว้า  

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
๑๗. นายเรืองเดช ภิรมย์ ปลัด เทศบาลต าบลจัตุ รัส  อ า เภอจัตุ รัส 

จังหวัดชัยภูมิ  ท าการแทนนายกเทศมนตรี 
๑๘. นายวิชัย  ประภากรแก้วรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองบัวโคก

อ าเภอจัตุรัส จงัหวัดชัยภูมิ 



๑๑๐ 
 

 
(๒) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group) จ ำนวน ๙  คน  
ล ำดับที่ ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง 

๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,  
ผศ.ดร. 

เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยา ลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐติิกาล อาจารย์พิเศษ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคม 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณ ฑิตศึกษาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. รศ.อนุภูมิ โซวเกษม อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗. อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคม 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘. อาจารย์ ดร.สุเนตร ธนศิลปพิชิต 
 

อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รรั ฐศาสตรบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลั ย 
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

๙. ดร.ณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสนทนา

กลุ่มเฉพาะ และเครื่องมือการบันทึก เพ่ือค้นหาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ในจังหวัดชัยภูมิ  

น าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี 
นิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์เป็นฉบับสมบูรณ์ในการน าไป 
 ใช้แจกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 



๑๑๑ 
 

๓.๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพมีขั้นตอนดังนี้  

 ๑. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิง  
 ๒. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสารบทความ 
งานวิจัยเกี่ยวกับหลักการคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดเตรียมเครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เจาะลึก(In depth Interview Guide) 
  (๒) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยา  
ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน
การให้สัมภาษณ์ 

(๓) ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือ 
สัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

(๔) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็น
โดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์  

(๕) น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอ
ต่อไป 

๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 วิธีด าเนินการกับข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์รายละเอียดจากเอกสาร  
และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มเป้าหมายที่แยกประเภทไว้แล้วจ านวน ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่ม
นักวิชาการด้านศาสนา ๒) กลุ่มด้านวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ๓) กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง/และ
ตัวแทนประชาชน  โดยแยกวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ แล้วน ามา
วิเคราะห์รวมกันในภาพรวมซึ่งบุคคลกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๓ กลุ่ม เกี่ยวข้องกับแนวทางของการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย  

 
๓.๓ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

๓.๓.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ

เป็นสมาชิกพรรคการเมืองของไทย ในจังหวัดชัยภูมิ” 
๑.ประชากรได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดชัยภูมิ ผู้มีอายุ ๑๘ ปี

บริบูรณ์ข้ึนไป ในเขตเลือกตั้งพ้ืนที่ ที่จังหวัดชัยภูมิ จ านวน ๑,๑๓๙,๐๒๓ คน๑  

                                                           
๑ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ , 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.thasailoud.go.th/home [๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 
 

https://www.thasailoud.go.th/home%20%5b16


๑๑๒ 
 

๒.กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

โดยการสุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ  Taro Yamane๒ ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ 
และมีความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ ดังนี้สูตร   

 

n = 
N

1+N(𝑒)2 

N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้
n   = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

แทนค่า   

n            =  
1,139,023

1+1,139,023(0.05)2 

 

n   = 
1,139,023

1+1,139,023(0.0025)2   

  

       n  = 
1,139,023

1+2846.944 
 

 
             =         399.945 
  
n =  400 
 
 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  ๔๐๐ 
 
ดังนั้นในการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดเก็บกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ คน 
วิธีการสุ่มตัวย่างในการเลือกกลุ่มวิจัยโดยผู้วิจัยใช้วธิีการเลือกองค์ประกอบของการแบ่ง  

พ้ืนที่เขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดชัยภูมิแบ่งออกเป็น ๖ เขตการเลือกตั้งเป็น
ส าคัญ ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตการเลือกตั้งในจังหวัดชัยภูมิ  ๔๐๐ 
คน ซึ่งที่มี อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป รายละเอียดดังนี้ 

 
                                                           

 ๒Taro Yamane, Statistic:  An Introductory Analysis, 3ed, (Singapore:  Time Printers, 
1973), p. 130. 



๑๑๓ 
 

ตำรำงที่ ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่เขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดชัยภูมิ๓      

 
๓.๓.๒  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
๑. เครื่องมือ 
งานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ

เมืองไทย” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ท าเครื่องมือวิจัยได้สร้างแบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็น ๔ ขั้นตอนประกอบด้วยดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามค าถามปลายปิด 
คือ ปัจจัย ส่วน บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบ รายการ  จ านวน ๕ ด้าน 

                                                           
๓ ส ำนักงำนกลำงทะเบียนรำษฎร์ กระทรวงมหำดไทย,  ณ  วันท่ี  ๓๑  กันยาน  ๒๕๖๐. 

เขตเลือกตั้ง อ ำเภอ ประชำกร (N) กลุ่มตัวอย่ำง (n) 
เขตเลือกตั้ง ๑ อ าเภอเมืองชัยภูมิ ๑๘๓,๖๖๓                              ๘๐ 
เขตเลือกตั้ง ๒ อ าเภอจัตุรัส ๗๕,๑๕๐                               ๓๓ 
 อ าเภอเนินสง่า ๒๖,๐๓๐                               ๑๒ 
 อ าเภอบ้านเขว้า ๕๐,๘๔๒                               ๒๒ 
 อ าเภอหนองบัวระเหว ๓๘,๕๘๙                               ๑๗ 
เขตเลือกตั้ง ๓ อ าเภอเทพสถิต ๗๐,๒๓๖                               ๓๐ 
 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ๕๓,๙๕๔                               ๒๔ 
 อ าเภอภักดีชุมพล ๓๑,๑๔๙                               ๑๔ 
 อ าเภอซับใหญ่   ๑๕,๔๐๑                                 ๗ 
เขตเลือกตั้ง ๔ อ าเภอหนองบัวแดง ๑๐๑,๘๒๖                             ๔๔ 
 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ๑๑๒,๓๗๐                             ๔๙ 
เขตเลือกตั้ง ๔ อ าเภอภูเขียว ๑๒๔,๕๔๑                             ๔๔ 
 อ าเภอคอนสาร ๖๒,๐๙๙                               ๒๗ 
เขตเลือกตั้ง ๖ อ าเภอคอนสวรรค์ ๕๓,๗๒๖                               ๒๔ 
 อ าเภอแก้งคร้อ ๙๓,๗๙๗                               ๔๑ 
 อ าเภอบ้านแท่น ๔๕,๖๕๐                               ๒๐ 
 รวม ๑๖ อ ำเภอ ๑,๑๓๙,๐๒๓                          ๔๐๐ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99


๑๑๔ 
 

 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของ ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ แบ่งแบบสอบถามเป็น ๖ 
ด้านได้แก่ ๑)  การมีส่วนร่วมการเป็นสมาชิพรรคการเมือง ๒) การมีส่วนร่วมการจัดตั้งพรรคการเมือง 
๓) การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง ๔) การสนับสนุนให้พรรค
ได้รับการ เลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ ๕) เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ๖)  การมีส่วนร่วมจ่ายเงินค่าบ ารุงพรรคการเมือง 

ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ ๒ มีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนโดยแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
ไทยในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้๔  

๕ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วม มากที่สุด    
๔ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วม มาก     
๓ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วม ปานกลาง  
๒ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วม น้อย  
๑ หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วม  น้อยที่สุด   

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดย  แบ่ง  

แบบสอบถามเป็น ๗ ด้านด้านได้แก่ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกัน
ประชุม  ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มเลิกสิ่งที่บัญญัติ ๔) เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค ๕)ไม่
ลุแก่อ านาจให้เกียรติสตรี ๖) เคารพสถานที่ส าคัญ ๗) คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ปัจจัยที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัด
ชัยภูมิ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้ 

๕  หมายถึง  อยู่ในระดับ มากที่สุด 
๔  หมายถึง อยู่ในระดับ มาก 
๓  หมายถึง  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
๒  หมายถึง อยู่ในระดับ น้อย 
๑  หมายถึง อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 

                                                           
๔ ซุติ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๒),

หน้า ๑๐๘ 



๑๑๕ 
 

เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยการน าแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย เกณฑ์ที่ใช้แปลผลข้อค าถามที่ได้
จากการประเมินผลดังนี้  

 ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๒๑ – ๕.๐๐ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๔๑ – ๔.๒๐  อยู่ในระดับ มาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๖๑ – ๓.๔๐  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๘๑ – ๒.๖๐  อยู่ในระดับ น้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๘๐  อยู่ในระดับ น้อยที่สุด๕ 

 ๒. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑) น าแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองของไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ดังกล่าวข้างต้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะน า
เพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษาและตัดข้อความที่สื่อความหมายไม่ชัดเจนหรือไม่จ าเป็นออกไป 
เพ่ือให้ได้ข้อความที่สื่อความหมายชัดเจนเข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒) น าแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ได้ตรวจสอบมาปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๓) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ คน 
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 
คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาและ
ทางด้านเครื่องมือวิจัยเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นการตรวจสอบเนื้อหาความชัดเจนของแบบสอบถาม และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ดีขึ้น ประกอบด้วย ๕ คน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๕ ชูศรี  วงศ์รัตนะ, เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย , พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (นนทบุรี : ไทเนรมิตกิจ 

อินเตอร์โปรเกรสซีฟ, ๒๕๕๓), หน้า ๗๕.  



๑๑๖ 
 

ผู้เชี่ยวชาญ 
๑. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์     ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมรัฐศาสตร์มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๓. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต   เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. รศ.ว่าที่พันตรี ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล     อาจารย์พิเศษภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕ อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ตรงตามค าแนะน า

ของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
  ๕)น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญมา
ค านวณหาค่าของความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ของแบบสอบ โดยใช้สูตร๖ ดังนี้คือ  
              IOC   =      ∑R 
                                            N   
 เมื่อ         IOC    =    ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ 
        ∑R      =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
      N        =    จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด                
 โดยที่       +๑      =    แน่ใจว่าสอดคล้อง                                 
       ๐      =    ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง                                
     - ๑      =    แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
 ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของไทย ในจังหวัดชัยภูมิ” ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกข้อ

                                                           

 ๖ พิสณุ  ผ่องศรี, วิจัยทำงกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้พริ้นท์, 
๒๕๕๐), หน้า ๑๓๙. 



๑๑๗ 
 

ค าถามที่มีค่าความสอดคล้องแบบ IOC ที่มีค่าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป จ านวน ๖๔ ข้อ  ซึ่งชี้ให้เห็นว่าค าถาม
แต่ละข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา และสามารถน าแบบทดสอบนี้ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Try Out) ได้ 
และค่าความสอดคล้องท้ัง ๖๔ ข้อ ได้ค่า IOC ระหว่าง ๐.๖๐-๑.๐๐  
 ๓. กำรหำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม (Reliability)  
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไข        
แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง ต่อจากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ “ครอนบาค” (Cronbach’s Alpha Coefficient)๗ ดังนี้คือ 

          α     = 
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 เมื่อ                  α    =  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
       k    =  จ านวนข้อค าถามของเครื่องมือ 
   

2

is  =  ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละข้อ 

                 
2

ts   = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 

 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น คือ ๑)  การมี
ส่วนร่วมการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ๒) การมีส่วนร่วมการจัดตั้งพรรคการเมือง ๓) การมีส่วนร่วม
ในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง ๔) การสนับสนุนให้พรรคได้รับการ 
เลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ ๕) เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๖)  
การมีส่วนร่วมจ่ายเงินค่าบ ารุงพรรคการเมือง โดยรวมค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๘๗ ซึ่งค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม “มีค่ามากกว่า ๐.๗๐”๘ จากค าถามที่อยู่ในเกณฑ์ จ านวน ๔๘ ข้อ จึง
เป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสม มีคุณภาพและมีความเชื่อถือได้สูง สามารถน าไปใช้วัดระดับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  

 
 

                                                           

 ๗ Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3nd ed., (New york: Harper & 
Row Publishers, 1974), p. 161. 
 ๘ สุจินต์  ธรรมชาติ, กำรวิจัยภำคปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๔), หน้า ๑๗๒. 



๑๑๘ 
 

ต่อจากนั้นน าแบบสอบถามมาจัดพิมพ์แล้วน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป ผู้วิจัยจึงได้แสดงกระบวนการในการด าเนินการสร้างแบบสอบถามดังนี้ 
 

 

กระบวนการในการด าเนินการสร้างแบบสอบถาม 
 

 
 

ก าหนดรูปแบบ และร่างโครงสร้างแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 

สร้างแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

     
 

ทดลองกับ 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน 

 

น ามาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 

แจกแบบสอบถาม 
แผนภำพที่ ๓.๑ แสดงกระบวนการด าเนินงานสร้างแบบสอบถาม 

 
 
 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อพิจารณา 

ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผา่น 

เสนอผูเ้ชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา  IOC  

          

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผา่น 

  ผ่าน 



๑๑๙ 
 

 

๓.๓.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 
๑) ขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง   

๒) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามตามที่ก าหนดไว้ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั้ง ๑๖ อ าเภอ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่ม ตามตารางที่ ๓.๑ 
จ านวน ๔๐๐ ชุด ๓) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง 

๔) น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องอีกครั้ง 
๕) จัดหมวดหมู่ของข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลเป็นรหัสไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๖) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
๗) ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
๘) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ 

ตามล าดับดังนี้ 
  (๑) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) 
  (๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของไทย ในจังหวัดชัยภูมิ วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  (๓) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของไทย ในจังหวัดชัยภูมิ วิเคราะห์โดยใช้การหา
ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  (๔) การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  โดยใช้ค่าสถิติความถี่ 
(Frequency) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย และสามารถสรุปขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

หลักการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

วิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆ 
คือ เอกสารวิชาการ / งานวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภำพที่ ๓.๒ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 

 
 ๓.๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส าหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป 
 สูตรกำรหำค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

๑.  การหาค่าร้อยละ (Percentage) ๙ คือ 

   P   =  
N

x 100   

  เมื่อ P   =  ค่าร้อยละ 
   X   =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                               N   =  จ านวนข้อมูล 

                                                           

 ๙ นิภา เมธาวิชัย, วิทยำกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕), หน้า ๒๓๘. 

การประมวลผลข้อมูล 
(Processing) 

การน าเสนอหรือแสดง
ผลลัพธ์ 

(Output) 

การเตรียมข้อมูลเพ่ือการ
ประมวลผล (Input Data) 

๑.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒.การเปลี่ยนสภาพข้อมูล 
๓.การลงรหสั 
๔.การบรรณาธิการ 
๕.การแปรสภาพข้อมูล 
 
 
 
 

 

๑.ดึงข้อมูล 

๒.เรยีงล าดบัข้อมูล 

๓.การรวมข้อมลู 

๔.การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
 
 
 
 

 

๑. ตาราง 

๒. รายงาน 
 
 
 

 



๑๒๑ 
 

๒. การหา “ค่าเฉลี่ย”๑๐ (Mean) 

   X  = 
N

   

  เมื่อ X  = ค่าเฉลี่ย 
   x  = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   N = จ านวนข้อมูล 
 ๓. การหา “ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน”๑๑ (Standard Deviation) 

   S.D. = 
)1(

)( 22



 
NN

xxN   

  เมื่อ S.D.  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑x๒ = ผลรวมก าลังสองของคะแนน 
   N =  จ านวนข้อมูล 
   (∑x)๒  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๑๐ ส่ งศรี  ชมภู วงศ์ , กำรวิจัย , พิ มพ์ครั้ งที่  ๗ , (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, ๒๕๔๗), หน้า ๕๕. 
 ๑๑ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
๒๕๔๐), หน้า ๕๓. 



๑๒๒ 
 

สาระส าคัญที่ผู้วิจัยได้แสดงมาทั้งหมด สามารถก าหนดเป็นแผนงานได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภำพที่ ๓.๓ แสดงแผนงานการวิจัย 

ควำมไว้วำงใจ 

ทำงกำรเมือง 

ระดับท้องถิ่น 
๑)  การมีส่วนร่วมการเป็น

สมาชิกพรรคการเมือง  
๒) การมสี่วนร่วมการจัดตั้ง

พรรคการเมือง  
๓) การมสี่วนร่วมในการออก

ข้อบังคับพรรคและ
นโยบายของพรรคการเมือง  

๔) การสนับสนุนให้พรรคได้รับ
การ เลือกตั้งเข้าไปบริหาร
ประเทศ  

๕) เสนอตัวเป็นผูล้งสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  

๖)  การมีส่วนร่วมจ่ายเงินค่า
บ ารุงพรรคการเมือง 

เชิงคุณภำพ 
- รวบรวม

ข้อมูลจาก
เอกสารทาง
วิชาการ  

- จากการ
สมัภาษณ์   
เชิงลึก 

- จากการ
สนทนากลุ่ม
เฉพาะ 

วิเคราะห์ข้อมูล/อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลลัพธ์ 
(Output) 

เชิงปริมำณ 
รวบรวมข้อมลู

จาก 
กลุ่มตัวอย่าง 

แบบ 
สัมภาษณ ์
 

ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

แบบ 
สอบถาม 

ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 
 

ได ้
องค์ความรู ้

ใหม ่

กำร
พัฒนาการมี

ส่วนร่วม
ทางการเมือง
ของประชาชน

ในการเป็น
สมาชิกพรรค
การเมืองของ
ไทย ในจังหวัด

ชัยภูม ิ

กำรประยุกตห์ลักอปริหำนิยธรรม ๗ 
๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม ๓) ไม่บัญญัตสิิ่งทีไ่ม่ควรบัญญัติ ๔)  เคารพนับ
ถือผู้อาวุโสในพรรคการเมือง  ๕) ไม่ลุแก่อ านาจโดยให้เกียรติสตรี ๖) ให้ความเคารพต่อสถานท่ีส าคัญ    
๗) คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม 



 

บทที่ ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
 มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษา  ๑) สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย  ในจังหวัดชัยภูมิ  ๒) มีปัจจัยใดบ้างท่ีช่วยส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย  ๓) การพัฒนาการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยในเขตจังหวัดชัยภูมิ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังนี้ 

๔.๑  สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย  ในจังหวัดชัยภูมิ  

๔.๒  ปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ 

๔.๓  การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในการเป็นสมาชิกพรรคการ 
เมืองไทยในเขตจังหวัดชัยภูมิ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

๔.๔  ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๔.๕  องค์ความรู้ 

๔.๕.๑  องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
๔.๕.๒  องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

 
๔.๑ สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย  ในจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
และการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In 
depth Interview) จ านวน ๑๘ รูป หรือ คน   

จากวัตถุประสงค์ข้อ ๑ เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  ดังนี้  

๔.๑.๑  จากสภาพทัว่ไปของจังหวัดชัยภูมิแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ อ าเภอ แบ่ง  
เขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกเป็น ๖ เขต  มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ๖ คน ใน 

การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง   

การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง   



๑๒๔ 
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพรรคการเมืองส่งสมาชิกพรรค 
ลงแข่งขันกันหลายพรรคการเมือง แต่มีพรรคการเมืองท่ีชนะการเลือกต้ังอยู่สองพรรคการเมืองได้แก่ 
พรรคเพื่อไทย ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๔ คน พรรคพลังประชารัฐ ๒ คน ประชาชนส่วนใหญ่ ใน
จังหวัดชัยภูมิประกอบอาชีพเกษตรกรรม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองว่ามีปัจจัยส่งเสริมการเป็นสมาชิกอย่างไรบ้าง และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการ 
เมือง ต้องจ่ายเงินค่าบ ารุงพรรคการเมือง เพื่อสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีการขับเคล่ือนเกิดความ
เข้มแข็งให้พรรคการเมืองท่ีตนสนับสนุนชนะการเลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศได้อย่างไร ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัย มีข้อมูลส าคัญด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ๖ ด้านด้วยกัน ดังนี้ 

  ด้านท่ี ๑.การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิพรรคการเมือง , ด้านท่ี ๒.การมีส่วนร่วมใน
การจัดต้ังพรรคการเมือง, ด้านท่ี ๓ การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรค
การเมือง, ด้านท่ี ๔ การมีส่วนร่วมสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ , 
ด้านท่ี๕ การมีส่วนร่วมเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท า
หน้าท่ี, ด้านท่ี๖ การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) สภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย  ในจังหวัดชัยภูมิ 

 
๑  ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง   

๑) การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าน่าจะเป็นการสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมเข้ามาสนับสนุนจัดต้ังพรรคการเมือง การช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียง ช่วยเป็น
ตัวแทนในการติดต่อส่ือสารทางการเมือง สอดส่องดูแลการเลือกต้ังการทุจริตซื้อสิทธิขายสียง 
ตรวจสอบการเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิลงคะแนนให้กับพรรคของตนโดยพร้อมเพียง ติดตามการนับคะแนน
กัน เสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกจึงมีความส าคัญต่อพรรคการเมืองท้ังทางตรงและทางอ้อม 
สภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจึงเป็นการ
สมัครใจเข้ามาเป็นสมาชิกของพรรค การเป็นสมาชิกพรรคยิ่งมากยิ่งท าให้พรรคการเมืองเกิดความ
เข้มแข็ง๑  

๒) ประชาชนมีส่วนร่วมเข้ามาสนับสนุนพรรคการเมืองในการเป็นสมาชิกพรรคท า
ให้พรรคการเมืองเกิดความเข้มแข็งประชาชนมีทางเลือกว่าจะสนับสนุนพรรคไหนเป็นสมาชิกเป็น
อิสระของประชาชนการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องเสียค่าสมัคร สมาชิกมีบทบาทส าคัญอย่างมาก
ต่อการส่งเสริมและรักษาความเป็นสถาบันของพรรคให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ๒   

๓) การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 
๒๕๖๐ เป็นการยุ่งอยากกว่ารัฐธรรมนูญท่ีผ่านมาต้องเข้ามาและต้องจ่ายเงินค่าบ ารุงพรรคการเมือง
ท าให้ประชาชนไม่อยากเข้ามาท่ีต้ังใจเข้ามาก็เพื่อสนับสนุนพรรคท่ีตนเองช่ืนชอบหรือผู้สมัคร การเป็น

                                                             
๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖   วันที่ ๔   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.  
๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗   วันที่ ๖   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 



๑๒๕ 
 

สมาชิกพรรคถ้าไม่มีการเก็บเงินบ ารุงพรรคอาจจะมีประชาชนท่ีช่ืนชอบพรรคหรือตัวผู้สมัครผู้แทน
เป็นการส่วนตัวอาจมีมากกว่านี้๓  

๔) พรรคการเมืองสมัยท่ีผ่านมาการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่จ าเป็นต้องเข้า
สมัครเป็นสมาชิกใครอยากจะสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็สนับสนุนได้  มารัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.
๒๕๖๐ ใครจะเป็นสมาชิกต้องสมัครและต้องเสียเงินค่าบ ารุงพรรคก็มีท้ังผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจึง
ท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเป็นสมาชิกน้อยไป โดยเฉพาะพรรคการเมืองเล็ก ๆท่ีไม่มี
ช่ือเสียงหรือไม่มีเงินสนับสนุนท าให้ขาดแรงจูงใจในการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง๔  

๕) การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีความส าคัญมากในการเป็น
สมาชิกถึงแม้จะเสียเงินค่าสมัครบ ารุงพรรคการเมืองไม่น่ามีปัญหาส าหรับประชาชนท่ีมีใจรักการเมือง 
แต่ท่ีผ่าน ๆ มาประชาชนก็ให้ความสนใจอยู่ แต่พอมามีการ เรียกเก็บเงินต้องจ่ายค่าบ ารุงพรรค
การเมืองอาจเป็นส่วนหนึ่งท่ีประชาชนเห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระ การท่ีประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองเพราะต้องการสนับสนุนพรรคการเมืองของตัวเองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเพราะความ
ใกล้ชิดกับผู้สมัครลงเลือกตั้งเมื่อมีสมาชิกมาก ๆจะท าให้พรรคการเมืองเกิดความเข้มแข็ง๕  

๖) การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกท่ีเข้ามามีส่วนท า
ให้พรรคมีผู้สนับสนุนมากขึ้น การมีสมาชิกพรรคเป็นจ านวนมากจะช่วยในเรื่องงบประมาณเงินทุนท่ี
พรรคจะได้จากสมาชิกพรรค และส่วนหนึ่งสมาชิกเป็นก าลังในการออกไปหา ระดมทุนเข้าพรรคด้วย 
อีกท้ังเงินค่าบ ารุงพรรคก็ถือเป็นงบประมาณท่ีพรรคจะได้อย่างแน่นอน ยิ่งมีสมาชิกพรรคมากเท่าไร 
ยิ่งมีงบประมาณท่ีได้ตายตัวมากขึ้นเท่านั้นผู้ท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคส่วนมากมาด้วยความเต็มใจยินดี
เข้ามาสร้างความเข้มแข็งขึ้นให้กับพรรคการเมือง๖  

๗) การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองท าให้ประชาชนสามารถเข้าใจในทางการเมืองดี
ขึ้น และยังเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ เป็นตัวแทนของพรรคในการติดต่อส่ือสารทางการเมือง
แจ้งข้อมูลข่าวสารของพรรคการเมืองให้ประชาชนได้ทราบและน าความต้องการของประชาชนไป
น าเสนอแก่พรรคการเมืองได้๗  

๘) การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจะได้เสนอแนะพรรคการเมืองใน
เรื่องท่ีประชาชนต้องการทราบน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติของพรรคการเมืองเพื่อปรับปรุงแก้ไข้
เพิ่มเติมบางอย่างท่ีพรรคอาจไม่ทราบได้สมาชิกพรรคเป็นก าลังในการออกไปหา ระดมทุนเข้าพรรค
ด้วยอีกท้ังเงินค่าบ ารุงพรรคก็ถือเป็นงบประมาณท่ีพรรคจะได้อย่างแน่นอนและสมาชิกจะลงคะแนน
ให้ของตนเองในการสนับสนุน๘  

๙) การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องเสียค่าสมัครค่าบ ารุงพรรคการเมืองก็เป็น
อุปสรรคบ้างกับประชาชนท่ัวไปท่ีต้องการมาเป็นสมาชิกพรรค ถ้ามีสมาชิกมากมาให้การสนับสนุน
                                                             

๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘   วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙   วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันที่ ๑๕ ธันวาคม      ๒๕๖๓. 
๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันที่ ๒๐ ธันวาคม      ๒๕๖๓. 
๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันที ่๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันที ่๒๙ ตุลาคม       ๒๕๖๓. 



๑๒๖ 
 

พรรคจะท าให้พรรคมีความเข้มแข็ง การท่ีพรรคจะท าอะไรท่ีต้องการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
สมาชิกจะเป็นผู้ส่ือสารให้ประชาชนท่ีอยู่ห่างไกลในการเดินทางได้ทราบสมาชิกถือว่าเป็นตัวแทนของ
พรรคการเมืองได้ดี สภาพทั่วไปการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนส่วนมากสมาชิกเข้ามาด้วย
ความเต็มใจ๙   

๑๐) ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมองว่าการเข้าไปสนับ 
สนุนจะท าให้พรรคการเมืองท่ีตนช่ืนชอบมีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นสมาชิกพรรคยังเป็นตัวแทนของพรรค
ภายในชุมชนท่ีพวกเขาอาศัยอยู่ หรือภายในองค์กรต่างๆ ท่ีเขาท างานหรือร่วมกิจกรรมอยู่ การเป็น
ตัวแทนนี้ถือเป็นการท าหน้าท่ีเป็นหูเป็นตาให้กับพรรค (the parties’eyes and ears) ในเรื่องราว
ทางการเมือง และถ้าพรรคขาดสมาชิกพรรคท่ีท าหน้าท่ีนี้ก็อาจท าให้พรรคขาดความชอบธรรมใน
ชุมชนต่างๆ ได้๑๐  

๑๑) มองว่าการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีความส าคัญต่อพรรค
การเมืองทุกพรรคเมื่อมีสมาชิกพรรคมากส่งผลต่อพรรคในการขับเคล่ือนการท างานของพรรคได้มาก
การเป็นสมาชิกจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อพรรคการเมืองในการรับฟังรับรู้เรื่องราวต่าง ๆของประชาชน 
ในพื้นท่ีว่าเขาต้องการอะไรเพื่อให้รัฐบาลรับรู้สมาชิกเหล่านี้ก็จะน ามาเสนอให้พรรครับทราบ๑๑  

๑๒) เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองท าให้ประชาชน เกิด
ความสามัคคีกันเป็นกลุ่มก้อนสร้างความเข้มแข็งให้พรรคส่งผลดีต่อการอยู่ร่วมกัน แต่ท่ีท าให้สมาชิก
พรรคการเมืองมีมาก เกิดจากการน าเสนอนโยบายของพรรค และพรรคการเมืองท่ีประชาชนช่ืนชอบ
จึงมีประชาชนเห็นความส าคัญอยากเข้ามาร่วมสนับสนุนพรรคการเมืองโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง๑๒  

๑๓) การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจะต้องมีอุดมการณ์หรือ
ความคิดในทิศทางเดียวกันจึงจะท าให้พรรคมีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อพรรคแต่ในการแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆอาจมีบ้างท่ีความคิดเห็นไม่ตรงกันสะท้อนถึงความแตกต่างกันแต่จะต้องไม่
เป็นอุปสรรคต่อพรรคการเมือง บทบาทในการส่ือสารทางการเมือง ท้ังรับและส่งสารกับชุมชนต่างๆ 
ส่ือถึงแนวคิดของพรรคไปยังสาธารณะในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารท่ีเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม 
ขณะเดียวกัน ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน สมาชิกพรรคย่อมมีการส่ือสารอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ท่ี
เขาปฏิสัมพันธ์ด้วย ๑๓  

๑๔) มองการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีความส าคัญต่อการ
บริหารประเทศในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การมีสมาชิกพรรคท่ีมีจ านวนมากและมีความ
แข็งขัน จะสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ ข้อเรียกร้อง ปัญหาต่างๆในชุมชน อันจะส่งผลให้
สมาชิกพรรคมีบทบาทในการน าเสนอและริเริ่มเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายของพรรค๑๔ 
                                                             

๙ สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่  ๑๔  วันที ่ ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓. 
๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑๕  วันที่  ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓. 
๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑๖  วันที่  ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓. 
๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑๗  วันที่  ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓. 
๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑๘  วันที่  ๒     ธันวาคม       ๒๕๖๓. 
๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๓    วันที่  ๑๘   ธันวาคม       ๒๕๖๓. 



๑๒๗ 
 

๑๕) การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองปัจจุบันนี้เห็นว่ามีความส าคัญต่อระบบพรรค
การเมืองมากพรรคการเมืองต้องแข่งขันกันเพื่อน าเสนอนโยบายเพื่อเข้าบริหารประเทศต้องอาศัย
สมาชิกท่ีอยู่ท่ัวประเทศน าความต้องการของประชาชนมาเสนอต่อพรรค ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเป็นสมาชิกจึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้พรรคเกิดความเข้มแข็ง๑๕  

๑๖) การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองการท่ีประชาชนมีส่วนร่วม
เพราะเห็นว่าพรรคการเมืองสามารถท่ีจะน าเสนอความต้องการของประชาชนได้ การเปิดพื้นท่ีและให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมและบทบาทของสมาชิกพรรค ยังจะช่วยลดการทุจริตและการรวมศูนย์
อ านาจภายในพรรค ในแง่ของการลดการทุจริต ซึ่งในบางประเทศจะลดการซื้อเสียงไปได้ด้วย และ
เมื่อพรรคไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณการหาเสียงหรือซื้อเสียง ก็ท าให้พรรคไม่จ าเป็นต้องหาเงินมา
เป็นจ านวนมากเพื่อการนี้ การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอาจเป็นท่ียอมรับได้ของประชาชน๑๖  

จากการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองแล้วมีโอกาสได้รับรู้น าเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆท่ีประชาชนต้องการทราบน าเสนอต่อพรรค
การเมืองของตนท่ีเป็นสมาชิกเพื่อมีโอกาสปรับปรุงแก้ไขและก าหนดเป็นนโยบายของพรรคต่อไปและ
ยังสมารถสนับสนุนพรรคท้ังทางตรงและทางอ้อม  การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง การอภิปรายแลก เปล่ียนความคิดเห็นทางการเมือง การประชุมทางการเมือง การ
ช่วยเหลือทางการ เงินให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง การติดต่อสัมพันธ์กับผู้แทนราษฎร 
ยังรวมถึงลักษณะท่ีกระตือรือร้นทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประชาชนเห็นความส าคัญใน
การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นการเช่ือมโยงระหว่างสมาชิกกับพรรคการเมือง  

ปัญหาสภาพท่ัวไปการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไม่กล้าออกมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพราะไม่เข้าใจในปัญหาของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองกลัวกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนจะสร้างความขัดแย้งกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยในการ
มาสนับสนุนพรรคการเมือง พรรคท่ีตัวเองช่ืนชอบหรือผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง กลัวอิทธิพลในท้อง ถิ่น
พวกท่ีเป็นหัวคะแนนให้กับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามและการเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องเสีย
เงินค่าบ ารุงพรรคและเรียกเก็บเป็นรายปีถ้าไม่เสียค่าบ ารุงพรรคต้องส้ินสภาพการเป็นสมาชิกภาพท า
ให้ประชาชนส่วนหนึ่งขาดโอกาสเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  

แนะน าสภาพปัญหาสภาพท่ัวไปการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง นอกจากพรรคการเมืองต้องให้ความรู้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชา 
ชน บางทีประชาชนก็ไม่ไว้วางใจในพรรคการเมืองบางพรรคกลัวว่าจะไม่เป็นกลางรัฐในฐานะผู้บริหาร
ประเทศควรต้องเข้าไปมีบทบาทช้ีแจงแนะน าให้ประชาชนท่ียังไม่เข้าใจของบทบาททางการเมืองของ  

พรรคการเมืองได้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ และการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุง
พรรคการเมืองจะท าให้ประชาชนส่วนหนึ่งขาดโอกาส 

 

                                                             
๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่  ๔    วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่  ๕    วันที่  ๙    พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๒๘ 
 

สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสภาพท่ัวไปการมีส่วนร่วม การเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง พบว่าพรรคการเมืองต้องการมีสมาชิกพรรคเพื่อจะท าให้พรรคการเมืองเกิดความเข้มแข็ง
การมีสมาชิกพรรคท่ีมีจ านวนมากและมีความเข้มแข็ง จะสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ ข้อ
เรียกร้อง ปัญหาต่างๆในชุมชน อันจะส่งผลให้สมาชิกพรรคการเมืองมีบทบาทในการน าเสนอและ
ริเริ่มเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การช่วยหาเสียงเลือกต้ังและระดมมวลชนหรือ
พยายามดึงให้ผู้คนมาลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครพรรคของตน บทบาทของสมาชิกพรรค ยังจะช่วย
ลดการทุจริตและการรวมศูนย์อ านาจภายในพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองจะมีบทบาทนี้
ได้ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองถูกต้องตามกฎหมาย ดังแผนภาพที่ ๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 
 
 

การมีส่วนร่วมการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง 

สมาชิกพรรคการเมืองยังเป็นตัวแทนพรรคในการ
สื่อสารทางการเมืองได้ 

 สมาชิกท าให้พรรคการเมืองเกิดความเข้มแข็ง 

การมีสมาชิกพรรคการเมืองยังเป็นตัวแทนของ
พรรคในชุมชน 

การเป็นสมาชิกพรรคช่วยในการหาเสียงเลือกต้ัง 

 การมีสมาชิกน้อยงบประมาณเงินทุนก็น้อยลง 



๑๒๙ 
 

ตารางที่ ๔.๑ สรุปสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย  ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิพรรคการเมือง 
   
ข้อที่               ประเด็น                     ความถ่ี                                  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การมีสมาชิกจ านวนมากท าให้พรรค

เข้มแข็ง เกิดจากการสมัครใจ  
๑๖             ๖, ๗, ๘,๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔ 

          ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๓, ๔, ๕  
๒. การมีสมาชิกพรรคจ านวนน้อยงบ 

ประมาณเงินทุนท่ีพรรคจะได้ก็น้อยลง  
๑๕             ๖ ,๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕, 
                 ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๓,๔,๕ 

๓. การมีสมาชิกพรรคยังเป็นตัวแทนของ
พรรคภายในชุมชน 

๑๓             ๖, ๗ ,๘ ,๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕, 
                 ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๓ 

๔. การเป็นสมาชิกพรรคยังเป็นตัวแทน
พรรคในการส่ือสารทางการเมือง 

๑๓             ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๖ 
                 ๑๗, ๑๘, ๓, ๔ 

๕. การเป็นสมาชิกพรรคช่วยหาเสียงเลือก 
ต้ังและระดมคนหรือพยายามให้ผู้คน
มาสนับสนุนการลงคะแนนเสียง 

 
 
๑๐             ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๖, ๓,๔. 

 
   ๒.ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดต้ังพรรคการเมือง 

๑) การมีส่วนร่วมในการจัดต้ังพรรคการเมืองเห็นว่าสมาชิกพรรคการเมืองมี
ความส าคัญต่อการจัดต้ังพรรคการเมืองเป็นอย่างมากการจัดต้ังพรรคการเมือง ควรมีความคิดเห็น
หรืออุดมการณ์มีความเช่ือทางการเมืองท่ีคล้ายคลึงกัน การจัดต้ังพรรคการเมืองจ าเป็นต้องมีสมาชิก
สนับ สนุนจึงสามารถจัดต้ังพรรคการเมืองได้ การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของสมาชิกเกิดจาก
ความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับ และการจัดต้ัง ต้องมีสมาชิกครบตามจ านวนและเข้ามาถูกต้องตาม
กฎหมายก าหนดจึงสามารถท่ีจะจัดต้ังได้การเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคต้องไปสมัครท่ีพรรคการเมืองท่ี
ตนช่ืนชอบหรือให้การสนับสนุน๑๗  

๒) การมีส่วนร่วมการจัดต้ังพรรคการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆไม่ได้บัญญัติไว้ว่า
การจัดต้ังพรรคการเมืองไม่ต้องมีทุนประเดิม ๑ ล้านบาทแต่มารัฐธรรมนูญฉบับ พ. ศ. ๒๕๖๐ 
ก าหนดไว้ให้การจัดต้ังพรรคการเมืองต้องมีเงินประเดิม ๑ ล้านบาทผู้ท่ีจะเข้ามาเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองต้องมีความศรัทธาต่อพรรคการเมืองนั้นจึงจะเข้ามาด้วยความสมัครใจและพร้อมเสียสละทุน
ทรัพย์ร่วมในการจัดต้ังพรรคการเมือง๑๘  

๓) การมีส่วนร่วมในการจัดต้ังพรรคการเมืองผู้ท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกจะต้องมี
อุดมการณ์เดียวกันท่ีสามารถจัดต้ังได้ รัฐธรรมนูญฉบับก่อนใครก็ได้ท่ีร่วมกันจัดต้ังถ้ามีสมาชิก ๑๕ 
คน แต่มารัฐธรรมนูญ  ๒๕๖๐ ก าหนดว่าต้องมีสมาชิก ๕๐๐ คนถึงจะจัดต้ังได้ ผู้ท่ีเข้ามาร่วมเป็น
สมาชิกต้องเกิดจากความสมัครใจ เป็นสิทธิเสรีภาพและพร้อมท่ีช่วยกันพัฒนาพรรคให้ก้าวต่อไปได้

                                                             
๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๖   วันที ่๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.   
๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๗   วันที่ ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 



๑๓๐ 
 

และเห็นว่าพรรคการเมืองท่ีตนเองสนับสนุนมีอุดมการณ์เดียวกันมีนโยบายของพรรคสอดคล้องกับ
ความต้อง การของประชาชนจึงได้มาเป็นสมาชิกของพรรค๑๙  

๔) การจัดต้ังพรรคการเมืองนอกจากอุดมการณ์เดียวกันแล้วการท่ีจะเป็นสมาชิก
จะต้องเสียเงินค่าสมัครอุดหนุนพรรคคนละ ๑๐๐ บาทตามกฎหมายก าหนดมิฉะนั้นก็ไม่สามารถจะ
จัดต้ังได้เนื่องจากมีสมาชิกสนับสนุนไม่เพียงพอ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงเกิดจาก
ความสมัครใจของประชาชนท่ีมองเห็นพรรคการเมืองท่ีตนช่ืนชอบมีนโยบายเช่ือมโยงกับประชาชนจึง
เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนให้มีเสียงมากพอท่ีจะจัดต้ังพรรคการเมืองให้ส าเร็จ๒๐ 

๕) ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเห็นว่าการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจะช่วยให้
พรรคท่ีตนเองช่ืนชอบและให้มีสมาชิกครบตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด ๕๐๐ คนขึ้นไปในการจัดต้ัง 
และเงินประเดิม ๑ ล้านบาท การสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องเสียเงินค่าบ ารุงพักคนละ 
๑๐๐ บาทก็เห็นด้วย และพรรคการเมืองท่ีสมาชิกเห็นว่าน่าจะเป็นท่ีพึ่งพาต่อประชาชนได้ในการ
บริหารประเทศ๒๑ 

๖) การจัดต้ังพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันต้องมีสมาชิก ๕๐๐ คนขึ้น
ไปไม่มากพรรคการเมืองบางครั้งต้องหาสมาชิกเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกจึงสมารถจัดต้ังได้ส่วนมากพรรค
การเมืองใหญ่ๆจะไม่มีปัญหา ในการมีส่วนร่วมการเป็นสมาชิกของพรรค๒๒  

๗) การจัดต้ังพรรคการเมืองกระท าได้ยากเพราะต้องมีสมาชิกมาสนับสนุนตาม
จ านวน และต้องมีเงินประเดิมการจัดต้ังพรรคการเมืองจึงท าให้ยากต่อการจัดต้ังโดยเฉพาะต้องมี
สมาชิกและมีคุณสมบัติตามจ านวนกฎหมายก าหนดประชาชนท่ีมีส่วนร่วมทางการเมืองบางคนก็เห็น
ว่าจะได้มีโอกาสสมัครลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงสมัครเป็นสมาชิกของพรรค๒๓ 

๘) การจัดต้ังพรรคการเมืองต้องมีประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกถ้าไม่มีสมาชิกหรือ 
ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็ไม่สามารถจะร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมืองได้ปัจจัยส าคัญคือเงินของพรรค
เล็กๆที่ไม่สามารถหาได้จากสมาชิกพรรคจึงต้องมีการรวบรวมหาสมาชิกผู้เข้ามาเป็นก็ไม่มีเงื่อนไขท่ี
จะต้องต่อรองต าแหน่งทางการเมืองเมืองกับพรรคสมาชิกเข้ามาโดยสมัครใจเพื่อมาสนับสนุนพรรคท่ี
ตนเองช่ืนชอบเพื่อให้จัดต้ังพรรคได้และสามารถส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง๒๔  

๙) การจัดต้ังพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกมาสนับสนุนในการจัดต้ังตามกฎหมาย
ก าหนดจะท าให้ประชาชนโดยท่ัวไปรวมตัวกันจัดต้ังพรรคการเมืองได้ การจัดต้ังโดยมีเงินประเดิมและ
เก็บเงิน จากสมาชิกเป็นค่าบ ารุงพรรค น่าจะท าให้สภาพประชาชนโดยท่ัวไปไม่สามารถจะรวมตัวกัน 
ได้ในการจัดต้ังพรรคการเมืองจึงต้องหันมารวมตัวกันสมัครเป็นสมาชิกของพรรคท่ีเห็นว่าน่าจะเป็น  
ทางเลือกหนึ่งเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีอุดมการณ์คล้ายกัน๒๕  

                                                             
๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๘   วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓. 
๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๙   วันที่ ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓. 
๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑๐ วันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓. 
๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑๑ วันที่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๓. 
๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑๓ วันที่ ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓. 
๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑๔ วันที่ ๑๘  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓. 
๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑๕ วันที่ ๒๐  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓. 



๑๓๑ 
 

๑๐) การจัดต้ังพรรคการเมืองในการจัดต้ังต้องอาศัยผู้ท่ีเป็นสมาชิกพรรคการเมืองท่ี
เป็นสมาชิกถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นจึงจะสามารถจัดต้ังพรรคการเมืองได้สภาพทั่วไปของประชา  
ชนท่ีมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคส่วนมากจะสนับสนุนพรรคการเมืองใหญ่ๆท่ีเขาคิดว่าเป็น
พรรคท่ีพึ่งพาอาศัยได้และมีนโยบายของพรรคท่ีตนเองเห็นว่าสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนจึงสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง๒๖  

๑๑) ผู้ให้สัมภาษณ์มองว่าการจัดต้ังพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองปัจจุบันต้องมีสมาชิกท่ีถูกต้องตามกฎหมาก าหนดจึงจะสามารถ
ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมืองได้ สภาพโดยท่ัวของประชาชนยังไม่ได้สมัครสมาชิกพรรคตามกฎหมายก็
ไม่มีโอกาสเข้าไปร่วมจัดต้ังพรรคการเมืองและไม่สามารถแสดงความคิดเห็นภายในพรรคการเมืองได้มี
ทางเดียวที่ต้องสมัครเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง๒๗  

๑๒) การจัดต้ังพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองมีความส าคัญต่อการจัดต้ังถ้าไม่
มีสมาชิกสนับสนุนการจัดต้ังคงจะไม่ส าเร็จกฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ว่าการจัดต้ังพรรคการเมือง
จะต้องมีสมาชิกสนับสนุนอย่างน้อย ๕๐๐ คนขึ้นไป และสภาพท่ัวไปของประชาชนท่ีจะมีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้จะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองท่ีถูกต้องเท่านั้นสมาชิกพรรคการ เมืองจึงส าคัญ
อย่างมากการจัดต้ังพรรคการเมืองต้องมีเงินประเดิม ๑ ล้านบาท หรือเรียกเก็บเงินจากการเป็น
สมาชิกของพรรคคนละ ๑๐๐ บาท๒๘  

๑๓) การจัดต้ังพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ. ๒๕๖๐ เป็นการจัดต้ังท่ี
ก าหนดให้มีสมาชิกไม่ต่ ากว่า ๕๐๐ คน พรรคเล็กมีโอกาสน้อยมากท่ีจะหาสมาชิกได้ตามจ านวนท่ี
กฎหมายก าหนดท าให้พรรคเล็กเสียเปรียบ และเงินทุนประเดิมการจัดต้ังพรรค พรรคเล็กอาจจะไม่มี
เงินพอการระดมทุน เป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน๒๙  

๑๔) การจัดต้ังพรรคการเมืองไม่ต้องมีสมาชิก ๕๐๐ คนขึ้นไปก็น่าจะท าได้ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆไม่ได้ก าหนดไว้มากขนาดนี้มีเพียง ๑๕ คนก็สามารถจัดต้ังได้ และการจัดต้ัง
พรรคการเมืองต้องมีเงินทุนประเดิม ๑ ล้านบาทขึ้นไป พรรคการเมืองใหญ่ไม่น่าจะมีปัญหา๓๐ 

 จากการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง  ในการจัดต้ังพรรคการเมือง ถ้าไม่มีสมาชิกสนับสนุนก็ไม่สามารถจัดต้ังพรรค
การเมืองได้ สมาชิกท่ีเข้ามาจัดต้ังพรรคการเมืองเพื่อให้พรรคของตน หรือสมาชิกท่ีช่ืนชอบ ใน
นโยบายของพรรคการเมืองเข้าร่วมการจัดต้ังพรรคส าเร็จ  และส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกต้ังเพื่อเข้า
ไปบริหาร ประเทศ  การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีการสนับสนุนท้ังทางตรงและทางอ้อมและต้องมี
เงินทุนประเดิมในการจัดต้ังพรรค การเป็นสมาชิกพรรคจะมีโอกาสเข้าไปร่วมท างานกับพรรค
การเมือง 

                                                             
๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่  ๑๖ วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่  ๑๗ วันที่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่  ๓   วันที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓. 
๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่  ๔   วันที่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่  ๕   วันที่ ๙   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 



๑๓๒ 
 

สภาพปัญหาสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย การจัดต้ังพรรคการเมืองประชาชนส่วนหนึ่งไม่กล้าออกมาสมัครเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองเพราะไม่เข้าใจในปัญหาของการมีส่วนร่วมทางการเมืองกลัวส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของชุมชนจะสร้างความขัดแย้งกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยในการมาสนับสนุนการจัดต้ังพรรค
การเมือง และการจดจัดต้ังพรรคการเมืองจะต้องสมัครเป็นสมาชิกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของ
กฎหมายและมีสมาชิกตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติและเมื่อจัดต้ังเรียบร้อยภายในหนึ่งปีต้องมีสมาชิกห้า
พันคน ภายในส่ีปีต้องมีสมาชิกหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ปัญหาพรรคการเมืองเล็ก ๆไม่สามารถมีสมาชิกได้
ต้องส้ินสภาพไป 

แนะน าสภาพปัญหาสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย การจัดต้ังพรรคการเมืองต้องลดจ านวนสมาชิกลงตามรัฐธรรมนูญท่ี
ผ่านมาและการระดมทุนประเดิมการจัดต้ังพรรคการเมืองให้น้อยลง พรรคการเมือ งเล็กอาจจะ
เสียเปรียบพรรคการเมืองใหญ่ท่ีมีเงินทุนสนับสนุนมาก 

สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย  ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการจัดต้ังพรรคการเมืองในการจัดต้ังพรรค
การเมืองจะต้องมีสมาชิกท่ีมีอุดดมการณ์เดียวกัน และต้องมีสมาชิกสนับสนุนไม่ต่ ากว่าห้าร้อยคนต้อง
มีเงินทุนประเดิมประเดิมหนึ่งล้านบาท สมาชิกท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดต้ังพรรคจะต้องเข้ามา
ถูกต้องตามกฎหมายเสียเงินค่าบ ารุงพรรค การจัดต้ังพรรคการเมืองน่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และนอกจากการจัดต้ังพรรคการเมืองการเป็นสมาชิกยังเป็นตัวแทนของพรรคในการ
ส่ือสารทางการเมืองได้อีก การจัดต้ังพรรคการเมืองถ้าไม่มีเงินประเดิมหนึ่งล้านบาทก็ไม่สามารถจัดต้ัง
พรรคการเมืองได้ส าเร็จ  ดังแผนภาพที่ ๔.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่๔.๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดต้ังพรรคการเมือง 

การมีส่วนร่วมในการจัดต้ัง
พรรคการเมือง 

การจัดต้ังพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า
ห้าร้อยคน 

 การมีสมาชิกท าให้การจัดต้ังพรรคการเมืองส าเร็จ 

การรวมตัวกันจัดต้ังพรรคการเมืองเป็นเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 

การจัดต้ังพรรคการเมืองมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า
หน่ึงล้านบาท 

 การจัดต้ังพรรคการเมือง สมาชิกต้องมี
อุดมการณ์เดียวกัน 



๑๓๓ 
 

ตารางที่ ๔.๒ สรุปสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย  ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดต้ังพรรคการเมือง 
 

ข้อที่               ประเด็น                     ความถ่ี                              ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีความส าคัญ

ท าให้การจัดต้ังพรรคการเมืองส าเร็จ  
๑๔           ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔,๑๕, 

๑๖, ๑๗, ๓, ๔, ๕.  
๒. การจัดต้ังพรรคการเมืองสมาชิกพรรค  

ต้องมีอุดมการณ์เดียวกัน 
   ๑๔           ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕ 
                  ๑๖, ๑๗, ๓, ๔,๕. 

๓. การรวมตัวกันจัดต้ังพรรคการเมือง เป็น
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

๑๓           ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔,๑๕   
                  ๑๖, ๑๗, ๓, ๔, 

๔. การจัดต้ังพรรคการเมืองต้องมีสมาชิก
สนับสนุนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน 

๑๒           ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๖,  
                  ๑๗, ๓, ๔. 

๕.  มีทุนประเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท ๑๐           ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๖,๓,๔. 
  
๓ ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง  

๑) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค สามารถแสดง 
ความคิดเห็นทางการเมือง ในการออกข้อบังคับพรรคนโยบายพรรคท่ีท าให้ประชาชนได้ประโยชน์ 
สมาชิกพรรคก็ท าได้อย่างกว้างขวางเสนอแนะกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายต่างๆให้พรรค 
พิจารณาร่วมกันพิจารณาสมาชิกท่ีเข้ามาถูกต้องเท่านั้นมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นภายในพรรค๓๑   

๒) การออกข้อบังคับพรรคการเมืองนโยบายของพรรคเพื่อน าเสนอ ต่อพรรคการ  
เมืองให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสมาชิกพรรคการเมืองมีความส าคัญอย่างมากท่ีจะช่วยกันน าเสนอส่ิงท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อพรรคการเมือง นโยบายหลักของพรรคการเมือง  เพื่อท่ีประชาชนจะได้นาไปศึกษา
พิจารณา เพื่อตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง๓๒   

๓) ข้อบังคับพรรคและและนโยบายของพรรคจะเกิดขึ้นได้เมื่อสมาชิกของพรรคการ 
เมืองน าเสนอต่อท่ีประชุมพรรคนโยบายเหล่านี้พรรคการเมืองจะน าไปใช้เป็นนโยบายบริหารประเทศ
ต่อไปนโยบายได้มาจากสมาชิกพรรคการเมืองท่ีเป็นตัวแทนพรรคอยู่ตามถ่ินต่างๆของประเทศช่วยกัน
คิดและน าเสนอให้พรรคจัดท าเป็นนโยบายต่อไป๓๓ 

๔) เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง
สมาชิกมีประโยชน์มากการร่วมการหาข้อยุติเพื่อออกข้อบังคับพรรคและก าหนดนโยบายของพรรค 
การเมืองเป็นการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกพรรคการเมือง เป็นการปรึกษาหารือมีการประชุม
ร่วมกันก่อนลงมติเพื่อให้พรรคด าเนินการต่อไป๓๔  

                                                             
๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่   ๖   วันที  ๔    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่   ๗   วันที่  ๖     พฤศจิกายน   ๒๕๖๓.  
๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่   ๘    วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓. 
๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่   ๙    วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓. 



๑๓๔ 
 

๕) เมื่อมีประชาชนรวบรวมรายช่ือกันเข้าร่วมขอการจัดต้ังพรรคการเมืองและเข้า
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดพรรคการเมืองต้องมีการจัดการประชุมร่วมกัน
ของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง พร้อมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมืองทุกคน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการร่วมกันออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมืองการเปล่ียนแปลงแก้ไข
ของพรรคการเมืองร่วมกันของสมาชิกพรรคการเมือง เพื่อพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ท าโดยมติของ
พรรคการเมืองหรือในท่ีประชุมนโยบายของพรรคต้องตรงความต้องการของประชาชนสมาชิกพรรค
การเมืองมาจากหลากหลายพื้นท่ีได้รับทราบปัญหาน าเข้าสู่พรรคการเมืองร่วมกันพิจารณา๓๕  

๖) การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมืองเป็นการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพรรค และของสมาชิกพรรคการเมือง ท่ีมีข้อคิดเห็นต่าง ๆรวบรวม
น ามาออกเป็นกฎข้อบังคับ และนโยบายของพรรคการเมือง สมาชิกจะได้ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์
สาธารณะชน การน าปัญหาท่ีสมาชิกพรรคการเมืองได้รับทราบมาจากประชาชน ให้พรรคการเมืองมี
มติเห็นชอบ น าเสนอไปเป็นนโยบายของพรรคและน าไปท าการหาเสียงต่อไป๓๖      

๗) การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง
ข้อบังคับพรรคส่ิงไหนท่ีไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อพรรคก็ควร ให้สมาชิกมีมีสิทธิน าเสนอเพื่อแก้ไข 
รวมถึงนโยบายต่างๆ ของพรรคการเมืองอาจใช้มานานและไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  พรรค
การเมืองกรรมการบริหารพรรคการเมืองควรรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของสมาชิกพรรคการเมือง
ทุกภาคส่วนเพื่อน ามาแก้ไขให้ทันสมัยอยู่เสมอ๓๗  

๘) การปรึกษาหารือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกจะเป็นประโยชน์ต่อพรรค 
การเมือง การท่ีสมาชิกพรรคการเมืองได้มีโอกาสสัมผัสกับประชาชนจึงรู้ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี ชุมชนต่าง ๆ สมาชิกพรรคการเมืองได้รับรู้รับทราบน าปัญหาเหล่านั้นเข้าสู่การ
พิจารณาของพรรค และท าเป็นนโยบายบริหารต่อไป๓๘  

๙) การออกข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรคการเมืองเป็นหน้าท่ีของสมาชิกร่วมกัน
พิจารณาหาทางแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนส่ิงท่ีสมาชิกพรรคน าเสนอและมีมติ
แล้ว ได้รับการแก้ไขคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรคเห็นชอบ และน าไปใช้เป็นนโยบาย
ของพรรคการเมืองเพื่อเข้าบริหารประเทศชาติต่อไป๓๙  

๑๐) การมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมืองกับข้อบังคับหรือนโยบายของพรรค
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นโยบายของพรรคการเมืองต้องได้รับการแก้ไขให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานโยบายของพรรคการเมืองส าคัญต่อประชาชนส่วนใหญ่ต้ังความหวังไว้๔๐ 

 

                                                             
๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่   ๑๐ วันที่   ๑๕   ธันวาคม ๒๕๖๓  
๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่   ๑๑ วันที่   ๒๐   ธันวาคม  ๒๕๖๓.   
๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่   ๑๓ วันที่   ๒๙   ตุลาคม  ๒๕๖๓.  
๓๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่   ๑๔ วันที่   ๑๘    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที   ๑๕ วันที่   ๒๐    พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  ล าดับที่   ๑๖ วันที่   ๒๙    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.  



๑๓๕ 
 

จากการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง การออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหารพรรค
การเมือง ต้องรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมือง ในทางการเมืองการออกข้อบังคับและ
นโยบายของพรรคการเมืองท าให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการน าเสนอของสมาชิกพรรค
การเมืองท่ีอยู่ทุกท้องท่ีท่ัวประเทศรับฟังปัญหามาจากประชาชนแล้วน ามาเสนอต่อพรรคการเมือง
และน าปัญหาของประชาชนเข้าท่ีประชุมพรรคเพื่อลงมติแล้วท าเป็นนโยบายใช้บริหารประเทศต่อไป
สมาชิกพรรคการเมืองถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนและรู้ความต้องการของประชานนโยบายจึงมี
ความส าคัญต่อพรรคการเมืองถ้ามีสมาชิกพรรคการเมืองอยู่ทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศและ ทางพรรค
การเมืองให้ความส าคัญแก่ประชาชนในทางการเมืองอย่างท่ัวถึงเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองโดยไม่มีเงื่อนไขจะท าให้ประชาชนสนใจมีผู้สมัคร
สมาชิกเพิ่มมากข้ึน 

สภาพปัญหาสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง ผู้ท่ีเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองอาจไม่มีโอกาสได้รับรู้รับทราบในการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมืองเนื่องจาก
คณะ กรรมการบริหารพรรคการด าเนินการจัดท ากันขึ้นเองโดยไม่รับฟังเสียงจากสมาชิกท่ัวๆ ไปจึง
ขาด ความเช่ือมโยงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและจะท าให้ผู้ท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองขาดความส าคัญ การมีส่วนร่วมทางการเมืองต้องรับฟังเสียงของสมาชิกพรรคการเมืองรอบ
ด้านจึงจะครอบคลุมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง คณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองต้องรับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคการเมืองด้วย 

แนะน าสภาพปัญหาสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมืองให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมมากขึ้นโดยเปิดกว้างในการสมัครเป็นสมาชิกโดยไม่มีเงื่อนไข เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรค
แสดงความคิดเห็นเสนอแนะฟังเสียงของสมาชิกพรรคการเมืองรอบด้านจึงจะครอบคลุมในการออก
ข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง  สภาพปัญหาท่ัวไปคณะกรรมการบริหารพรรค
การเมืองจะไม่ค่อยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม และการเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องให้
ความส าคัญต่อสมาชิกพรรคเท่าเทียบกัน 

 
สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับและนโยบาย

ของพรรคการเมืองท าให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการน าเสนอของสมาชิกพรรคการเมืองท่ีอยู่
ทุกท่ีท่ัวประเทศรับฟังปัญหามาจากประชาชนแล้วน ามาเสนอต่อพรรคการเมืองและน าปัญหาของ
ประชาชนเข้าท่ีประชุมพรรคเพื่อลงมติเห็นชอบ แล้วท าเป็นนโยบายใช้บริหารประเทศต่อไป สมาชิก
พรรคการเมืองถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนและรู้ความต้องการของประชาชน นโยบายของพรรค
การเมืองจึงมีความส าคัญต่อพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกต้ัง เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนใน
การเข้าไปบริหารประเทศ ดังแผนภาพที่ ๔.๓   

 
 



๑๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๓ การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง  
ตารางที่ ๔.๓ สรุปสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมอืงไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง  

ข้อที่               ประเด็น                     ความถ่ี                              ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑   การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองก่อ ให้

เกิดการผลิตนโยบายท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของสาธารณชน.  

 
๑๐           ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓ , ๑๔ ,       

๑๕,๑๖. 
๒.  การมีส่วนร่วมการตัดสินใจการปรึกษา 

หารือกับสาธารณะชนท าให้รู้ความ
ต้องการของประชาชนน าออกมาเป็น
นโยบายของพรรคนั้น ๆ 

 
 
๑๐            ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, 

๑๕,๑๖ 
๓.  การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบังคับพรรค

กระท าโดยท่ีประชุมใหญ่ของพรรค
การเมือง 

 
 
๑๐              ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔,๑๕, 

๔.  ต้องการเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง 

 
๙                ๖, ๗, ๘, ๙,๑๐, ๑๑, ๑๓,๑๔,๑๖.   

๕.  การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าประกาศ
อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคหรือ
นโยบายของพรรคการเมืองควรรับการ
พัฒนาให้ทันสมัย 

 
 
 
๑๐               ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑,  ๓, ๔. 

การมีส่วนร่วมในการออก
ข้อบังคับและนโยบายของ
พรรคการเมือง  

 เลือกต้ังต้ังกรรมการสรรหาผู้สมคัรรับเลือกต้ัง 

 การผลิตนโยบายที่สอดคล้องกับสาธารณะชน 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคต้องประชุม
ในที่ประชุมใหญ่พรรค 

 การแก้เปลี่ยนแปลงค าประกาศอุดมการณ์
นโยบายพรรคควรพัฒนาให้ทันสมัย 

 เป็นวัตถุประสงคฺของประชาชนในนโยบายของ
พรรค 



๑๓๗ 
 

๔. การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ 
๑) การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังและให้พรรคเข้าบริหารประเทศในการ

ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องเกิดจากการสมัครใจ ไม่มีการบังคับหรือข่มขู่ ไปใช้
สิทธิ์การเลือกตั้งทุกคนมึงปิดออกเสียงได้คนละ ๑ เสียงเท่ากันการมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความส าคัญ
ต่อการเลือกตั้ง๔๑  

๒) การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังเพื่อเข้าไปบริหารประเทศสมาชิกพรรค
การเมืองไปท าการเลือกตั้งพรรคของตนเองท่ีสนับสนุนเพื่อให้พรรคได้รับการเลือกต้ังให้มากท่ีสุดเพื่อ
เข้าบริหารประเทศได้เป็นตัวแทนน านโยบายของพรรคออกเผยแพรให้ประชาชนมีการตัดสินใจ๔๒  

๓) พรรคการเมืองท่ีได้รับการเลือกตั้งเข้ามาและได้เข้าบริหารประเทศ ส่วนมากเกิด
จากการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมือง และนโยบายของพรรค สร้างความปลุกเร้าให้ประชาชน
ต่ืนตัวออกไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้ง๔๓  

๔) ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของพรรคการเมืองท่ีน าเสนต่อ
ประชาชนท าให้พรรคได้รับการเลือกตั้ง๔๔  

๕) จากการเลือกตั้งท่ี ผ่านมาสมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง
ท าให้พรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งและน านโยบายของพรรคออกเผยแพรให้ประชาชนได้ตัดสินใจ
และทราบผลงาน๔๕ 

๖) การมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมืองอาจจะสนับสนุนพรรคท้ังทางตรงและ 
ทางอ้อมเพื่อให้พรรคชนะการเลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ๔๖ 

๗) สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์
เลือกต้ังและเลือกต้ังพรรคของตนเองทางตรงและทางอ้อม การช่วยรณรงค์หาเสียงท าให้พรรค
การเมืองได้รับการเลือกตั้ง๔๗ 

๘) การสนับสนุนให้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ โดยการมีส่วนร่วม
สมาชิกพรรคการเมืองเข้าไปรณรงค์หาเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้งท่ีเกิดจากการสมัครใจ๔๘  

๙) การสนับสนุนพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งโดยการสมัครใจของสมาชิกพรรค
การเมืองการเลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ สมาชิกพรรคการเมืองเข้าไปเลือกตั้งโดยสมัครใจไม่มี ส่ิง 
ตอบแทน๔๙  

                                                             
๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖    วันที่ ๔   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.   
๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗   วันที่ ๖   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    
๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘    วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.    
๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙     วันที่ ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.   
๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐   วันที่ ๑๕  ธันวาคม   ๒๕๖๓. 
๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑  วันที่ ๒๐  ธันวาคม   ๒๕๖๓.   
๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒  วันที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.        
๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓  วันที่ ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓.    
๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔  วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 



๑๓๘ 
 

๑๐) การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังและเข้าไปบริหารประเทศจะต้องเกิด
จากการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมืองและการสนับสนุนท้ังทางตรงและทางอ้อม๕๐  

๑๑) การออกไปใช้สิทธิ์อิสระการเลือกตั้งสมาชิกพรรคไม่ได้เกิดมาจากการบังคับหรือ
ข่มขู่หรือสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง๕๑ 

จากการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ด้านการสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ
จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมืองและการสนับสนุนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนหนึ่งได้รับการ
สนับสนุน จากนโยบายของพรรคแถลงนโยบายหลักของพรรคการเมือง เพื่อท่ีประชาชนจะได้น าไป
ศึกษาพิจารณา เพื่อตัดสินใจเลือกพรรคการเมือง การสร้างหรือปลุกเร้าความคิดเห็นทางการเมืองของ
ประชาชน 

อุปสรรคปัญหาสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ด้านการสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศ  
ปัญหาของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ีเป็นสมาชิกพรรคการเมือง กลัวจะส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนจะสร้างความขัดแย้งกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยในการมาสนับสนุนพรรค
การเมืองท่ีตัวเองช่ืนชอบ หรือการไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง สมาชิกพรรคการเมืองอาจจะถูกข่มขู่
จากอิทธิพลในพื้นท่ีได้ 

แนะน าอุปสรรคปัญหาสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ด้านการสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหาร
ประเทศ ต้องส่งเสริมให้สมาชิกพรรคมีบทบาทเช่ือมโยงกับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเต็มท่ีแสดงถึง
การเป็นตัวแทนหรือผู้สนับสนุนท่ีเป็นสมาชิกของพรรคท้ังนี้ต้องให้อยู่ในข้อบังคับพรรค 

 
สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรค

เข้าบริหารประเทศ ให้พรรคได้รับการเลือกตั้งและเข้าไปบริหารประเทศจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกพรรคการเมืองและการสนับสนุนท้ังทางตรงและทางอ้อม สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วม
ในการผลักดันให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุน จากนโยบายของ
พรรคการเมืองท่ีน าเสนอต่อประชาชนท าให้พรรคได้รับการเลือกต้ังสมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วม
ในการช่วยรณรงค์หาเสียงท าให้พรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้ง ดังแผนภาพที่ ๔.๔ 

 
 
 
 
 

                                                             
๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๕๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖   วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.  



๑๓๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๔ การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศ 

 
ตารางที่ ๔.๔ สรุปสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหาร
ประเทศ 

ข้อที่               ประเด็น                     ความถ่ี                              ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งการลงคะ  

แนนเสียงให้กับพรรคของตนเองเป็นรูป 
แบบการมีส่วนร่วมท่ีส าคัญ  

 
๑๑              ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔    

๑๕,๑๖. 
๒. การสนับสนุนพรรคการเมืองออกไปใช้

สิทธิเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิอิสระการใช้
สิทธิเลือกตั้งจะต้องเกิดจากการสมัครใจ 

 
๙                ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓,๑๔,๑๕, 
                  ๑๖ 

๓. การเลือกต้ังโดยทางลับ การออกเสียง
ต้องกระท า แต่เพียงล าพัง 

 
๙                ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓ ,๑๔, ๑๕, 

๔. การสนับสนุนพรรคไม่เกิดจากการบังคับ
ขู่เข็ญหรือสัญญาว่าจะให้  

   
๙.               ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔,๑๖ 

๕. ความเสมอภาคในการเลือกต้ังบุคคลแต่
ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียง 

    
๘.               ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๖, 

 
  

การสนับสนุนพรรคให้ได้รับ
การเลือกต้ังให้พรรคเข้า
บริหารประเทศ 

 การสนับสนุนพรรคไม่เกิดจากการบังคับขู่เข็ญ
หรือสัญญาว่าจะให้ 

การออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเสียงให้กับ
พรรคของตน 

การเลือกต้ังโดยทางลับ การออกเสียงต้องกระท า 
แต่เพียงล าพัง 

ความเสมอภาคในการเลือกต้ังบุคคลแต่ละคนมี
สิทธิออกเสียงได้คนละหน่ึงเสียง 

การสนับสนุนพรรคการเมืองออกไปใช้สิทธิเลือก 
ต้ังเป็นการใช้สิทธิอิสระการใช้สิทธิเลือกต้ัง 



๑๔๐ 
 

๕  ด้านเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท า
หน้าที่ 

๑) การเสนอตัวผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าไปท าหน้าท่ี 
ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนหรือฝ่ายค้านตรวจสอบการท างานของรัฐบาล
และน าความต้องการของประชาชนเสนอต่อรัฐต่อไป๕๒  

๒) การเสนอตัวลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เพื่อจะได้เข้าไปท า
หน้าท่ีแทนประชาชน น าความเดือดร้อนของประชาชนเข้าสู่สภา เพื่อน าเสนอรัฐบาลให้ด าเนินการ
ต่อไปตามความต้องการของประชาชน๕๓  

๓) เข้าไปท าหน้าทีผู้แทนราษฎร ตรวจสอบฝ่ายบริหาร น าความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชน น าเสนอต่อรัฐบาล ดูแลจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศจัดต้ัง
รัฐบาล หากได้รับเสียงข้างมากในรัฐสภา ๕๔  

๔) เพื่อเข้าไปเป็นฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน ตาม
นโยบายแถลงไว้ ต่อประชาชนในการเลือกตั้ง และเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบการท างานของรัฐบาล๕๕ 

๕) การเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนก็เพื่อจะได้เข้าไปเป็น
ตัวแทนประชาชนน าเสนอส่ิงท่ีประชาชนต้องการเข้าสู่สภาน าเสนอรัฐบาลต่อไป    ถ้าเป็นฝ่ายค้านก็
คอยตรวจสอบฝ่ายบริหารว่าได้ท าตามนโยบายหาเสียงหรือไม่๕๖  

๖) การเสนอตัวลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เพื่อจะได้เข้าไปท า
หน้าท่ีแทนประชาชน น าความเดือดร้อนของประชาชนเข้าสู่สภา เพื่อน าเสนอรัฐบาล๕๗  

๗) ผู้ท่ีเสนอตัวเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรได้เข้าไปท างานแล้วต้องคอยตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ควบคุมดูแลตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนา
ประเทศ๕๘   

๘) การท่ีเป็นผู้เสนอตัวเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารการ
ท างานต้องโปร่งใสมีการตรวจสอบได้ เป็นผู้แทนราษฎรต้องคอยตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อน
ความต้องการของประชาชนน าเสนอรัฐบาลขั้นตอนต่อไป๕๙ 

จากการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย  ด้านเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ
เข้าไปท าหน้าท่ีเป็นผู้แทนราษฎรเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารการท างานต้องโปร่งใสมีการตรวจสอบได้ 
เป็นตัวแทนของประชาชน การเป็นผู้แทนราษฎรต้องคอยตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนความต้อง 
                                                             

๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖   วันที่  ๔   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.   
๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗   วันที่  ๖   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    
๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘   วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.     
๕๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙    วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.   
๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐  วันที่  ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๓ 
๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑  วันที่  ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๖๓. 
๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓   วันที่  ๑๘  ธันวาคม   ๒๕๖๓.     
๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔   วันที่  ๑๗   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.     



๑๔๑ 
 

การของประชาชน ควบคุมดูแลตรวจสอบงบประมาณแผ่นดิน เมื่อเสนอตัวเข้ามาต้องท าตามท่ีได้
แถลงไว้ตามนโยบายถ้าไม่ท าตามท่ีได้แถลงไว้อาจไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนครั้งต่อไปอาจ  
 จะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือต้องท าตามมติของพรรคถ้าไม่ท าตามอาจจะถูกขับออกจากการเป็น
สมาชิกของพรรค หรือเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคอาจจะไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง 

อุปสรรคปัญหาสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ด้านเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ
เข้าไปท าหน้าท่ี ไม่ท าตามสัญญาท่ีหาเสียงไว้กับประชาชน ไม่ท าตามนโยบายของพรรคท่ีแถลงไว้   
หรือท าการขัดกับมติของพรรคการเมืองท่ีสังกัดอยู่ และไม่ท าตามหน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 

แนะน าสภาพปัญหาสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ด้านเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อเข้าไปท าหน้าท่ี เมื่อได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องท าตามสัญญาท่ีหาเสียงไว้กับประชาชน
ท าตามนโยบายของพรรคท่ีแถลงไว้ หรือไม่ท าการขัดกับมติของพรรคการเมืองท่ีสังกัดอยู่ และท าตาม
หน้าท่ีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภา 
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ี เป็นผู้แทนราษฎรเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารการท างานต้อง
โปร่งใสมีการตรวจสอบได้เป็นตัวแทนของประชาชน การเป็นผู้แทนราษฎรต้องคอยตรวจสอบปัญหา 
ความเดือดร้อนความต้องการของประชาชน ควบคุมดูแลตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนา 
ประเทศและนโยบายของรัฐว่าท าตามท่ีแถลงไว้หรือเปล่า ดังแผนภาพท่ี ๔.๕ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๕  เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ี 
 

เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับ
เลือกต้ังเปน็สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเพือ่เข้าไปท าหน้าที ่
 จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือพัฒนาประเทศ 

เข้าไปเพ่ือออกกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน 

ควบคุมการบรหิารราชการแผ่นดิน 

ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชนต้องน าเสนอรัฐบาล 

เป็นผู้เลือกผู้ที่จะไปด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรี 



๑๔๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ สรุปสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ ด้านเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อเข้าไปท าหน้าที่ 
 

ข้อที่               ประเด็น                     ความถ่ี                              ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๑. เข้าไปเพื่อออกกฎหมายเพื่อประโยชน์

ของประเทศชาติและประชาชน  
 
๘                ๖, ๗, ๘, ๙,๑๐, ๑๑, ๓, ๔. 

๒. เป็นผู้เลือกผู้ท่ีจะไปด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรี 

 
๘                ๖, ๗, ๘,๙, ๑๐, ๑๑, ๓, ๔. 

๓.  ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ๘                ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๓,๔.  
๔.  จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนา

ประเทศ 
 
๗                ๖, ๗, ๘, ๙,๑๐ ,๑๑, ๓  

๕.  ปัญหาความเ ดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชนต้องน าเสนอ
รัฐบาล 

 
 
๖                 ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,  

 
๖  ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง 

๑) เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมจ่ายเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองตามปกติแล้วการ
บริจาคเงินให้กับพรรคการเมือง ส่วนหนึ่งได้จากสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมจ่ายค่าบ ารุงพรรคไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ บาทต่อปีตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท กับการที่ผู้บริจาคเงินสามารถน าไปลดหย่อนภาษีผู้บริจาคเงิน
แก่พรรคการเมืองได้๖๐   

๒) จากการที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ท่ีเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องจ่ายเงินค่าบ ารุง
พรรคการเมืองคนละ ๑๐๐ บาทแล้วตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท บางทีก็ท าให้ประชาชนรับความเดือด 
ร้อนในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  การน าเงินบริจาคน าไปลดหย่อนภาษี  ผู้บริจาคเงิน
ให้แก่พรรคการเมืองก็เห็นด้วยว่าควรจะลดหย่อนภาษีได้๖๑  

๓) การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายก าหนดห้ามมิให้พรรค
การเมืองผู้ผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองและสมาชิก รับเงินบริจาคจากผู้ใดเพื่อกระท าการหรือ
สนับสนุนการกระท าอันเป็นการบ่อนท าลายความมั่นคงของราชอาณาจักร เศรษฐกิจของชาติหรือ
ราชการแผ่นดินจะท าไม่ได้ เงินท่ีเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงพรรคจากสมาชิกคนละ ๑๐๐ บาทหรือ ๒,๐๐๐ 
บาทตลอดชีพไม่เห็นด้วยอาจท าให้ประชาชนท่ีอยากเป็นสมาชิกแต่ไม่มีเงินเดือดร้อนได้๖๒  

                                                             
๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖    วันที่   ๔   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.   
๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗    วันที่   ๖   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    
๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘    วันที่   ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 



๑๔๓ 
 

๔) การมีส่วนร่วมจ่ายเงินค่าบ ารุงพรรคจากการเรียกเก็บจากผู้สมัครสมาชิกพรรค
การเมืองคนละ ๑๐๐ บาท ตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาทไม่เห็นด้วยมีทางอื่นท่ีจะท าได้โดยไม่เดือดร้อน
ประชาชน ส่วนท่ีมีผู้บริจาคเงินและน ามาลดหย่อนภาษีก็เห็นด้วย๖๓  

๕) เห็นด้วยกับบุคคลใดจะบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรค
การเมืองมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาทต่อพรรคการเมือง ต่อปีไม่ได้ และพรรคการเมืองประกาศรายช่ือผู้
บริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าตามท่ีคณะกรรมการก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ 
บาทให้ประชาชนทราบท่ัวกันแต่ไม่เห็นด้วยกับการเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกพรรคการเมือง๖๔  

๖) ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินบ ารุงพรรคจากผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองคน
ละ ๑๐๐ บาทหรือ ๒,๐๐๐ บาทตลอดชีพ เห็นด้วยกับพรรคการเมืองประกาศรายช่ือผู้บริจาค
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าตามท่ีคณะกรรมการก าหนดไม่น้อยกว่า ๕๐๐๐ บาทให้
ประชาชนทราบ๖๕

  
๗) กฎหมายก าหนดให้ ผู้ท่ีเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องจ่ายเงินบ ารุงพรรค

การเมืองคนละ  ๑๐๐ บาทและตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท  ท าให้ประชาชน ท่ีต้องการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกพรรค การเมืองไม่เห็นด้วยบางท่ีเขาอยากเข้ามาร่วมแต่พอเสียเงินเลยไม่เข้าร่วม๖๖  

๘) เห็นด้วยกับการที่ผู้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองและน าไปลดหย่อนภาษีบุคคล
ธรรมดา ไม่เกิน หนึ่งหมื่น บาทและไม่เกินห้าหมื่นบาทส าหรับนิติบุคคล๖๗ 

จากการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น 
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง เงินบ ารุงพรรคการเมือง  
ส่วนหนึ่งได้จากสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมจ่ายค่าบ ารุงพรรคไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาทต่อปี ตลอดชีพ ๒,๐๐๐ 
บาทเงินจ านวนนี้เป็นเงินค่าบ ารุงพรรคท่ีได้จากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และเงินท่ีบริจาคยัง
น าไปลดหย่อนภาษีได้   

อุปสรรคปัญหาสภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทยการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง  เงินบ ารุงพรรคการเมือง  
ส่วนหนึ่งได้จากสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมจ่ายค่าบ ารุงพรรคไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาทต่อปี ตลอดชีพ ๒,๐๐๐ 
บาทเงินจ านวนนี้เป็นเงินค่าบ ารุงพรรคท่ีได้จากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองท าให้ประชนชนส่วน
หนึ่งหมดโอกาสเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรค
การเมืองมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาทต่อพรรคการเมืองจะยากต่อการตรวจสอบ 

ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยการท่ีต้องจ่ายเงินบ ารุงพรรคการเมือง
การเรียกเก็บเงินจากสมาชิกน่าจะไม่มีท าให้ประชาชนบางกลุ่มขาดโอกาสเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
การบริจาคเงินสิบล้านต้องตรวจสอบท่ีมาของเงินได้ 

                                                             
๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙    วันที่    ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐  วันที่    ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓. 
๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑  วันที่    ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๓.  
๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓  วันที่    ๒๙  ตุลาตม  ๒๕๖๓.  
๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔  วันที่    ๑๘  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓.  



๑๔๔ 
 

สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง ส่วน
หนึ่งได้จากสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมจ่ายค่าบ ารุงพรรคไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาทต่อปี ตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาท
มีท้ังผู้ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผู้บริจาคสามารถน าเงินท่ีบริจาคไปลดหย่อนภาษีผู้มีรายได้ บุคคลใด
จะบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาทต่อพรรค
การเมือง  และพรรคการเมืองต้องประกาศรายช่ือผู้บริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่า
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท ให้ประชาชนทราบท่ัวกัน  
ดังแผนภาพที่ ๔.๖ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง 
 
 
 

การมีส่วนร่วมบริจาคเงิน
บ ารุงพรรคการเมือง 

 

เงินบริจาคลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาไม่เกินปี
ละ ห้าพันบาท 

การมีส่วนร่วมจ่ายค่าบ ารุงพรรคการเมือง 

 

ผู้บริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษี 

การบริจาคห้าพันข้ึนไปต้องเปิดเผยรายชื่อ 

ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบริจาคเงิน
ให้พรรคเกินสิบล้าน 



๑๔๕ 
 

ตารางที่ ๔.๖ สรุปสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง 
ข้อที่               ประเด็น                     ความถ่ี                              ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. การมีส่วนร่วมจ่ายค่าบ ารุงพรรคการเมือง ๘                    ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔ 
๒. ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

บริจาคเงินให้พรรคเกินสิบล้าน 
 
๘                    ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, 

๓.  ผู้บริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษี  ๘                    ๖, ๗, ๘, ๙,๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, 
๔.  เงินบริจาคลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา

ไม่เกินปีละ ห้าพันบาท 
 
๘                    ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔,  

๕. การบริจาคห้าพันขึ้นไปต้องเปิดเผย
รายช่ือ 

 
๗                    ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๖ 

 

  



๑๔๖ 
 

๔.๒ ปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ 

๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๒ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย จ ากการศึกษา
เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้วิจัยสรุปประเด็นหลัก ๆได้ ๖ ประเด็นด้วยกันคือ ๑.ด้านการมีส่วนร่วมใน
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ๒.ด้านการมีส่วนร่วมจัดต้ังพรรคการเมือง ๓.ด้านการมีส่วนร่วมใน
การออกข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรคการเมือง ๔ด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้พรรคได้รับการ
เลือกต้ังเข้าไปบริหารประเทศ ๕.ด้านการมีส่วนร่วมเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๖.และด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง มีกระบวนการ
วิเคราะห์ ๒ ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม               (n๔๐๐) 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน                                      ร้อยละ 
๑. เพศ  

     ชาย ๑๕๘                                         ๓๙.๕           
หญิง ๒๔๒                                         ๖๐.๕                  
รวม ๔๐๐                                          ๑๐๐ 

 
  



๑๔๗ 
 

ตารางที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม(ต่อ)           (n๔๐๐) 

 
จากตารางท่ี ๔.๗ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิงจ านวน ๒๔๒ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๖๐.๕ และเพศชาย จ านวน ๑๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕ ตามล าดับ 
อายุ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๒๑-๓๐ ปีข้ึนไปจ านวน ๙๙คน 

คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘ รองลงมาคือ ๑๘-๒๐ ปีจ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ อายุ ๓๑-๔๐ปี 
จ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ อายุ ๓๑-๔๐ จ านวน ๗๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕ และน้อย
ท่ีสุดอายุ ๕๑ปีข้ึนไปจ านวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘ ตามล าดับ  

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน                                            ร้อยละ 
๒.    อายุ  
          ๑๘-๒๐ ๙๐                                                  ๒๒.๕ 
          ๒๑-๓๐ ๙๙                                                  ๒๔.๘ 

          ๓๑-๔๐ ๙๐                                                  ๒๒.๕ 
          ๔๑-๕๐ ๗๘                                                  ๑๙.๕ 
          ๕๑ ขึ้นไป ๔๓                                                  ๑๐.๘ 
          รวม ๔๐๐                                             ๑๐๐ 
๓. ระดับการศึกษา  
          ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓๒๔                                                ๘๑.๐ 

ปริญญาตรี ๕๖                                                  ๑๔.๐ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒๐                                                    ๕.๐ 
รวม ๔๐๐                                             ๑๐๐ 

๔.อาชีพ  
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๕๗                                                   ๑๔.๓ 
พนักงานบริษัท ๑๐๕                                                 ๒๖.๓ 
เกษตรกร ๑๕๑                                                 ๓๗.๘ 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน ๗๙                                                   ๑๙.๘ 
ธุรกิจส่วนตัว ๘                                                       ๒.๐ 
รวม ๔๐๐                                                 ๑๐๐ 

๕. รายได้  
ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ๓๓๓                                                 ๘๓.๓ 
๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๓                                                     ๕.๘ 
๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท ๘                                                       ๒.๐ 
๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ๓๖                                                     ๙.๐ 

รวม ๔๐๐                                                 ๑๐๐ 



๑๔๘ 
 

การศึกษา พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ระดับการศึกษา ระดับต่ ากว่า 
 ปริญญาตรี จ านวน ๓๒๔ คนคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐ รองลงมาคือระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน  
๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐ สูงกว่าปริญญาตรีจ านวน ๒๐ คนคิดเป็นร้อยละ๕.๐ ตามล าดับ 

อาชีพ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรจ านวน๑๕๑  คิด
เป็นร้อยละ ๓๗.๘ รองลงมาคือ พนักงานบริษัท จ านวน ๑๐๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓ และอาชีพ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน ๗๙ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๕๗ คนคิด
เป็นร้อยละ ๑๔.๓ และน้อยท่ีสุดคือธุรกิจส่วนตัวจ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐  ตามล าดับ  

รายได้ พบว่าประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้สูง  ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปจ านวน 
๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๐ รองลงมาคือ รายได้ ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒.๐ รายได้  ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาทจ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘ และรายได้ต่ ากว่า 
๑๕,๐๐๐  บาท จ านวน  ๓๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๓ ตามล าดับ 
  



๑๔๙ 
 

ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ มีกระบวนการวิเคราะห์ ๖ ด้านด้วยกันได้แก ่

๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ๒) ด้านการมีส่วนร่วมจัด 
ต้ังพรรคการเมือง ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรคการเมือง ๔) 
ด้านการมีส่วนร่วมการสนับสนุนให้พรรคได้รับการเลือกต้ังเข้าไปบริหารประเทศ ๕) ด้านการมีส่วน
ร่วมเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๖) ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงิน
บ ารุงพรรค   โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (  )  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) น าเสนอในรูปตาราง
ประกอบดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทีส่ง 
เสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ 
โดยภาพรวมดังนี้                                                                                   (n=๔๐๐) 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 

 S.D. แปลผล 

๑.  ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ๓.๘๐ ๐.๒๖ มาก 
๒.  ด้านการมีส่วนร่วมจัดต้ังพรรคการเมือง ๓.๕๔ ๐.๒๕ มาก 
๓.  ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรค  

นโยบายของพรรคการเมือง ๓.๘๑ ๐.๒๑ มาก 
๔. ด้านการมี ส่วนร่วมสนับสนุนให้พรรคได้รับการ

เลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ ๓.๖๗ ๐.๒๐ มาก 
๕.  ด้านการมีส่วนร่วมเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ๓.๗๗ ๐.๑๖ มาก 
๖.  ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง ๒.๕๙ ๐.๑๓ น้อย 

โดยรวม ๓.๕๓ ๐.๐๖ มาก 
จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (   =๓.๕๓, S.D=๐.๐๖)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้านตามค่าเฉล่ียพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงล าดับ  
ดังนี้ ด้านมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ด้านการส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรคการ 
เมือง   (  =๓.๘๑, S.D=๐.๒๑) รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง   
(  =๓.๘๐, S.D=๐.๒๖) ด้านเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
(  =๓.๗๗, S.D=๐.๑๖) ด้านการสนับสนุนให้พรรคได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ(  =๓.๖๗,  
S.D=๐.๒๐) ด้านการจัดต้ังพรรคการเมือง (  =๓.๕๔, S.D=๐.๒๕) และด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุน 
บริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง (  =๒.๕๙, S.D=๐.๑๓) ตามล าดับ 

X



๑๕๐ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๙ ค่าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัด
ชัยภูมิ  ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

(n=๔๐๐) 

ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  S.D. แปลผล 

๑. ท่านเห็นว่าการมีสมาชิกพรรคเป็นจ านวนมากท าให้
พรรคเกิดความเข้มแข็ง 

 
๓.๙๘ 

 
๐.๑๔ 

 
มาก 

๒. ท่านเห็นว่าการมีสมาชิกพรรคเป็นจ านวนมากจะ ช่วย
ในเรื่องงบประมาณเงินทุนท่ีพรรคจะได้จากสมาชิก
พรรค 

 
 

๓.๙๖ 

 
 

๐.๒๑ 

 
 

มาก 
๓. ท่านเห็นว่าการเป็นสมาชิกพรรคยังเป็นตัวแทนของ 

พรรคภายในชุมชนหรือภายในองค์กรต่าง ๆ 
 

๓.๘๐ 
 

๐.๔๐ 
 

มาก 
๔. ท่านเห็นว่าการเป็นสมาชิกพรรคยังเป็นตัวแทนของ

พรรคในการส่ือสารทางการเมือง 
 

๓.๖๑ 
 

๐.๔๙ 
 

มาก 
๕. ท่านเห็นว่าการมีสมาชิกพรรคจ านวนมากมีบท บาท

ส า คัญช่วยหาเ สียงเ ลือก ต้ังและระดมคนหรือ
พยายามดึงให้ผู้คนมาสนับสนุนการลงคะแนนเสียง 

 
 

๓.๖๗ 

 
 

๐.๔๗ 

 
 

มาก 
โดยรวม ๓.๘๐ ๐.๒๖ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๙ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการมีส่วน
ร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   =๓.๘๐, S.D=๐.๒๖)  

เมื่อพิจารณาโดยรวมตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ข้อท่ีว่าการมีสมาชิกพรรคเป็นจ านวนมากท า ให้พรรคเกิดความเข้มแข็ง  (  =๓.๙๘, S.D=
๐.๑๔) ,รองลงมาได้แก่ข้อท่ีว่า การมีสมาชิกพรรคเป็นจ านวนมากจะ ช่วยในเรื่องงบประมาณเงินทุน
ท่ีพรรคจะได้จากสมาชิกพรรค  (  =๓.๙๖,S.D=๐.๒๑),ข้อท่ีว่าการเป็นสมาชิกพรรคยังเป็นตัวแทน 
ของพรรคภายในชุมชนหรือภายในองค์กรต่าง  ๆ (  =๓.๘๐,S.D=๐.๔๐) ข้อท่ีว่าการมีสมาชิกพรรค
จ านวนมากมีบทบาทส าคัญช่วยหาเสียงเลือกตั้งและระดมคนหรือพยายามดึงให้ผู้คนมาสนับสนุนการ
ลงคะแนนเสียง (  =๓.๖๗, S.D=๐.๔๗)     และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ข้อท่ีว่าการการเป็นสมาชิกพรรค
ยังเป็นตัวแทน ของพรรคในการส่ือสารทางการเมือง  (  =๓.๖๑, S.D=๐.๔๙) 
 
  

X



๑๕๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ค่าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่ง 
เสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ  
ด้านการมีส่วนร่วมการจัดต้ังพรรคการเมืองดังนี้ 

(n=๔๐๐) 
ด้านการการมีส่วนร่วมการจัดต้ังพรรคการเมือง  S.D. แปลผล 

๑. ท่านเห็นว่าสมาชิพรรคการเมืองมีความส าคัญ ต่อ 
การจัดต้ังพรรคการเมืองมาก 

 
๔.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

 
มาก 

๒. ท่านเห็นว่าการจัดต้ังพรรคการเมืองต้องมีอุดมการณ์ม
ความเช่ือทางการเมืองคล้ายคลึงกัน 

 
๔.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

 
มาก 

๓. ท่านเห็นว่าการรวมตัวกันจัดต้ังพรรคการเมืองเป็น
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

 
๔.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

 
มาก 

๔. ท่านเห็นว่าการจัดต้ังพรรคการเมืองต้องมีสมาชิก ๓.๒๓ ๐.๔๒ มาก 
๕ . ท่านเห็นว่าการ จัดต้ังพรรคการเมือง ต้องมี ทุน 

ประเดิมไม่น้อยกว่า หนึ่งล้านบาท 
 

๒.๔๖ 
 

๐.๘๔ 
 

น้อย 
โดยรวม ๓.๕๔ ๐.๒๕ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ   ด้านการมีส่วน
ร่วมการจัดต้ังพรรคการเมืองโดยรวมอยู่ในระดับมาก(   =๓.๕๔, S.D=๐.๒๕)  

เมื่อพิจารณาโดยรวมตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ข้อท่ีว่าสมาชิกพรรคการเมืองมีความส าคัญต่อการจัดต้ังพรรคการเมืองมาก (  =๔.๐๐, S.D=
๐.๐๐) ,รองลงมาได้แก่ข้อท่ีว่าการจัดต้ังพรรคการเมืองต้องมีอุดมการณ์มีความเช่ือทางการเมือง
คล้ายคลึงกัน (  = ๔.๐๐,S.D=๐.๐๐)  ข้อท่ีว่าการจัดต้ังพรรคการเมืองต้องเป็นเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย (  = ๔.๐๐,S.D=๐.๐๐)  ข้อท่ีว่าการการจัดต้ังพรรคการเมืองต้องมีสมาชิก (  =๓.๒๓, S.D=
๐.๔๒) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ข้อท่ีว่าการจัดต้ังพรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า หนึ่ง
ล้านบาท (  =๒.๔๖,S.D=๐.๘๔) ตามล าดับ 
  

X



๑๕๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัด
ชัยภูมิ  ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรคการเมือง 

(n=๔๐๐) 
ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและ

นโยบายของพรรคการเมือง 
 S.D. แปลผล 

๑. ท่านเห็นว่าในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
ก่อให้เกิดการผลิตนโยบายท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสาธารณชน 

 
 

๔.๐๐ 

 
 

๐.๐๐ 

 
 

มาก 
๒. ท่านเห็นว่าคุณภาพการมี ส่วนร่วมตัดสินใจการ

ปรึกษาหารือกับสาธารณะชนและสมาชิกพรรคช่วย
ให้รู้ความต้องการของประชาชนน ามาออกเป็น
นโยบาย ของพรรคการเมือง 

 
 
 

๔.๐๐ 

 
 
 

๐.๐๐ 

 
 
 

มาก 
๓. ท่านเห็นว่าการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบังคับพรรค

กระท าโดยท่ีประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 
 

๓.๖๒ 
 

๐.๔๙ 
 

มาก 
๔. ท่านเห็นว่าต้องการเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหา

ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง 
 

๓.๘๒ 
 

๐.๓๘ 
 

มาก 
๕ . ท่านเห็นว่าการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าประกาศ

อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคหรือนโยบายของ
พรรคการเมืองควรรับการพัฒนาให้ทันสมัย 

 
 

๓.๕๙ 

 
 

๐.๔๙ 

 
 

มาก 
โดยรวม ๓.๘๑ ๐.๒๑ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ    ด้านการมีส่วน
ร่วมในการออกข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรคการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก(   =๓.๘๑, 
S.D=๐.๒๑)  

เมื่อพิจารณาโดยรวมตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ข้อท่ีว่าการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองก่อให้เกิดการผลิตนโยบายท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสาธารณชน  (  =๔.๐๐, S.D=๐.๐๐) ,รองลงมาได้แก่ ข้อท่ีว่าการมีส่วนร่วมตัดสินใจการ
ปรึกษาหารือกับสาธารณะชนและสมาชิกพรรคช่วยให้รู้ความต้องการของประชาชนน ามาออกเป็น
นโยบาย ของพรรคการเมือง (  =๔.๐๐,S.D=๐.๐๐),ข้อท่ีว่าการเลือกต้ังคณะกรรม การสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง (  =๓.๘๒, S.D=๐.๓๘) ข้อท่ีว่าการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบังคับ
พรรคกระท าโดยท่ีประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง (  = ๓.๖๒,S.D=๐.๔๙) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
ข้อท่ีว่าการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคหรือนโยบายของพรรค
การเมืองควรรับการพัฒนาให้ทันสมัย  (  =๓.๕๙,S.D=๐.๔๙) ตามล าดับ 

X



๑๕๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ค่าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัด
ชัยภูมิ  ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ 

(n=๔๐๐) 
ด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพรรคให้ได้รับการ

เลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ 
 S.D. แปลผล 

๑. ท่านเห็นว่าการออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังเป็นแบบการมี
ส่วนร่วมท่ีส าคัญ 

 
๔.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

 
มาก 

๒.ท่านเห็นว่าการใช้สิทธิ โดยอิสระ คือ การใช้สิทธิ
เลือกตั้งจะต้องเกิดจากความสมัครใจ 

 
๔.๐๐ 

 
๐.๐๐ 

 
มาก 

๓. ท่านเห็นว่าการเลือกต้ังโดยลับ การออกเสียงต้อง
กระท าแต่เพียงล าพัง 

 
๓.๗๗ 

 
๐.๔๒ 

 
มาก 

๔.ท่านเห็นว่าไม่ได้เกิดมาจากการบังคับหรือข่มขู่หรือ
สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

 
 

๓.๓๘ 

 
 

๐.๔๘ 

 
 

มาก 
๕. ท่านเห็นว่าความเสมอภาคในการเลือกต้ังบุคคล แต่

ละคนมีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่งเสียเท่านั้น 
 

๓.๑๘ 
 

๐.๓๘ 
 

มาก 
โดยรวม ๓.๖๗ ๐.๒๐ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ  โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก(   =๓.๖๗, S.D=๐.๒๐)  

เมื่อพิจารณาโดยรวมตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก
ได้แก่  ข้อท่ีท่านเห็นว่าการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีส าคัญ (  =๔.๐๐, S.D=
๐.๐๐) รองลงมาได้แก่ข้อท่ีว่าท่านเห็นว่าการใช้สิทธิโดยอิสระคือการใช้สิทธิเลือกต้ังจะต้องเกิดจาก
ความสมัครใจ (  =๔.๐๐, S.D=๐.๐๐) ข้อท่ีท่านเห็นว่าการเลือกต้ังโดยลับ การออกเสียงต้องกระท า
แต่เพียงล าพัง (  =๓.๗๗, S.D=๐.๔๒) ข้อท่ีท่านเห็นไม่ได้เกิดมาจากการบังคับหรือข่มขู่หรือสัญญาว่า
จะให้ผลตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง(  =๓.๓๘, S.D=๐.๔๘) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ข้อท่ี
เห็นว่าความเสมอภาคในการเลือกต้ังบุคคล แต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียงเท่านั้น (  =
๓.๑๘, S.D=๐.๓๘) 

 
 

 

X



๑๕๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ค่าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัด
ชัยภูมิ  ด้านการมีส่วนร่วมเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้า
ไปท าหน้าที่ 

 (n=๔๐๐) 

ด้านเสนอตัวเปน็ผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าที ่

 S.D. แปลผล 

๑. ท่านเห็นว่าเข้าไปเพื่อออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของง
ประเทศชาติและประชาชน 

 
๓.๙๓ 

 
๐.๓๒ 

 
มาก 

๒. ท่านเห็นว่าเป็นผู้เลือกผู้ท่ีจะไปด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรี 

 
๓.๘๔ 

 
๐.๓๗ 

 
มาก 

๓. ท่านเห็นว่าควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ๓.๙๖ ๐.๒๐ มาก 
๔. ท่านเห็นว่าจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนา

ประเทศ 
 

๓.๘๘ 
 

๐.๓๘ 
 

มาก 
๕. ท่านเห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ

ของประชาชนต้องน าเสนอรัฐบาล 
 

๓.๒๓ 
 

๐.๔๒ 
 

มาก 
โดยรวม ๓.๗๗ ๐.๑๖ มาก 

 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ๕ด้านเสนอตัว
เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (   =๓.๗๗, S.D=๐.๑๖)  

เมื่อพิจารณาโดยรวมตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากได้แก่
ข้อท่ีเห็นว่าเห็นว่าควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน (   =๓.๙๖, S.D=๐.๒๐) รองลงมาได้แก่ข้อท่ีเห็น
ว่าไปเพื่อออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน (  =๓.๙๓, S.D=๐.๓๒) ข้อท่ีเห็น
ว่าจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศ (  =๓.๘๘, S.D=๐.๓๘),  ข้อท่ีเห็นว่าเป็นผู้เลือกผู้ท่ี
จะไปด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี  (   =๓.๘๔, S.D=๐.๓๗), และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือข้อท่ีว่า
ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนต้องน าเสนอรัฐบาล (  =๓.๒๓, S.D=๐.๔๒) 

 
 
 
 

X



๑๕๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ ค่าเฉล่ีย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัด
ชัยภูมิ  ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง                                   (n=๔๐๐)  

ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง  S.D. แปลผล 

๑. ท่านเห็นว่าสมาชิกควรมีส่วนร่วมจ่ายค่าบ ารุงพรรคไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ บาทต่อปีหรือ พรรคอาจก าหนดโดย
จ่ายค่าบ ารุงพรรคจากสมาชิกแบบตลอดชีพก็ได้แต่ 

    ต้องไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท 

 
 
 

๓.๐๐ 

 
 
 

๐.๐๐ 

 
 
 

ปานกลาง 
๒. ท่านเห็นว่าพรรคการเมือง “ห้ามมิให้บุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคลบริจาคให้แก่พรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งเกินกว่า ๑๐ ล้านบาทต่อปี” 

 
 

๓.๗๗ 

 
 

๐.๔๒ 

 
 

มาก 
๓. ท่านเห็นว่าผู้บริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษีผู้

บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธิน าจ านวนเงินท่ี
บริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ 

 
 

๓.๘๒ 

 
 

๐.๓๘ 

 
 

มาก 
๔. ผู้บริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษีผู้บริจาคเงินแก่

พรรคการเมืองมีสิทธิน าจ านวนเงินท่ีบริจาคไปหัก
ลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน๑๐,๐๐๐บาท กรณีบุคคล
ธรรมดา และไม่เกิน ๕,๐๐๐๐ บาทส าหรับนิติบุคคล 

 
 
 

๑.๓๘ 

 
 
 

๐.๔๙ 

 
 
 

น้อยท่ีสุด 
๕. ท่านเห็นว่าการบริจาคแก่พรรคการเมือง ต้ังแต่

๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้เปิดเผยช่ือผู้บริจาค 
 

๑.๐๐ 
 

๐.๐๐ 
 

น้อยท่ีสุด 
โดยรวม ๒.๕๙ ๐.๑๓ น้อย 

จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วน
ร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก(   =๒.๕๙, S.D=๐.๑๓)  
เมื่อพิจารณาโดยรวมตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากได้แก่ข้อท่ีว่า ผู้
บริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษีผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธิน าจ านวนเงินท่ีบริจาคไปหัก
ลดหย่อนภาษีได้ (  =๓.๘๒, S.D=๐.๓๘  ),รองลงมาได้แก่ ข้อท่ีเห็นว่าพรรคการเมืองห้ามมิให้บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลบริจาคให้แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเกินกว่า ๑๐ ล้านบาทต่อปี” 
(  =๓.๗๗, S.D=๐.๔๒), ข้อท่ีเห็นว่าสมาชิกควรมีส่วนร่วมจ่ายค่าบ ารุงพรรคไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาท 
ต่อปีหรือ พรรคอาจก าหนดโดยจ่ายค่าบ ารุงพรรคจากสมาชิกแบบตลอดชีพก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐  (  =๓.๐๐ , S.D=๐.๐๐ ), ข้อท่ีเห็นว่าผู้บริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษีผู้บริจาคเงินแก่
พรรคการเมืองมีสิทธิน าจ านวนเงินท่ีบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน๑๐,๐๐๐บาทกรณีบุคคล
ธรรมดา และไม่เกิน ๕,๐๐๐๐ บาทส าหรับนิติบุคคล  (  =๑.๓๘ , S.D=๐.๔๙) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต่ าสุด คือข้อท่ีเห็นว่าการบริจาคแก่พรรคการเมือง  ต้ังแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้เปิดเผยช่ือผู้บริจาค 
(  =๑.๐๐ , S.D=๐.๐๐ ) 

X



๑๕๖ 
 

สรุปเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ เรียงตามล าดับดังนี้ ๑) ด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้
พรรคได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ ๒) ด้านการมีส่วนร่วมเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ๓)  ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ๔) ด้านการ
มีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรคการเมือง ๕) ด้านการมีส่วนร่วมการจัดต้ัง
พรรคการเมือง ๖) ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินค่าบ ารุงพรรคการเมือง 

 
๔.๓ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประ ชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ตามหลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗  

๔.๓.๑ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ในเขตจังหวัดชัยภูมิ โดยประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ในการบูรณาการตามหลัก
พุทธธรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล มีกระบวนการวิเคราะห์ ๖ ด้านด้วยกันได้แก่ ๑) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ๒) ด้านการมีส่วนร่วมการจัดต้ังพรรคการเมือง ๓) ด้าน
การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรคการเมือง ๔) ด้านการมีส่วนร่วมการ
สนับสนุนให้พรรคได้รับการเลือกต้ังเข้าไปบริหารประเทศ  ๕) ด้านการมีส่วนร่วมเสนอตัวเป็นผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๖) ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง    

การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง   
จากการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง เพื่อป้องกันการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค มิให้เส่ือม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองใน
ส่วนเดียว ไม่มีผลไปในทางท่ีเส่ือมของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มี ๗ ประการ  ดังนี้ 

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ,ท าให้เกิดประโยชน์ในการพบปะแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งกันแลกัน สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในเรื่องต่างๆ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เกิดความสามัคคี มีการแก้ไขปัญหา 

๒) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม  สมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องเข้าให้ตรงเวลา อยู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือสาระส าคัญตามแนวทางของพรรคการเมืองจน
ครบก าหนดเวลา ร่วมรับผิดชอบในหน้าท่ีในการประชุมพร้อมเพรียง 

๓) ไม่บัญญัติส่ิงท่ีไม่ควรบัญญัติไม่ล้มเลิกส่ิงบัญญัติ ไม่ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ท่ีบัญญัติ
ก่อน ไม่ควรต้ังกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบท่ีไม่ถูกต้อง ไม่บัญญัติส่ิงใหม่ไม่ยกเลิกกฎเก่าต้ังบัญญัติอื่นให้
ขัดต่อของเดิม สมาชิกพรรคการเมืองต้องถือกฎข้อบังคับระเบียบปฏิบัติของพรรคการเมือง 

๔) เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคการเมืองเห็นว่าการเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคให ้
 ความเคารพต่อผู้ใหญ่ ผู้น าในชุมชน ถ้อยค าของผู้อาวุโสเป็นส่ิงอันควรรับฟัง ผู้น าทางการเมือง ส่วน 
ใหญ่ในพื้นท่ีเขตเลือกตั้งควรให้ความเคารพสมาชิกพรรคการเมืองต้องให้ความเคารพท่านสามารถแก้ 
การเมืองต้องให้ความเคารพท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา  



๑๕๗ 
 

๕)  ไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติต่อกุลสตรี คุ้มครองสตรี สมาชิกพรรคการเมืองทุกคนท่ี
อยู่ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ การให้เกียรติต่อกุลสตรี ควรให้เกียรติ
กัน ไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดี โดยไม่จ าเป็นต้องเฉพาะกุลสตรี การไม่นินทาว่าร้าย ให้
เกียรติกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันของทุกคน 

๖) ให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ท้ังในชุมชนและใน
สถานท่ีต่างๆ กล่าวคือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ เหตุเพราะในสังคม
หนึ่งๆ หรือชุมชนหนึ่งๆ ให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ ท่ีมีใน
ชุมชน  

๗) คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรม การคุ้มครอง ป้องกันต่ออาคันตุกะผู้มาเยือนอัน
ชอบธรรม ให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ท้ังในชุมชนและในสถานท่ีต่างๆ 
 กล่าวคือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานที เหตุเพราะในสังคมหนึ่งๆ หรือชุมชน
หนึ่งๆ ให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ ท่ีมีในชุมชน สมาชิก
พรรคการเมืองควรให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนควรคุ้มครองป้องกันหรือการต้อนรับขับสู้คุ้มครอง
ป้องกันการเอาใจใส่ต่อแขกหรือญาติมิตรผู้มาเยือน  

 
ผลจากการสัมภาษณ์ สรุปดังนี้ 
๑.ในการก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์การประชุมกันอย่างสม่ าเสมอเป็นการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาของสมาชิกพรรคการเมืองให้เกิดคุณธรรม การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมโดยท่ี
ผู้บังคับบัญชาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร การประชุมอย่างสม่ าเสมอสมาชิกพรรคยังช่วยกันปกป้องคุ้มครองส่ิงท่ีประชาชนให้ความ
เคารพนับถือและการน าเอาการตัดสินใจร่วมกันน าไปปฏิบัติ๖๘  

๒.การประชุมกันเป็นนิจเป็นส่ิงท่ีดีท่ีท าให้หน่วยงานและสมาชิกพรรคการเมืองเกิดการ
พัฒนาน าหลักธรรมมาประยุกต์ให้เกิดความรักความสามัคคี มีความพร้อมเพียงในการร่วมมือระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาท าให้เกิดนโยบายต่างๆท าได้รวดเร็วขึ้น และเข้าใจในส่ิงท่ีต้อง
ปฏิบัติการประชุมการเป็นมิตรต่อกันนับว่าเป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ต่อพรรคการเมือง๖๙  

๓.การประชุมร่วมกันสมาชิกท่ีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาถือว่าให้ความอ่อนน้อมร่วมกันสร้างจิตส านึก การประชุมกันเป็นนิจ ท าให้เกิดความ
ผูกพันกันของสมาชิกพรรคการเมือง แล้วน าเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติมีการร่วมกันทบทวนส่ิงท่ีท า
ลงไปการได้รับข้อมูล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละคน ให้เห็นถึงความส าคัญ และคุณค่าของการ
ประชุมกันของสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเป็นนิจท าให้เกิดผลงานเป็นมาตรฐานและทันต่อเหตุการณ์  

                                                             

 ๖๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
 ๖๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๕๘ 
 

เป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมือง น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในส่วนเดียว ไม่มี
ผลไปในทางท่ีเส่ือมของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามหลักของพระพุทธศาสนา 
เนื่องมาจากการประชุมกันเป็นประจ า๗๐  

๔.ถ้าการประชุมกันเป็นเนืองนิตย์กระท าเป็นประจ าแล้วการท างานก็ท าไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อให้บรรลุส าเร็จของงานและเป็นมาตรฐานเดียวกันท าให้เกิดประสิทธิภาพของกลุ่มและ 
ของงานแต่ละหน่วยพร้อมน าหลักธรรมเข้ามากล่อมเกลาการเป็นสมาชิกพรรคยังต้องยึดมั่นเคารพ
สถานท่ีส าคัญ ๆพร้อมท่ีจะปกป้องสถานท่ีในการประชุมน าไปสู่ความเจริญ๗๑  

๕.การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มีการประชุมกันเป็นประจ าจะท าให้ผลงานท่ีออกมา
สัมฤทธิ์ผลตามความประสงค์ของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานนั้นๆ การประชุมกัน จะท าให้เกิดความ
เข้าใจหน่วยงานท่ีตนได้กระท าลงไปและกิจกรรมต่าง ๆของพรรค การท่ีสมาชิกพรรคการเมืองน า
หลักธรรมมาเป็นแนวทางปฏิบัติท าให้เกิดการพัฒนาน าไปสู่ความเจริญท าให้เกิดความเข้มแข็ง๗๒   

๖.การประชุมของหน่วยงานไม่ว่าหน่วยงานไหนถ้ามีการประชุมกันเป็นประจ าหรือเป็น
เนืองนิตย์จะท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความเข้าใจ ไม่เกิดการผิดพลาดหรือการผิดพลาดน้อยลงเนื่องจาก
การประชุมกันเป็นประจ า โดยน าหลักธรรมมาประยุกต์เพื่อไม่ให้เกิดการเส่ือมลงของสมาชิกพรรค๗๓  

๗.การประชุมกันเป็นนิจเป็นส่ิงท่ีดีท่ีท าให้หน่วยงานมีความพร้อมเพียงในการร่วมมือ
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาท าให้เกิดนโยบายต่างๆท าได้รวดเร็วขึ้น และเข้าใจในส่ิงท่ี
ต้องปฏิบัติการประชุม การเป็นมิตรนับว่าเป็นส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ต่อหน่วย การน าหลักธรรมมา
ประยุกต์ให้เกิดการกระตุ้นเตือนให้สมาชิกพรรคการเมืองเกิดการพัฒนาองค์กรไม่ให้ท าในทางเส่ือม
เสีย๗๔  

๘.การประชุมร่วมกันแล้วน าเอาผลการประชุมช้ีแจงไปปฏิบัติมีการร่วมรวมกันทบทวน
ส่ิงท่ีท าลงไปการได้รับข้อมูล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละคน ท าให้เกิดผลงานเป็นมาตร
มาตรฐานและทันต่อเหตุการณ์เนื่องมาจากการประชุมกันเป็นประจ า๗๕  

๙.ถ้าการประชุมกันเป็นเนืองนิตย์กระท าเป็นประจ าแล้วการท างานก็ท าไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อให้บรรลุส าเร็จของงานและเป็นมาตรฐานเดียวกันท าให้เกิดประสิทธิภาพของกลุ่มและ
ของงานแต่ละหน่วย๗๖  

๑๐.หน่วยงานท่ีมีการประชุมกันเป็นเนือง นิตย์จะท าให้ผลงานท่ีออกมาสัมฤทธิ์ผลตาม
ความประสงค์ของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานนั้นๆ การประชุมกันจะท าให้เกิดความเข้าใจของ 
หน่วยงานท่ีตนได้กระท าลงไปและเป็นการพัฒนาให้สมาชิกรู้จักรการน าหลักธรรมมาใช้ประโยชน์๗๗   

                                                             

 ๗๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘  วันที ่๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
 ๗๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙  วันที ่๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 

๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันที ่๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓. 
๗๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๓.   
๗๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันที ่๒๑    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๗๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันที ่๒๙    ตุลาคม  ๒๕๖๓. 
๗๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔  วันที่ ๑๘    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๗๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕  วันที่ ๒๐    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 



๑๕๙ 
 

๑๑.การประชุมของหน่วยงานไม่ว่าหน่วยงานไหนถ้ามีการประชุมกันเป็นประจ าจะท าให้
ผู้ร่วมงานเกิดความเข้าใจ ไม่เกิดการผิดพลาดหรือการผิดพลาดน้อยลงเนื่องจาก การประชุมกันและ
ท าความเข้าใจในงานเป็นประจ าจากการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้การคิดดีท าดี๗๘ 

๑๒.การประชุมกันเป็นเนืองนิตย์การท างานของสังคมเป็นหมู่คณะจะต้องมีการพบปะ
ปรึกษาหารือกันเสมอในการร่วมมือระหว่างพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองท าให้เกิด
นโยบายต่างๆท าได้รวดเร็วขึ้น และเข้าใจในส่ิงท่ีต้องปฏิบัติการประชุม การเป็นมิตรนับว่าเป็นส่ิงท่ีดีมี
ประโยชน์ต่อหน่วย การน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกพรรคการเมืองโดยไม่มีการเส่ือมมีความเจริญรุ่งเรือง๗๙ 

๑๓.การประชุมเป็นเนื่องนิตย์ มาพร้อมเพรียงและรับผิดชอบร่วมกันการประชุมแต่ละ
ครั้ง จะได้รับรู้ข้อมูลเหมือนกันการท างานก็ท าไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุส าเร็จของงานและ
เป็นมาตรฐานเดียวกันท าให้เกิดประสิทธิภาพของกลุ่มและของงานแต่ละหน่วยน าหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนามาประยุกต์ให้สมาชิกพรรคการเมืองปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิก
พรรคการเมืองโดยไม่มีการเส่ือมมีความเจริญรุ่งเรือง๘๐  

๑๔.การแสดงความคิดเห็นถึงผลงานท่ีได้ประชุมร่วมกันแสดงถึงความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ๘๑  

๑๕.การหมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิตย์ ท าให้แต่ละคนมีเสรีภาพในการแสดงออก
ความคิดตรงไปตรงมาโดยไม่กลัวว่าจะมีผลร้ายมาถึงตนในภายหลังการประชุมกันเป็นเนืองนิตย์ ท า
ให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานเกิดผลดีกับสมาชิกพรรคการเมือง๘๒ 

 

๑๖.ประชุมกันเป็นเนืองนิตย์ท าให้หน่วยงานท่ีมีการประชุมกันบ่อยๆจะท าให้การปฏิบัติ 
งานไม่ผิดพลาดและเป็นผลดีกับหน่วยงานได้ท าความเข้าใจระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญ 
ชาของหน่วยงานนั้นน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเสริมสร้างและมีการแก้ไขส่ิงท่ีไม่ถูกต้องและ
ท าความเข้าใจอย่างชัดเจนท าให้เกิดการพัฒนาสมาชิกพรรคได้ประโยชน์ขึ้นจากการประชุม๘๓  

สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ตาม
หลักอปริหานิยธรรม ๗ ท าให้หน่วยงานเจริญรุ่งเรืองไม่เส่ือมเสีย การประชุมเป็นประจ าท าให้สมาชิก
พรรคการเมืองท างานร่วมกันเข้าใจในปัญหาของพรรคการเมืองและการท างานไม่เกิดการผิดพลาด
ผลงานท่ีออกมาสัมฤทธิ์ผลตามความประสงค์ของผู้บังคับบัญชาและ พรรคการเมือง การท างานของ
สังคมเป็นหมู่คณะจะต้องมีการพบปะปรึกษาหารือกันเสมอและเป็นการทบทวนงานท่ีท าเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของแต่ละคน ท าให้เกิดผลงานเป็นมาตรฐานและทันต่อเหตุการณ์และท าให้สมาชิกพรรค
การเมือง เกิดความสามัคคี ดังแผนภาพที่ ๔.๗  

                                                             
๗๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖  วันที่   ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๗๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑    วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๘๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒   วันที่   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๘๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓    วันที่   ๑๘      ธันวาคม  ๒๕๖๓. 
๘๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔    วันที่   ๑๗     พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 
๘๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕    วันที่   ๙      พฤศจิกายน  ๒๕๖๓. 



๑๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๗ แสดงผลจากการสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ตามหลัก
อปริหานิยธรรม ๗ 

 
  

การมีส่วนร่วมในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง  ตาม
หลักอปริหานิยธรรม ๗ 

 
สมาชิกพรรคการเมืองต้องให้เกียรติสตรีในการ

เข้ามามีส่วนเลือกตัวแทนพรรค 

การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หมั่นประชุมกัน
เป็นประจ าเพ่ือมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายของ

พรรค 

สมาชิกพรรคการเมืองควรเคารพผู้อาวุโส
เสนอแนะการออกข้อบังคับและนโยบาย 

สมาชิกพรรคการเมืองยังมสี่วนร่วมกันปกป้อง
คุ้มครองสถานที่ส าคัญทางศาสนา 

 

สมาชิกพรรคการเมืองต้องเข้าร่วมประชุมพร้อม
กันเพ่ือให้เกิดความสามัคค ี



๑๖๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗  เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย  ในจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการมีส่วน
ร่วมการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

ข้อที่ ประเด็น ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หมั่นประชุม

กันเป็นประจ าเพื่อมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย
ของพรรค 

๑๖ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑,๒, ๓, 
๔, ๕.  

 ๒ สมาชิกพรรคการเมืองต้องเข้าร่วมประชุม
พร้อมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคี 

๑๕ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑, ๒, ๓, ๔, ๕. 

๓ สมาชิกพรรคการเมืองควรเคารพผู้อาวุโส
เสนอแนะการออกข้อบังคับและนโยบาย 

๑๕ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑,๒, ๓, ๔, ๕. 

๔ สมาชิกพรรคการเมืองต้องให้เกียรติสตรีใน
การเข้ามามีส่วนเลือกตัวแทนพรรค 

๑๓ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๓, ๔, ๕. 

๕ สมาชิกพรรคการเมืองยังมี ส่วนร่วมกัน
ปกป้องคุ้มครองสถานท่ีส าคัญทางศาสนา 

๑๒ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๓, ๔. 

 
๒.ด้านการมีส่วนร่วมจัดต้ังพรรคการเมือง 
 จากการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง เพื่อป้องกันการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค มิให้เส่ือม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองใน
ส่วนเดียว ไม่มีผลไปในทางท่ีเส่ือมของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มี ๗ ประการ  ดังนี้ 

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ,ท าให้เกิดประโยชน์ในการพบปะแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งกันแลกัน สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในเรื่องต่างๆ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เกิดความสามัคคี มีการแก้ไขปัญหา 

๒) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม  สมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องเข้าให้ตรงเวลา อยู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือสาระส าคัญตามแนวทางของพรรคการเมืองจน
ครบก าหนดเวลา ร่วมรับผิดชอบในหน้าท่ีในการประชุมพร้อมเพรียง 

๓) ไม่บัญญัติส่ิงท่ีไม่ควรบัญญัติ ไม่ล้มเลิกส่ิงบัญญัติ  ไม่ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ท่ีบัญญัติ 
ก่อน ไม่ควรต้ังกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบท่ีไม่ถูกต้อง ไม่บัญญัติส่ิงใหม่ไม่ยกเลิกกฎเก่าต้ังบัญญัติอื่นให้ 
ขัดต่อของเดิม สมาชิกพรรคการเมืองต้องถือกฎข้อบังคับระเบียบปฏิบัติของพรรคการเมือง 

๔) เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคการเมืองเห็นว่าการเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคให ้  
ความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้น าในชุมชนถ้อยค าของผู้อาวุโสเป็นส่ิงอันควรรับฟังผู้น าทางการเมืองส่วนใหญ่  
ในพื้นท่ีเขตเลือกตั้งควรให้ความเคารพสมาชิกพรรคการเมือง ต้องให้ความเคารพท่านสามารถแก้ไข 
ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา  

๕) ไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติต่อกุลสตรี คุ้มครองสตรี สมาชิกพรรคการเมืองทุกคนท่ี
อยู่ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ การให้เกียรติต่อกุลสตรีควรให้เกียรติ



๑๖๒ 
 

ควรให้เกียรติกัน ไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดี โดยไม่จ าเป็นต้องเฉพาะกุลสตรี การไม่
นินทาว่าร้าย ให้เกียรติกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันของทุกคน 

๖) ให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ ท่ีเป็นสาธารณ ประโยชน์ ท้ังในชุมชนและใน
สถานท่ีต่างๆ กล่าวคือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ เหตุเพราะในสังคม
หนึ่งๆ หรือชุมชนหนึ่งๆ ให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ ท่ีมีใน
ชุมชน  

๗) คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรม การคุ้มครอง ป้องกันต่ออาคันตุกะผู้มาเยือนอัน
ชอบธรรม ให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ท้ังในชุมชนและในสถานท่ีต่างๆ
กล่าวคือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานที เหตุเพราะในสังคมหนึ่งๆ หรือชุมชน
หนึ่งๆ ให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ ท่ีมีในชุมชน สมาชิก
พรรคการเมืองควรให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนควรคุ้มครองป้องกันหรือการต้อนรับขับสู้คุ้มครอง
ป้องกันการเอาใจใส่ต่อแขกหรือญาติมิตรผู้มาเยือน 

ผลจากการสัมภาษณ์ สรุปดังนี้ 
๑. การมีส่วนร่วมการจัดต้ังพรรคการเมืองสมาชิกต้องมาพร้อมเพียงกันถ้าทุกคน ท่ี

เกี่ยวข้องมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ขาดนับว่ามีการร่วมมืออย่างดี ระหว่างการประชุมไม่มีใครออก
จากห้องประชุมไปโดยไม่มีเหตุอันควร และการประชุมต้องให้ความเคารพผู้อาวุโสเสมอ ไม่บัญญัติส่ิง
ใหม่ไม่ยกเลิกกฎเก่า สมาชิกพรรคการเมืองต้องมาร่วมกันหรือพร้อมเพียงกันมาการจัดต้ังพรรคก็จะ
ส าเร็จ และน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้การจัดต้ังพรรค
การเมืองเจริญรุ่งเรืองต่อไป๘๔  

๒. การประชุมแต่ละครั้งผู้เข้าร่วมปะชุมควรมาพร้อมเพรียงกันและร่วมประชุมจนครบ
ก าหนดเวลาแสดงถึงการมีน้ าใจอันหนึ่งอันเดียวกันการจัดต้ังพรรคการเมือง ยังต้องให้ความเคารพผู้
อาวุโสและสมาชิกพรรคการเมือง ควรให้เกียรติสตรี ในการแสดงออกทางการเมืองก่อนเสมอ๘๕  

๓. ผู้ประชุมมาพร้อมเพรียงและรับผิดชอบร่วมกันการประชุมแต่ละครั้งสมาชิกต้องอยู่ให้
ครบเวลา ในการประชุมเป็นหน้าท่ีของผู้เข้าร่วมประชุม.ในการจัดต้ังพรรค๘๖  

๔. การพร้อมเพรียงกันประชุมการเลิกการประชุมการเข้ามาประชุมให้ตรงเวลาเป็น
หน้าท่ี 
ของท่ีมีหน้าท่ีต้องให้ความส าคัญต่อการประชุมสมาชิกพรรคการเมืองควรให้เกียรติแก่สตรีในการเข้า
ร่วมการจัดต้ังพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองต้องอยู่ให้ครบและควรให้ความเคารพผู้อาวุโส๘๗  

๕.ตามท่ีมีการประชุมและเข้าร่วมประชุมบางทีก็มีบ้างท่ีผู้ท่ีมีหน้าท่ีต้องมาประชุมแต่ไม่
มาจะด้วยเหตุใดไม่แน่แต่ต้องให้ในความส าคัญของการประชุม๘๘  

                                                             
๘๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖    วันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.   
๘๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗    วันที่  ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    
๘๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘   วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน   ๒๕๖๓. 
๘๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙    วันที ่ ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓.    
๘๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐  วันที ่ ๑๕ ธันวาคม       ๒๕๖๓. 



๑๖๓ 
 

๖.การท่ีผู้เข้าร่วมประชุมคงต้องให้ความส าคัญในการประชุมทุกครั้งเพื่อจะได้มา
รับทราบเรื่องท่ีประชุมและผลการประชุมร่วมกันในการเข้ามาร่วมกันจัดต้ังพรรคต้องได้รับการ
คุ้มครอง๘๙  

๗.การประยุกต์หลักธรรมปริหานิย ธรรม ๗ การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ในการจัดต้ังพรรคการเมืองสมาชิกต้องพร้อมเพียงกันมาประชุม การประชุมมี ความส าคัญ
การประชุมผู้ประชุมมาพร้อมเพียงกันทุกครั้งการประชุมก็จะเกิดผลกับการที่ต้องมาให้ตรงเวลา๙๐  

๘.ทุกคนท่ีมีหน้าท่ีต้องเข้าประชุมหากว่าการประชุมแต่ละครั้งผู้มีหน้าท่ี ไม่มาร่วม
ประชุมด้วยการประชุมต่างๆมีการช้ีแจงในด้านต่างๆผู้ท่ีขาดประชุมไม่สามารถจะรับรู้ได้ จึงเห็นว่า
ความพร้อมเพียงกันในการมาประชุมรับผิดชอบในหน้าท่ีในการประชุมร่วมกันมีความส าคัญต่อองค์กร
หน่วยงานของตนเอง๙๑   

๙.ในการจัดต้ังพรรคการเมือแต่ละครั้งต้องมีความพร้อมเพียงกันของสมาชิกพรรคและ
ต้องให้เกียรติสตี และผู้อาวุโส และเคารพสถานท่ีส าคัญและร่วมในกันปกป้องคุ้มครอง และการจัดต้ัง
พรรคควรบัญญัติส่ิงทีกฎมายบัญญัติไว้ การจัดต้ังพรรคต้องท าให้ไม่เกิดความเสียหายต่อพรรคและ
ส่วนรวม๙๒  

๑๐. การมีส่วนร่วมกันในการจัดต้ังพรรคต้องมีความคิดเห็นตรงกัน สมาชิกต้องร่วมกัน
หรือพร้อมเพียงกันมีการประชุมกันเป็นประจ า และให้ความเคารพผู้อาวุโส ให้เกียรติสตรี๙๓  

๑๑. การจะจัดต้ังพรรคการเมืองได้ต้องมีประชุมกันเป็นนิจท าให้ผู้ท่ีปฏิบัติงานร่วมกัน
เกิดความเข้าใจท าไม่ผิดพลาด รอขบวนการท่ีท าและเกิดการเข้าใจจากการชี้แจงในการประชุม๙๔   

๑๒. การประชุมกันเป็นประจ าหรือการประชุมอย่างสม่ าเสมอจะท าให้ผลงานปฏิบัติงาน
ดีขึ้นการตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้นและส่งเสริมให้การแก้ไขปรับปรุงงานตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติของงานนั้น๙๕  

๑๓. ตามท่ีมีการประชุมและเข้าร่วมประชุมบางทีก็มีบ้างท่ีผู้ท่ีมีหน้าท่ีต้องมาประชุมแต่
ไม่มาจะด้วยเหตุใดไม่แน่แต่ต้องให้ในความส าคัญของการประชุมเพื่อจะได้รับรู้ในเรื่องนั้น ๆ๙๖ 

 

๑๔. การท่ีผู้เข้าร่วมประชุมคงต้องให้ความส าคัญในการประชุมทุกครั้งเพื่อจะได้มา
รับทราบเรื่องท่ีประชุมและผลการประชุมร่วมกัน แต่ก็มีบ้างท่ีขาดไปโดยไม่ทราบสาเหตุ๙๗  

 
 

                                                             
๘๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑  วันที่   ๒๐  ธันวาคม       ๒๕๖๓.   
๙๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓  วันที่   ๒๙  ตุลาคม        ๒๕๖๓.       
๙๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑๔  วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓.      
๙๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑๕  วันที่   ๒๐  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓.      
๙๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑๖  วันที่   ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓.     
๙๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑๗  วันที่   ๓๐  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓.      
๙๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๑๘  วันที่   ๒    ธันวาคม       ๒๕๖๓.      
๙๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๓    วันที่   ๑๘  ธันวาคม       ๒๕๖๓.      
๙๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๔    วันที่   ๑๗  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓. 



๑๖๔ 
 

๑๕. การพร้อมเพรียงกันประชุมการเลิกการประชุมการเข้ามาประชุมให้ตรงเวลาเป็น
หน้าท่ีของผู้ท่ีมีหน้าท่ีต้องให้ความส าคัญต่อการประชุมอาจมีบ้างผู้เข้าร่วมติดธุระบางประการ๙๘  

 
สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์ ด้านการมีส่วนร่วมการจัดต้ังพรรคการเมือง ตามหลักอปริ

หานิยธรรม ๗ มาประยุกต์ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองการจัดต้ังพรรคการเมืองต้องมีการประชุม พร้อม
เพียงกันประชุม มีการประชุมไม่ว่าจะเป็นของพรรคการเมืองหรือสมาชิกถ้าทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมา
ประชุมพร้อมกันโดยไม่ขาดนับว่ามีการร่วมมือกันในพรรคเป็นอย่างดีการประชุมแต่ละครั้งผู้เข้าร่วม
ปะชุมควรมาพร้อมเพรียงกัน สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อหน้าท่ีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้เข้าร่วมประชุม
คงต้องให้ความส าคัญในการประชุมและให้ความเคารพผู้อาวุโสจึงจะสามารถจัดต้ังพรรคการเมืองได้ 
ดังแผนภาพท่ี ๔.๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๘ แสดงผลจากการสัมภาษณ์การจัดต้ังพรรคการเมือง ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

                                                             
๙๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๕    วันที่  ๙    พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.      

ด้านการจัดต้ังพรรคการเมือง
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

พรรคการเมืองต้องให้สมาชิกมีบทบาทท าหน้าท่ี
และให้ความคุ้มครองป้องกัน 

การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พร้อมเพียง
ประชุมกันเป็นประจ าการ 

เพ่ือให้สมาชิกพรรคการเมืองได้มีโอกาสน า
เสนอแนะการออกข้อบังคับและนโยบาย 

ผู้การจัดต้ังพรรคต้องมีการประชุมจะไม่บัญญัติ
สิ่งที่กฎหมายห้ามกระท า 

การจัดต้ังพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมือง
ต้องเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน 



๑๖๕ 
 

ผลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗  เกี่ยวกับการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลแจกแจงความถ่ี โดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตารางดังนี้  
ตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนรว่ม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วน
ร่วมการจัดต้ังพรรคการเมือง 
 

ข้อที่ ประเด็น ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พร้อมเพียง

ประชุมกันเป็นประจ าการ 
๑๕ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑,  ๑๓, 

๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๓, ๔, 
๕. 

๒ การจัดต้ังพรรคการเมืองสมาชิกพรรค
การเมืองต้องเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน 

๑๔ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๓,๔, ๕,   

๓ เพื่อให้สมาชิกพรรคการเมืองได้มีโอกาสน า
เสนอแนะการออกข้อบังคับและนโยบาย 

๑๔ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๓, ๔, ๕,   

๔ พรรคการเมืองต้องให้สมาชิกมีบทบาทท า
หน้าท่ีและให้ความคุ้มครองป้องกัน 

๑๓ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๓, ๔,๕. 

๕ ผู้การจัดต้ังพรรคต้องมีการประชุมจะไม่
บัญญัติส่ิงท่ีกฎหมายห้ามกระท า 

๑๒ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๓, ๔. 

 
๓.การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง 
จากการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง เพื่อป้องกันมิให้การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคมิให้เส่ือมน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองใน
ส่วนเดียวไม่มีผลไปในทางท่ีเส่ือมของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมี ๗ ประการ  ดังนี้ 

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ,ท าให้เกิดประโยชน์ในการพบปะแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งกันแลกัน สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในเรื่องต่างๆ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เกิดความสามัคคี มีการแก้ไขปัญหา 

๒) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม  สมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องเข้าให้ตรงเวลา อยู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือสาระส าคัญตามแนวทางของพรรคการเมืองจน
ครบก าหนดเวลา ร่วมรับผิดชอบในหน้าท่ีในการประชุมพร้อมเพรียง 

๓) ไม่บัญญัติส่ิงท่ีไม่ควรบัญญัติไม่ล้มเลิกส่ิงบัญญัติ ไม่ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ท่ีบัญญัติ
ก่อน ไม่ควรต้ังกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบท่ีไม่ถูกต้อง ไม่บัญญัติส่ิงใหม่ไม่ยกเลิกกฎเก่าต้ังบัญญัติอื่นให้
ขัดต่อของเดิม สมาชิกพรรคการเมืองต้องถือกฎข้อบังคับระเบียบปฏิบัติของพรรคการเมือง 

๔) เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคการเมืองเห็นว่าการเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคให ้  
ความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้น าในชุมชน ถ้อยค าของผู้อาวุโสเป็นส่ิงอันควรรับฟัง  ผู้น าทางการเมืองส่วน 
ใหญ่ในพื้นท่ีเขตเลือกตั้งควรให้ความเคารพ สมาชิกพรรคการเมืองต้องให้ความเคารพท่าน สามารถ 



๑๖๖ 
 

ต้องให้ความเคารพท่าน สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา  
๕) ไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติต่อกุลสตรี คุ้มครองสตรี สมาชิกพรรคการเมืองทุกคนท่ี

อยู่ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ การให้เกียรติต่อกุลสตรี ควรให้เกียรติ
กัน ไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดี โดยไม่จ าเป็นต้อง เฉพาะกุลสตรี การไม่นินทาว่าร้าย ให้
เกียรติกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันของทุกคน 

๖) ให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ท้ังในชุมชนและใน
สถานท่ีต่างๆ กล่าวคือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ เหตุเพราะในสังคม
หนึ่งๆ หรือชุมชนหนึ่งๆ ให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ ท่ีมีใน
ชุมชน  

๗) คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรม การคุ้มครอง ป้องกันต่ออาคันตุกะผู้มาเยือนอัน
ชอบธรรม ให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ท้ังในชุมชนและในสถานท่ีต่างๆ
กล่าวคือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานที เหตุเพราะในสังคมหนึ่งๆ หรือชุมชน
หนึ่งๆ ให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ ท่ีมีในชุมชน สมาชิก
พรรคการเมืองควรให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนควรคุ้มครองป้องกันหรือการต้อนรับขับสู้คุ้มครอง
ป้องกันการเอาใจใส่ต่อแขกหรือญาติมิตรผู้มาเยือน 

ผลจากการสัมภาษณ์ สรุปดังนี้ 
๑.ในการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง การประชุมแต่ละครั้งเมื่อมีส่ิงท่ี

ยังไม่เคยบัญญัติขึ้นมาก่อนก็ไม่ควรจะบัญญัติล้มเลิกส่ิงท่ีเขาเคยบัญญัติไว้แล้วแต่การกระท าต้องค านึง 
ถึงความถูกต้องเรื่องท่ีจะท า จะไม่ไปแก้ไขส่ิงท่ีไม่ได้บัญญัติเราจะต้องกระท าตามหลักเกณฑ์และได้ 
วางไว้แล้วถ้ามีการแก้ไขเปล่ียนแปลงจะต้องมีการประชุมร่วมกันและน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามิ
ให้เส่ือม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในส่วนเดียว เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง๙๙

 

๒.ในการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง เราไม่ควรจะแก้ไขข้อบัญญัติ
ต่างๆท่ีมีอยู่เดิมล้มเลิกถ้าจะท าได้ก็ต้องการตกลงหรือมีช่องทางอื่นท่ีวางไว้ให้สามารถแก้ไขจึงสามารถ
จะแก้จะไม่ท าโดยพละการ และให้เกียรติกับสตรี ท่ีเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและร่วมกันปกป้อง
คุ้มครอง๑๐๐  

๓.ในการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง ข้อบัญญัติต่างๆควรต้ัง
กฎระเบียบไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานไม่ขัดต่อระเบียบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ และน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามิให้เส่ือม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในส่วนเดียว เพื่อ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน๑๐๑   

                                                             
๙๙ สัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖   วันที่ ๔   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.    
๑๐๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗   วันที่ ๖   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    
๑๐๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘   วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.    



๑๖๗ 
 

๔.ในการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง ผู้บริหารไม่ควรยกเลิกระเบียบ
เก่าหรือบัญญัติส่ิงใหม่ด้วยอ านาจของตนเองข้อบัญญัตินั้นไม่ได้ให้กระท าได้ผู้บริหารหรือผู้กระท าก็ไม่
น่าจะท าให้มีการเปล่ียนแปลง๑๐๒ 

๕.ในการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
หรือการเป็นผู้น าทางการเมืองไม่ล้มเลิกส่ิงท่ีบัญญัติไว้หรือให้กระท าไว้ได้เพียงล าพังท าได้ต้องเข้าท่ี
ประชุมเพื่อให้ทุกคนทราบกฎระเบียบ และถ้าจะกระท าได้จะต้องไม่ขัดกับกฎระเบียบ 
อื่น ๆ๑๐๓  

๖.ไม่บัญญัติในส่ิงท่ีไม่ควรบัญญัติ และไม่ล้มเลิกส่ิงท่ีบัญญัติไว้ก่อนแล้ว การออก
ข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง ส่ิงไหนท่ีว่าดีแล้วก็ท าต่อไปอาจจะมีการแก้ไขกฎระเบียบ
จะต้องวางไว้ว่าสามารถแก้ไขได้ ถ้าไม่ได้วางไว้ก็ไม่น่าจะแก้ไขและเปล่ียนแปลงไปกว่าเดิม๑๐๔  

๗. ส่ิงท่ียังไม่เคยบัญญัติขึ้นมาก่อนก็ไม่ควรจะบัญญัติล้มเลิกส่ิงท่ีเขาเคยบัญญัติไว้แล้วแต่
การกระท าต้องค านึงถึงความถูกต้องและมีการแก้ไขต้องมีการประชุมพร้อมเพียงกันเสมอ๑๐๕

  
๘. ในการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง ควรบัญญัติส่ิงใหม่ แล้วก็ไม่ควร

จะยกเลิกกฎเก่าๆท่ี ได้วางไว้ถ้าดีอยู่แล้ว๑๐๖  
๙.ไม่ควรยกเลิก กฎกติกาเก่าๆท่ีเคยท ามาของคนอื่นเรามารับงานใหม่ ก็ท างานต่อไป

ตามหน้าท่ี จะมีแก้ไขดัดแปลงต้องพร้อมใจกันแต่จะไม่กระท าโดยล าพัง๑๐๗  
๑๐. กฎข้อบังคับระเบียบ ท่ีคนเก่าได้บัญญัติไว้ดีอยู่แล้วเราก็ไม่น่าจะไปยกเลิกส่ิง

เหล่านั้น แล้วอย่าไปต้ังกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบท่ีไม่ถูกต้องของส่วนรวม๑๐๘  
๑๑. จะไม่บัญญัติส่ิงใหม่ ยกเลิกกฎเก่า และไม่ควรล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้มาก่อน ผู้มี

อ านาจไม่ควรกระท า ส่ิงท่ีจะท าได้ก็คือท าในส่ิงท่ีตนมีอ านาจเท่านั้น๑๐๙   
๑๒. ไม่ควรไปยกเลิกส่ิง ท่ีบัญญัติไว้ก่อน เราควรจะกระท า ส่ิงท่ีตนเองรับผิดชอบใน

หน้าท่ีของตนเอง ไม่ก้าวก่ายงานท่ีเขาท าอยู่ก่อนแล้ว๑๑๐ 
๑๓. ข้อจ ากัดกฎระเบียบบางอย่างท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ อีกไม่ควรจะแก้ไขเนื่องจากว่า

ระเบียบไม่ได้วางไว้ให้แก้ไข๑๑๑  
 

                                                             
๑๐๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙   วันที่ ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.   
๑๐๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันที่   ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.   
๑๐๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันที่   ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓.   
๑๐๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒ วันที่   ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.   
๑๐๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันที่   ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันที่   ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.  
๑๐๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๘ วันที่   ๒   ธันวาคม ๒๕๖๓.   
๑๐๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑   วันที่   ๒๕ พฤศจิกายน   ๒๕๖๓.    
๑๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒   วันที่   ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.    
๑๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓  วันที่   ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๓.     



๑๖๘ 
 

๑๔. หลักการท างานต่อเนื่องส่ิงไหนท่ีท ามาแล้วเราก็ไม่ไปแตะต้องแก้ไขของเขาเสียหาย
เราควรเริ่มงานใหม่จากผู้ร่วมงานถ้ามีการแก้ไขน่าจะท าให้กฎระเบียบท่ีมีอยู่เดิมต้องไม่กระทบหรือ
ขัดต่อเพื่อการท างานของเราจะได้เดินหน้าต่อไปได้๑๑๒ 

 
สรุปได้ว่า  จากการสัมภาษณ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบาย

ของพรรคการเมือง ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการไม่บัญญัติส่ิงท่ียังไม่บัญญัติไม่ล้มล้างส่ิงท่ี
บัญญัติไว้สมาชิกพรรคการเมืองต้องท าตามกฎข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมืองท่ีมีอยู่ก่อน
แล้วต้องค านึงถึงส่วนร่วมและความถูกต้องเป็นหลัก ผู้มีอ านาจส่ังงานต้องไม่กระท าตามอ าเภอใจการ
แก้ไขกฎกติกาบางอย่างต้องกระท าโดยมติของสมาชิกพรรคการเมืองส่วนใหญ่ ดังแผนภาพที่ ๔.๙  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๙ แสดงผลจากการสัมภาษณ์การออกข้อบังคับและนโยบายพรรค ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ 

                                                             
๑๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔   วันที่   ๑๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓.     

ด้านการออกข้อบังคับและ
นโยบายพรรค ตามหลักอปริ
หานิยธรรม ๗ 

พรรคการเมืองต้องต้องมีการลงมติไม่บัญญัติสิ่งที่
ไม่ควรบัญญัติ ไม่ล้มเลิกสิ่งที่บัญญัติ 

การออกข้อบังคบัพรรคและนโยบายของพรรค
การเมือง  บัญญัติ 

    เพ่ือให้สมาชิกพรรคการเมืองได้มีโอกาส 
น าเสนอแนะการออกข้อบังคับและนโยบาย 

การออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรค
ต้องให้เกียรติสตรีและผู้อาวุโส 

     การออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของ 
พรรคการเมืองสมาชิกพรรคต้องพร้อมกัน 



๑๖๙ 
 

 
ผลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗  เกี่ยวกับการ

พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลแจกแจงความถ่ี โดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตารางดังนี้  

 
ตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง  
 

ข้อที่ ประเด็น ความถ่ี ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของ

พรรคการเมือง บัญญัติส่ิงท่ีไม่ควรบัญญัติไม่
ล้มเลิกส่ิงท่ีบัญญัติ 

๑๔ 
๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๗, ๑๘, ๑, ๒, ๓, ๔. 

๒ การออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของ 
พรรคการเมืองสมาชิกพรรคต้องพร้อมกัน 

๑๔ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๗, ๑๘, ๑, ๒, ๓, ๔. 

๓ เพื่อให้สมาชิกพรรคการเมืองได้มีโอกาส 
น าเสนอแนะการออกข้อบังคับและนโยบาย 

๑๓ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๗, ๑๘, ๑, ๓, ๔. 

๔ พรรคการเมืองต้องต้องมีการลงมติไม่บัญญัติ
ส่ิงท่ีไม่ควรบัญญัติ ไม่ล้มเลิกส่ิงท่ีบัญญัติ 

๑๓ ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๗, ๑๘, ๑, ๓, ๔. 

๕ การออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของ
พรรคต้องให้เกียรติสตรีและผู้อาวุโส  

๑๒ ๖ , ๗ , ๘ , ๙ ,๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , 
๑๓, ๑๗,  ๓, ๔.           

 
๔.การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ 

จากการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง เพื่อป้องกันการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค มิให้เส่ือม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองใน
ส่วนเดียว ไม่มีผลไปในทางท่ีเส่ือมของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มี ๗ ประการ  ดังนี้ 

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ,ท าให้เกิดประโยชน์ในการพบปะแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งกันแลกัน สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในเรื่องต่างๆ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เกิดความสามัคคี มีการแก้ไขปัญหา 

๒) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม  สมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องเข้าให้ตรงเวลา อยู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือสาระส าคัญตามแนวทางของพรรคการเมืองจน
ครบก าหนดเวลา ร่วมรับผิดชอบในหน้าท่ีในการประชุมพร้อมเพรียง 

๓) ไม่บัญญัติส่ิงท่ีไม่ควรบัญญัติ ไม่ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ ท่ีบัญญัติก่อน ไม่ควรต้ัง
กฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบท่ีไม่ถูกต้อง ไม่บัญญัติส่ิงใหม่ไม่ยกเลิกกฎเก่าต้ังบัญญัติอื่นให้ขัดต่อของเดิม 
สมาชิกพรรคการเมืองต้องถือกฎข้อบังคับระเบียบปฏิบัติของพรรคการเมือง 

๔) เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคการเมืองเห็นว่าการเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคให ้



๑๗๐ 
 

ความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้น าในชุมชน  ถ้อยค าของผู้อาวุโสเป็นส่ิงอันควรรับฟัง  ผู้น าทางการเมืองส่วน 
ใหญ่ในพื้นท่ีเขตเลือกตั้งควรให้ความเคารพสมาชิกพรรคการเมืองต้องให้ความเคารพท่านสามารถแก้ 
ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา  

๕) ไม่ลุแก่อ านาจ โดยให้เกียรติต่อสตรี คุ้มครองสตรี สมาชิกพรรคการเมืองทุกคน
ท่ีอยู่ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการให้เกียรติต่อกุลสตรี ควรให้
เกียรติกัน ไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดี โดยไม่จ าเป็นต้อง เฉพาะกุลสตรี การไม่นินทาว่า
ร้าย ให้เกียรติกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันของทุกคน 

๖) ให้ความเคารพต่อสถานส าคัญ  ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ท้ังในชุมชนและใน
สถานท่ีต่างๆ กล่าวคือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ เหตุเพราะในสังคม
หนึ่งๆ หรือชุมชนหนึ่งๆ ให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ ท่ีมีใน
ชุมชน  

๗) คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรม การคุ้มครอง ป้องกันต่ออาคันตุกะผู้มาเยือนอัน
ชอบธรรม ให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ท้ังในชุมชนและในสถานท่ีต่างๆ
กล่าวคือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานที เหตุเพราะในสังคมหนึ่งๆ หรือชุมชน
หนึ่งๆ ให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ ท่ีมีในชุมชน สมาชิก
พรรคการเมืองควรให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนควรคุ้มครองป้องกันหรือการต้อนรับขับสู้คุ้มครอง
ป้องกันการเอาใจใส่ต่อแขกหรือญาติมิตรผู้มาเยือน  

 
ผลจากการสัมภาษณ์ สรุปดังนี้ 
๑.การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศต้องให้เกียรติแก่ผู้ 

หลากหลายของสมาชิกพรรคการเมือง และต้องพร้อมเพียงกันสนับสนุนพรรคในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง สมาชิกในพรรคการเมืองต้องให้ความคุ้มครองและเคารพผู้อาวุโสทางการเมือง๑๑๓  

๒.การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ  การเคารพผู้
อาวุโส ท าให้ได้รับค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง๑๑๔ 

๓. การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศการมีส่วนร่วม
ทาง การเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคเพื่อให้
สมาชิกพรรคการ เมืองยึดถือปฏิบัติการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เกิดความร่วมมือของสมาชิก
พรรค๑๑๕ 

                                                             
๑๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖  วันที่ ๔    พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗  วันที่ ๖    พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘  วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๓.    



๑๗๑ 
 

๔.การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการเคารพนับถือผู้สอนในพรรคการเมืองเป็นหลัก
ส าคัญต่อการบริหารพรรคการเมืองซึ่งให้เกียรติกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การอยู่ร่วมกันเคารพและ
เช่ือฟังผู้อาวุโส๑๑๖  

๕.การประยุกต์หลักธรรมเกิดการเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติผู้มีอาวุโสอยู่ในพรรค 
เดียวกัน การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ   พร้อมใจกันไป
ลงคะแนนพรรคการเมือง๑๑๗ 

๖. การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศ  พรรคการเมือง
มีผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันเพื่อตอบสนองความสามัคคีของพรรคควรให้เกียรติสตรีและเคารพสถานท่ี
ส าคัญของทางศาสนาและยังต้องช่วยคุ้มครองสถานท่ีส าคัญ ๆเพื่อประชาชนให้การสนับสนุน๑๑๘ 

๗.การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ  การท างานหรือ
การอยู่ร่วมกันถ้าไม่เคารพผู้ใหญ่จะท าให้การงานไม่ราบรื่นถ้าเราเช่ือฟังให้เกียรติผู้ใหญ่ท่ีผ่านมาท่าน
จะรู้มากกว่าเพราะมีประสบการณ์มากสมาชิกต้องให้เกียรติพร้อมใจกันสนับสนุนพรรคการเมือง๑๑๙  

๘.การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ สมาชิกพรรค
การเมืองต้องพร้อมใจกันไปลงคะแนนเสียงให้กับพรรคและต้องปกป้องคุมครองให้สมาชิกพรรค๑๒๐   

๙.การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ ต้องการเคารพผู้
อาวุโสและสถานท่ีส าคัญของประชาชนหรือวัดวาอารามท่ีชาวบ้านนับถือ ท่ีเป็นประโยชน์อยู่ร่วมกัน
และร่วมกันปกป้องคุ้มครองสาธารณะสถาน๑๒๑  

๑๐.การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ สมาชิกต้อง
พร้อมใจกันออกหาเสียงช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับพรรคของตนเอง และจะไม่ท าในส่ิงท่ีไม่ใช่นโยบาย
ของพรรคในการหาเสียงต้องปฏิบัติให้ความเคารพ๑๒๒  

๑๑.การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศประสบการณ์ผู้มี
อาวุโส เราควรให้เกียรติเคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของท่านในฐานะท่ีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่๑๒๓ 

๑๒.การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศประสบการณ์
การอยู่ร่วมกันส่วนมากของชนกลุ่มใหญ่ก็ต้องมีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่เราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกัน
และกันโดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์หรือผู้มีอาวุโสและสมาชิกชักชวนประชาชนออกมาลงคะแนน๑๒๔ 

 

                                                             
๑๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙   วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.   
๑๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันที่  ๑๕  ธันวาคม      ๒๕๖๓. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันที่  ๒๐  ธันวาคม      ๒๕๖๓.   
๑๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันที่  ๒๙  ตุลาคม       ๒๕๖๓.    
๑๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔ วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.     
๑๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.     
๑๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.     
๑๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
๑๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๘ วันที่  ๒    ธันวาคม      ๒๕๖๓ 



๑๗๒ 
 

๑๓.ประสบการณ์ผู้มีอาวุโส เราควรให้เกียรติเคารพนับถือและรับฟังความคิดเห็นของ
ท่านในฐานะท่ีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่๑๒๕  

๑๔.บางครั้งการท างานในทางการเมืองก็ต้องอาศัยผู้อาวุโสท่ีมีประสบการณ์มากพอท่ีจะ
ท าให้ผู้เข้ามาร่วมงานทางการเมืองเกิดความกรงใจให้ความเคารพจึงจะได้รับการสนับสนุนพรรคให้
ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศ๑๒๖ 

สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์ ด้านการสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้า
บริหารประเทศ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ สมาชิกพรรคการเมืองควรให้การเคารพนับถือผู้อาวุโสใน
พรรคให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ในพรรครับฟังค าแนะน าของผู้ใหญ่ท่ีผ่านประสบการณ์มานาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นและให้เกียรติผู้อาวุโสท่ี ผู้ใหญ่คอยช้ีแนะแนวทางการปฏิบัติให้เราท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพราะท่านผ่านประสบการณ์มาก่อนในทางการเมืองในทางการเมืองก็ต้อง
อาศัยผู้อาวุโสท่ีมีประสบการณ์มากพอท่ีจะท าให้ผู้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกทางการเมืองเกิดความ
เกรงใจให้ความเคารพและสมาชิกพรรคการเมืองต้องพร้อมใจกันไปลงคะแนนเลือกต้ังและน า
หลักธรรมเข้ามาบูรณาการเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติไปในทางท่ีดีเกิดความเจริญรุ่งเพื่อเป็นการพัฒนาการ
ของพรรคการเมืองให้เกิดความพร้อมเพียงของสมาชิกพรรคการเมือง ดังแผนภาพที่ ๔.๑๐  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ แสดงผลจากการสัมภาษณ์การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้า
บริหารประเทศ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

                                                             
๑๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓   วันที่  ๑๘   ธันวาคม     ๒๕๖๓ 
๑๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔   วันที่  ๑๗   พฤศจิกายน ๒๕๖๓.      

การสนับสนุนพรรคให้ได้รับ
กา ร เลื อก ต้ั ง ให้ พ ร รค เ ข้ า
บริหารประเทศ ตามหลักอปริ
หานิยธรรม ๗ 

การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ัง สมาชิก
ช่วยรณรงค์หาเสียงควรเคารพสถานที่ส าคัญ 

การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรค
เข้าบริหารประเทศต้องพร้อมเพียงกันลงคะแนน   

สมาชิกควรเคารพสถานที่ส าคัญแนะน าประชาชน
ให้การสนับสนุน 

สมาชิกของพรรคควรคุ้มครองป้องกันผู้มาออก
เสียงเลือกต้ัง 

การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให ้
พรรคเข้าบริหารประเทศสมาชิกต้องเคารพผู้

อาวุโส   



๑๗๓ 
 

ผลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗  เกี่ยวกับการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลแจกแจงความถ่ี โดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตารางดังนี้  
 
ตารางท่ี ๔.๑๘ แสดง การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการ
สนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ  
 
ข้อที่             ประเด็น ความถ่ี                   ล าดับที่ 
๑.การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ัง

พรรคเข้าบริหารประเทศต้องพร้อมกัน
ลงคะแนน   

 
๑๔                ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕ 
                    ๑๖,๑๗,๑๘,๑,๒ 

๒.การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้ 
   พรรคเข้าบริหารประเทศเคารพผู้อาวุโส   

๑๔                ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔, 
๑๕,๑๖,๔,๕,๑  

๓.การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้ 
   พรรคเข้าบริหารประเทศเคารพสถานท่ี     

ส าคัญแนะน าให้ประชาชนสนับสนุน 

๑๐                ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 
๑๔,๑๕,๑๖ 

๔.การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ัง   
ช่วยรณรงค์หาเสียงเคารพสถานท่ีส าคัญ 

๑๓               ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 
                   ๑๖,๑,๒,๓ 

๕.การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้ 
   คุ้มครองป้องกันผู้มาออกเสียงเลือกตั้ง 

๑๒                ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 
                  ๑๖,๑,๒, 

 
๕.เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าที่ 
จากการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง เพื่อป้องกันการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค มิให้เส่ือม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองใน
ส่วนเดียว ไม่มีผลไปในทางท่ีเส่ือมของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มี ๗ ประการ  ดังนี้ 

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์,ท าให้เกิดประโยชน์ในการพบปะแลกเปล่ียนความคิด 
เห็นของสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งกันแลกัน สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในเรื่องต่างๆอัน 
 จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เกิดความสามัคคี มีการแก้ไขปัญหา 

๒) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม  สมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องเข้าให้ตรงเวลา อยู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือสาระส าคัญตามแนวทางของพรรคการเมืองจน
ครบก าหนดเวลา ร่วมรับผิดชอบในหน้าท่ีในการประชุมพร้อมเพรียง 

๓) ไม่บัญญัติส่ิงท่ีไมค่วรบัญญัติ ไม่ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ก่อนท่ีบัญญัติก่อน ไม่ควรต้ัง
กฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบท่ีไม่ถูกต้อง ไม่บัญญัติส่ิงใหม่ไม่ยกเลิกกฎเก่าต้ังบัญญัติอื่นให้ขัดต่อของเดิม 
สมาชิกพรรคการเมืองต้องถือกฎข้อบังคับระเบียบปฏิบัติของพรรคการเมือง 

๔) เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคการเมืองเห็นว่าการเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคให ้



๑๗๔ 
 

ความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้น าในชุมชน ถ้อยค าของผู้อาวุโสเป็นส่ิงอันควรรับฟัง ผู้น าทางการเมืองส่วน 
ใหญ่ในพื้นท่ีเขตเลือกตั้งควรให้ความเคารพสมาชิกพรรคการเมืองต้องให้ความเคารพท่านสามารถแก้ 
ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา 

๕) ไม่ลุแก่อ านาจ โดยให้เกียรติสตรี คุ้มครองสตรี สมาชิกพรรคการเมืองทุกคนท่ีอยู่
ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการให้เกียรติต่อกุลสตรี ควรให้เกียรติกัน 
ไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดี โดยไม่จ าเป็นต้อง เฉพาะกุลสตรี การไม่นินทาว่าร้าย ให้
เกียรติกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันของทุกคน  

๖)  ให้ความเคารพต่อสถานท่ีส าคัญ ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ท้ังในชุมชนและใน
สถานท่ีต่างๆ กล่าวคือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ เหตุเพราะในสังคม
หนึ่งๆ หรือชุมชนหนึ่งๆ ให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ ท่ีมีใน
ชุมชน  

๗) คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรม การคุ้มครอง ป้องกันต่ออาคันตุกะผู้มาเยือนอัน
ชอบธรรม ให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ท้ังในชุมชนและในสถานท่ีต่างๆ
กล่าวคือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานที เหตุเพราะในสังคมหนึ่งๆ หรือชุมชน
หนึ่งๆ ให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ ท่ีมีในชุมชน สมาชิก
พรรคการเมืองควรให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนควรคุ้มครองป้องกันหรือการต้อนรับขับสู้คุ้มครอง
ป้องกันการเอาใจใส่ต่อแขกหรือญาติมิตรผู้มาเยือน  

 
ผลจากการสัมภาษณ์ สรุปดังนี้ 
๑. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ี 

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และยังมีหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของสมาชิกพรรคการเมือง เมื่ออยู่รวมกันเป็นจ านวนมากก็ควร ให้เกียรติสตรี แสดงความคิดเห็น
และมีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งในทางการเมืองควรคุ้มครองสตรี๑๒๗  

๒. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังปัจจุบันนี้สตรีมีสิทธิ์ เท่าเทียมชายว่าการจัด
แสดงออกด้านต่างๆด้วยการสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีสิทธิ์เท่าเทียมชาย๑๒๘  

๓. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ี 
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ จะไม่บัญญัติและล้มเลิกส่ิงท่ีบัญญัติไว้
ก่อน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อาวุโส๑๒๙  

๔. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ี 
เมื่ออยู่ในองค์กรเดียวกันอยู่ร่วมกันมากมายมีท้ังผู้หญิงและผู้ชายเราก็ควร ให้เกียรติกับสุภาพสตรี ไม่
นินทาว่าร้ายพูดถึงในทางไม่ดีและควรเคารพสถานท่ีส าคัญเข้าไปท าหน้าท่ีนิติบัญญัติหรือบริหาร๑๓๐  

                                                             
๑๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖  วันที่ ๔   พฤศจิกายน ๒๕๖๓.   
๑๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗  วันที่ ๖   พฤศจิกายน ๒๕๖๓     
๑๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘  วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.    
๑๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙  วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.   



๑๗๕ 
 

๕. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ี 
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในทางการเมืองเห็นว่าผู้น าทางการเมืองทุกคนท่ีอยู่ในองค์กรเดียวกันต้อง
ให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะสตรี ไม่พูดจาดูหมิ่น๑๓๑   

๖. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ี 
ฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร ไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติแก่สตรี ท าให้เส่ือมเสียองค์กรการฟังความ
คิดเห็นย่อมแสดงออกถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันของหน่วยงานของพรรคการเมืองจะท าให้เกิด
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี๑๓๒  

๗. เป็นผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองไม่ควรลุอ านาจหรือใช้อ านาจมากเกินไปควรให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้เต็มท่ี และเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ีตรวจสอบฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะสตรี๑๓๓ 

๘. ถ้าผู้น าหรือผู้ใหญ่ ให้เกียรติกับสตรี ไม่ลุแก่อ านาจการบริหารงานก็จะราบรื่น
ส่วนมากการท างานของสตรี จะดีกว่าผู้ชายเข้าไปท าหน้าท่ีนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร๑๓๔  

๙.เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ีใน
สภาผู้แทนราษฎร คอยตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร การรับฟังกันก็เป็นเหตุหนึ่งท่ีผู้น า
องค์กรควรให้เกียรติกันไม่ลุแก่อ านาจท างานด้วยเหตุและผลและมีคุณธรรม๑๓๕  

๑๐. การท างานด้วยเหตุด้วยผลอย่างมีคุณธรรม ไม่ลุแก่อ านาจ จะท าให้เกิดความรักใคร่
สามัคคีในหน่วยงานท่ีตนอยู่ เปิดโอกาสให้สมาชิก เสนอตัวเป็น ผู้ลงสมัครรับเลือกต้ั ง เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ีควบคุมฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ๑๓๖  

๑๑. การท างานไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนท่ีอยู่ในองค์กร
ให้เกียรติสตรีเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ีใน
สภาผู้แทนราษฎรเป็นปากเสียงแทนประชาชนคอยตรวจอ านาจฝ่ายบริหาร๑๓๗  

๑๒. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ี
ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และเป็นตัวแทนประชาชนในการคัดเลือกผู้น ารัฐบาล๑๓๘  

๑๓. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ี
ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และมีคุณธรรมไม่ลุแก่อ านาจจะท าให้
เกิดความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะผู้น าทางการเมืองท่ีอยู่ในองค์กรเดียวกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน๑๓๙ 

                                                             
๑๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐ วันที่ ๑๕ ธันวาคม     ๒๕๖๓. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันที่ ๒๐ ธันวาคม     ๒๕๖๓. 
๑๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.     
๑๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.     
๑๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับ   ๑๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.     
๑๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.     
๑๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๘ วันที่ ๒   ธันวาคม     ๒๕๖๓.      
๑๓๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑   วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.    
๑๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒   วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.    



๑๗๖ 
 

สรุปได้ว่า  จากการสัมภาษณ์ด้านเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้ 
ผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ี ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และควบคุม
การตรวจสอบอ านาจรัฐ และไม่ลุแก่อ านาจให้เกรียติสตรี ปัจจุบันนี้สตรีมีสิทธิ์เท่าเทียมชาย การ
แสดงออกด้านต่างๆด้วยการสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีสิทธิ์เท่าเทียมชายเมื่ออยู่ในองค์กร
เดียวกันอยู่ร่วมกันมากมายมีท้ังผู้หญิงและผู้ชายเราก็ควรให้เกียรติกับสุภาพสตรีไม่พูดถึงในทางไม่ดี มี
คุณธรรมไม่ลุแก่อ านาจจะท าให้เกิดความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะยังน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามา
บูรณาการให้เกิดผลดีต่อพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมืองเป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของสมาชิกพรรคการเมืองให้เจริญรุ่งเรืองไปในทางท่ีดี ดังแผนภาพที่ ๔.๑๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑๑ แสดงผลจากการสัมภาษณ์การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้า
บริหารประเทศ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

 
  

เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับ
เลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเพ่ือเข้าไปท าหน้าท่ี 
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
 เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง ให้ เกียรติผู้

อาวุโส 

เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังควรให้เกียรติสตรี   

    เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังไม่กระท าในสิ่ง
ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ 

ผู้ลงสมคัรรับเลือกต้ังควรเคารพสถานที่ส าคัญและ
ปกป้องคุมครอง 

เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิก สภา
ผู้แทนราษฎรเข้าไปท าหน้าท่ีควรให้ความเคารพผู้

อาวุโสก่อน 



๑๗๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙ แสดง การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗  เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  การมีส่วนร่วม
เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปท าหน้าที่ 
 
ข้อที่             ประเด็น ความถ่ี                   ล าดับที่ 

๑. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งควร
ให้เกียรติสตรี   

๑๓                   ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๔,๑๕,  
๑๖,๑๗,๑๘,๔,๕ 

๒. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเข้าไปท า
หน้าท่ีควรให้ความเคารพผู้อาวุโสก่อน  

๑๔                   ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 
                       ๑๔,๑๕,๑๖,๔,๕,๑  

๓. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่
กระท าในส่ิงท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ 

๑๐                   ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔, 
๑๕,๑๖ 

๔. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ัง ให ้
เกียรติผู้อาวุโส 

๑๓                   ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓, ๑๔, 
                      ๑๕,๑๖,๑,๒,๓ 

๕. ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งควรเคารพสถานท่ี
ส าคัญและปกป้องคุมครอง 

๑๒                   ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔, 
                     ๑๕,๑๖,๑,๒, 

 
๖. การบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง 

จากการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง เพื่อป้องกันการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค มิให้เส่ือม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองใน
ส่วนเดียว ไม่มีผลไปในทางท่ีเส่ือมของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มี ๗ ประการ  ดังนี้ 

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ,ท าให้เกิดประโยชน์ในการพบปะแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งกันแลกัน สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในเรื่องต่างๆ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน เกิดความสามัคคี มีการแก้ไขปัญหา 

๒) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม  สมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องเข้าให้ตรงเวลา อยู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือสาระส าคัญตามแนวทางของพรรคการเมืองจน
ครบก าหนดเวลา ร่วมรับผิดชอบในหน้าท่ีในการประชุมพร้อมเพรียง 

๓)  ไม่บัญญัติส่ิงท่ีไมค่วรบัญญัติ ไม่ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ก่อน ไม่ควรต้ังกฎระเบียบท่ี
ขัดต่อระเบียบท่ีไม่ถูกต้อง ไม่บัญญัติส่ิงใหม่ไม่ยกเลิกกฎเก่าต้ังบัญญัติอื่นให้ขัดต่อของเดิม สมาชิกพรรค
การเมืองต้องถือกฎข้อบังคับระเบียบปฏิบัติของพรรคการเมือง 

๔) เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคการเมืองเห็นว่าการเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคให ้
ความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้น าในชุมชน ถ้อยค าของผู้อาวุโสเป็นส่ิงอันควรรับฟัง ผู้น าทางการเมืองส่วน 
ใหญ่ในพื้นท่ีเขตเลือกตั้งควรให้ความเคารพสมาชิกพรรคการเมืองต้องให้ความเคารพท่านสามารถแก้ 
ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา 

๕) ไม่ลุแก่อ านาจโดยให้เกียรติสตรี คุ้มครองสตรี สมาชิกพรรคการเมืองทุกคนท่ีอยู่
ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการให้เกียรติต่อกุลสตรี ควรให้เกียรติกัน 



๑๗๘ 
 

ไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดี โดยไม่จ าเป็นต้อง เฉพาะกุลสตรี การไม่นินทาว่าร้าย ให้
เกียรติกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันของทุกคน 

๖ ให้ความเคารพต่อสถานท่ีส าคัญ ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ท้ังในชุมชนและใน
สถานท่ีต่างๆ กล่าวคือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ เหตุเพราะในสังคม
หนึ่งๆ หรือชุมชนหนึ่งๆ ให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ ท่ีมีใน
ชุมชน  

๗) คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรม การคุ้มครอง ป้องกันต่ออาคันตุกะผู้มาเยือนอัน
ชอบธรรม ให้ความเคารพต่อสถานท่ีต่างๆ ท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ท้ังในชุมชนและในสถานท่ีต่างๆ
กล่าวคือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานที เหตุเพราะในสังคมหนึ่งๆ หรือชุมชน
หนึ่งๆ ให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ ท่ีมีในชุมชน สมาชิก
พรรคการเมืองควรให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนควรคุ้มครองป้องกันหรือการต้อนรับขับสู้คุ้มครอง
ป้องกันการเอาใจใส่ต่อแขกหรือญาติมิตรผู้มาเยือน  

 
ผลจากการสัมภาษณ์ สรุปดังนี้  
๑.การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง การให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรคการ 

 เมืองจากสมาชิกพรรคการเมือง การน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์เพื่อพัฒนาการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองเพื่อเป็นการท านุบ ารุงให้กับพรรคการเมืองมีความเข้มแข็งเจริญรุ่งเรือง และ ส่ิงท่ี
เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชนก็ควรรักษาไว้ให้ความคุ้มครองไม่เกิดความเสียหายและท านุ

๒. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง ควรท าตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ให้
กระท าได้ และเพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องช่วยกันดูแลรักษาตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อให้
ความเจริญรุ่งเรืองแก่พรรคการเมือง๑๔๑  

๓. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมืองตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาท าในส่ิง
ท่ีดีเป็นการบูรณาการเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชานท าให้พรรคการเมืองเจริญรุ่งเรือง
เข้มแข็ง ท่ีสมาชิกพรรคการเมืองสนับสนุนท าให้เกิดความรักใคร่สามัคคี๑๔๒ 

๔. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง ท าให้เห็นว่าพรรคการเมืองเป็นของทุก
คนท่ีเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองท าให้สมาชิกพรรคมีส าคัญ๑๔๓  

๕. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมืองจะเกิดท าให้เกิดความเข้มแข็งทางด้าน
การเงินเมื่อมีการประชุมกันหรือร่วมกิจกรรมสมาชิกก็จะให้ความส าคัญมาประชุมกันโดยพร้อมเพียง  
กันและสมาชิกยังช่วยท านุบ ารุงทางศาสนาและสถานท่ีส าคัญ ๆของชุมชน๑๔๔  

                                                             
๑๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖   วันที่  ๔   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.    
๑๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗   วันที่  ๖   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  
๑๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘   วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.    
๑๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙   วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.   
๑๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐  วันที่  ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๓. 



๑๗๙ 
 

๖. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง ยังช่วยให้พรรคการเมืองจัดท ากิจกรรม
ต่างๆในสถานท่ีส าคัญ ๆ สมาชิกพรรคการเมืองก็ต้องให้ความเคารพความส าคัญต่อสถานท่ี เป็นท่ี
รวมกันของชุมชน๑๔๕  

๗. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง  มีส่วนร่วมของชุมชนควรปกป้องรักษา
ไว้เป็นท่ียึดเหนี่ยวศูนย์รวมของชุมชนเพื่อเป็นเครื่องเตือนความจ าเป็นศูนย์รวมกิจกรรมควรให้ความ
เคารพ การน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบูรณาการให้การบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมืองเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมในทางท่ีดีและมีความเจริญรุ่งเรืองให้กับพรรคการเมือง๑๔๖  

๘. สถานท่ีส าคัญของชุมชนควรปกป้องรักษาไว้เป็นท่ียึดเหนี่ยวศูนย์รวมของชุมชนเพื่อ
เป็นเครื่องเตือนความจ าเป็นศูนย์การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมืองจึงจ าเป็นต่อกิจกรรม
ของชุมชนควรให้ความเคารพ๑๔๗  

๙. การเคารพสถานท่ีส าคัญเป็นการสักการะเคารพและนับถือสถานท่ีส าคัญการมีส่วน
ร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมืองจึงมีความจ าเป็นต่อกิจกรรมของชุมชน๑๔๘ 

๑๐. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมืองตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาท าใน
ส่ิงท่ีดีเป็นการบูรณาการเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชานท าให้พรรคการเมืองเจริญรุ่งเรือง
เข้ม แข็ง ชุมชนมีสถานท่ีส าคัญต้องช่วยกันพัฒนาการมีส่วนร่วมรักษาส าหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ๑๔๙   

๑๑. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง  มีส่วนร่วมของชุมชนควรปกป้อง
รักษาไว้เป็นท่ียึดเหนี่ยวศูนย์รวมของชุมชนเพื่อเป็นเครื่องเตือนความจ า เป็นศูนย์รวมกิจกรรมควรให้
ความเคารพ การน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบูรณาการ ให้การบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในทางท่ีดีและมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน สถานท่ีท่ีส าคัญ ๆเป็นท่ีเคารพของชุมชนเช่น อนุสาวรีย์รูปปั้นต่างๆหรือ
พระพุทธรูปต่างๆก็มีความส าคัญต่อสมาชิกพรรคการเมือง๑๕๐  

๑๒. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมืองจะเกิดท าให้เกิดความเข้มแข็ง 
ทางด้านการเงินเมื่อมีการประชุมกันหรือร่วมกิจกรรมสมาชิกก็จะให้ความส าคัญมาประชุมกันโดย
พร้อมเพียง  กันและสมาชิกยังช่วยท านุบ ารุงทางศาสนาและสถานท่ีส าคัญ  ๆเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ
ประชาชนในหมู่บ้านให้ความเคารพกราบไหว้ต้องรักษาไว้  การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรค
การเมืองจึงจ าเป็นต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสมาชิกพรรคการเมือง๑๕๑  

๑๓.การเคารพสถานท่ีส าคัญเป็นการน าหลักธรรมมาบูรณาการ ให้ความส าคัญในการ
สักการะเคารพและนับถือสถานท่ีส าคัญของชุมชนควรปกป้องรักษาไว้เป็นท่ียึดเหนี่ยวศูนย์รวมของ

                                                             
๑๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑  วันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓.   
๑๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.                 
๑๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.     
๑๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันที่   ๒๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓.     
๑๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๘ วันที่  ๒   ธันวาคม ๒๕๖๓.      
๑๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕   วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.     
๑๕๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓   วันที่  ๑๘ ธันวาคม     ๒๕๖๓.     



๑๘๐ 
 

ชุมชนเป็นศูนย์รวม กิจกรรมของชุมชนควรให้ความเคารพการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรค
การเมืองจึงจ าเป็น๑๕๒  
 

สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง ตาม
หลักอปริหานิยธรรม ๗  สมาชิกพรรคการเมืองให้การเคารพสถานท่ีส าคัญ ในการสักการะเคารพและ
นับถือสถานท่ีส าคัญของชุมชนปกป้องรักษาไว้เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจเป็นศูนย์รวมของประชาชนของ
สมาชิกทุกคนในหมู่บ้าน ช่วยส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่นการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุง
พรรคการเมืองจะท าให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านการเงินเมื่อมีการประชุมกันหรือร่วมกิจกรรมสมาชิก
ก็จะให้ความส าคัญมาประชุมกันโดยพร้อมเพียง กันและสมาชิกยังช่วยท านุบ ารุงทางศาสนาและ
สถานท่ีส าคัญ ๆเป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ท าใหชุ้มชนเห็นความส าคัญพรรคการเมือง ดังแผนภาพที่ ๔.๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑๒ แสดงผลจากการสัมภาษณ์การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้า
บริหารประเทศ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

 
  

                                                             
๑๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔   วันที่  ๑๘ ธันวาคม     ๒๕๖๓.     

การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุง
พรรคการเมือง ตามหลักอปริ
หานิยธรรม ๗   

พรรคการเมืองเป็น ศูนย์รวมสมาชิกของพรรคการเมืองท าให้สมาชิก
พรรคมีความส าคัญ 

การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมืองสิ่งที่เป็นสาธารณประ 
โยชน์ของชุมชนก็ควรรักษาไว้ให้ความคุ้มครองไม่เกิดความเสียหาย
และท านุบ ารุง 

  การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง ท าให้พรรคการเมือง 
มีเงินค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมของพรรคและยังท าให้สมาชิกมีความ
เป็นเจ้าของร่วมกัน   

ประเพณีของท้องถิ่นท าให้พรรคการเมืองเกิดความเข้มแข็ง 

การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมืองประชาชนเห็นว่าน่าจะ
สนับสนุนประชาชนเข้ามาโดยต้องเสียค่าสมัครบ ารุงพรรค ท าให้เกิดความ
รักใคร่สามัคคีกัน 



๑๘๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐ แสดง การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการมีส่วน
ร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง 
ข้อที่             ประเด็น ความถ่ี                   ล าดับที่ 
๑. การมี ส่วนร่ วมบริ จาคเงิ นบ ารุ งพรรค

การเมืองส่ิงท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชนก็ควรรักษาไว้ให้ความคุ้มครองไม่เกิด
ความเสียหายและท านุบ ารุง  

 
 
๑๓               ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๗,๑๕,๑๖, 

๑๘,๔,๑,๒ 
๒. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรค 

การเมืองประชาชนเห็นว่าน่าจะสนับสนุน 
ประชาชนเข้ามาโดยต้องเสียค่าสมัครบ ารุง 
พรรค ท าให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกัน 

 
 
๑๔                ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔, 
                    ๑๕,๑๖,๔,๕,๑  

๓.  การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการ   
เมือง ท าให้พรรคการเมือง มีเงินค่าใช้จ่าย    
ในการท ากิจกรรมของพรรคและยังท าให้
สมาชิกมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน  

  
 
๑๐              ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 

๑๖ 
๔  การมี ส่ วนร่ วมบริจาคเงินบ ารุ งพรรค

การเมืองท าให้เห็นว่าพรรคการเมืองเป็น 
     ศูนย์รวมสมาชิกของพรรคการเมืองท าให้

สมาชิกพรรคมีความส าคัญ 

 
 
๑๓                ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 
                   ๑๖,๑,๒,๓ 

 ๕ .การมี ส่ วนร่ วมบริจาคเงินบ ารุ งพรรค
การเมือง จะท าให้พรรคการเมืองเกิดความ
เข้มแข็ง 

 
๑๒                ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 

                  ๑๖,๑,๒, 
๗. ด้านการมีส่วนร่วมคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม  
จากการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง เพื่อป้องกันการพฒันาการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรค มิให้เส่ือม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองใน
ส่วนเดียว ไม่มีผลไปในทางท่ีเส่ือมของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มี ๗ ประการ  ดังนี ้

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ,ท าให้เกิดประโยชน์ในการพบปะแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซึ่งกันแลกัน สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในเรื่องต่างๆอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาธารณชน เกิดความสามัคคี มีการแก้ไขปัญหา 

๒) พร้อมเพรียงกันประชุมเห็นว่าพร้อมเพรียงกันประชุม และเลิกประชุมผู้เข้าร่วม
ประชุมจะต้องเข้าให้ตรงเวลา อยู่ร่วมประชุมจนครบก าหนดเวลา ร่วมรับผิดชอบในหน้าท่ีในการประ 
ชุม พร้อมเพรียงกันป้องกนับ้านเมือง 

๓) ไม่บัญญัติส่ิงท่ีไม่ควรบัญญัติไม่ล้มเลิกส่ิงท่ีบัญญัติ ไม่ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ท่ีบัญ 
ญัติก่อน ไม่ควรต้ังกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบท่ีไม่ถูกต้อง ไม่บัญญัติส่ิงใหม่ไม่ยกเลิกกฎเก่าต้ังบัญญัติ 
อื่นให้ขัดต่อของเดิม 



๑๘๒ 
 

 ๔) เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคเห็นว่าการเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค ให้ความ
เคารพต่อผู้ใหญ่ผู้น าในชุมชน ถ้อยค าของเป็นส่ิงอันควรรับฟัง ผู้น าทางการเมืองส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเขต
เลือกตั้งของท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา ผู้น าทางการเมืองส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเขต
เลือกต้ังของท่านสามารถบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์  

๕) ไม่ลุแก่อ านาจ  ให้เกียรติสตรี คุ้มครองสตรี ผู้น าทางการเมือง เป็นผู้ท่ีมีมนุษย์
สัมพันธ์ดีคนท่ีอยู่ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันการให้เกียรติต่อกุลสตรี ควรให้
เกียรติกันไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดี รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

๖) เคารพสถานท่ีส าคัญ เห็นว่าควรเคารพสถานท่ีส าคัญท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 
ท้ังในชุมชนและในสถานท่ีต่างๆท านุบ ารุงรักษา ให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน 

๗) คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรม การคุ้มครอง ป้องกันต่ออาคันตุกะผู้มาเยือนอัน
ชอบธรรมให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนควรคุ้มครองป้องกันการปฏิสันฐานหรือการต้อนรับขับสู้
คุ้มครอง ป้องกันการเอาใจใส่ต่อแขกหรือญาติมิตรผู้มาเยือน  

 
ผลจากการสัมภาษณ์ สรุปดังนี้ 
๑.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการคุ้มครองป้องกันมันชอบท าคุ้มครอง

แขกผู้มาเยือนสถานท่ีของชุมชนและสมาชิกผู้ให้การสนับสนุนต้องได้รับความคุ้มครอง๑๕๓   
๒.การมีส่วนร่วมคุ้มครองป้องกัน ให้กลับผู้ท่ีมาให้ความรู้ในชุมชน และให้การต้อนรับผู้

มาเยือน๑๕๔   
๓.การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกป้องคุ้มครองผู้ท่ีเข้ามาเยือนเพื่อประโยชน์

สาธารณะโดยชอบธรรม๑๕๕  
๔.ผู้มีหน้าท่ีปกป้อง คุ้มครองผู้มาเยือนญาติมิตรของผู้มาเยือนดูแลเอาใจใส่ให้

ปลอดภัย๑๕๖  
๕.การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรมเข้ามามีส่วนร่วมมีการส่งเสริมปกป้องคุ้มครอง

ผู้มาเยือนบุคคลสาธารณะอันชอบธรรม๑๕๗   
 
๖.การน าเอาหลักธรรมเข้ามาส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการปกป้อง

คุ้มครองแขกผู้มาเยือน๑๕๘  
๗.การน าเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้การปกป้องคุ้มครองประชาชนเพื่อประโยชน์

สาธารณะให้ปลอดภัย๑๕๙   

                                                             
๑๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖   วันที่   ๔   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.   
๑๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗   วันที่   ๖   พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    
๑๕๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๘   วันที่   ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.    
๑๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๙   วันที่   ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓.   
๑๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๐  วันที่  ๑๕  ธันวาคม      ๒๕๖๓. 
๑๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๑ วันที่    ๒๐  ธันวาคม     ๒๕๖๓.   
๑๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๒  วันที่    ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.   



๑๘๓ 
 

๘.การคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมช่วยกันดูแล
แขกผู้มาเยือนให้ปลอดภัย๑๖๐  

๙.การคุ้ม ครองป้องกันแขกผู้มาเยือนหน่วยงานของตนต้องดูแลปลอดภัยการต้อนรับขับ
สู้แขกผู้มาเยือนการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เข้ามาบูรณาการให้การพัฒนาการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคให้เป็นไปทางท่ีดีและให้พรรคการเมือง
เจริญรุ่งเรือง๑๖๑  

๑๐.การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เข้ามาบูรณาการให้การพัฒนาการการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการป้องกันบุคคลและสาธารณประโยชน์ความปลอดภัยเป็นไป
ในทางท่ีดี๑๖๒   

๑๑.การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เข้ามาบูรณาการให้การพัฒนาการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการหน้าท่ีประการหนึ่งควร.ให้ความรู้แก่
บุคคลในชุมชนและการคุ้มครองป้องกันบุคคลในชุมชนให้ปลอดภัย๑๖๓  

๑๒.การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เข้ามาบูรณาการให้การพัฒนาการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไปในทางท่ีดีและมีแต่ความ
เจริญรุ่งเรืองสาธารณประโยชน์ต่างๆของชุมชนควรได้รับการป้องกันรักษาความปลอดภัย๑๖๔  

๑๓.การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เข้ามาบูรณาการให้การพัฒนาการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไปในทางท่ีดีและมีแต่ความ
เจริญรุ่งเรืองและให้การคุ้มครองป้องกันแขกผู้มาเยือนน่าจะได้รับการดูแลในทางท่ีดี๑๖๕  

 
สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์สมาชิกพรรคการเมืองให้การการคุ้มครองปกกันเคารพ

สถานท่ีส าคัญ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ในการสักการะเคารพและนับถือสถานท่ีส าคัญของชุมชน
ปกป้องกันรักษาไว้เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบูรณาการเป็นศูนย์รวมของ
ประชาชนของสมาชิกทุกคนในหมู่บ้านเป็นการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรมมาบูรณาการช่วย
ส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่นท าให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเป็นสมาชิกการเมืองมากขึ้น ดังแผนภาพที่ ๔.๑๓ 

 
 
 
 
 

                                                             
๑๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๓ วันที่  ๒๙ ตุลาคม       ๒๕๖๓.    
๑๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๔ วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.     
๑๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๕ วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.     
๑๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๖ วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.     
๑๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๗ วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓.      
๑๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑๘ วันที่  ๒   ธันวาคม      ๒๕๖๓.      



๑๘๔ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๓ แสดงผลจากการสัมภาษณ์คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมตามหลักอปริหานิยธรรม  

 
 

 

คุ้มครองป้องกัน อันชอบ
ธรรม ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗   

 

พรรคการเมืองสมาชิกพรรคต้องให้
ความคุ้มครองต่อประชาชน 

สมาชิกพรรคการเมืองคุ้มครองป้องกนัอาคันตุ  
ตุกะหรือแขกผู้มาเยือนรวมทั้งพรรคการเมือง
และสมาชิก 

  การการออกข้อบังคับพรรคนโยบาย
ของพรรคป้องกันการท าผิดกฎระเบียบ
ท่ีมีไว้ 

สมาชิกพรรคการเมืองมีสิทธิเสนอตัวลง
สมัครลงสมัครเลือกตั้งคุ้มครองป้องกัน 

สมาชิกพรรคให้ความคุ้มครองป้องกันต่อ 
แขกผู้มาเยือน 



๑๘๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ การมีส่วนร่วมการคุ้มครอง
ป้องกันอันชอบธรรม 
 
ข้อที่             ประเด็น ความถ่ี                   ล าดับที่ 
๑. สมาชิกพรรคการเมืองคุ้มครองป้องกัน

อาคันตุกะหรือแขกผู้มาเยือนรวมท้ังพรรค
การเมืองและสมาชิก 

๑๓              ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔, 
๑๕,๑๖,๑๗,๑๘, 

๒. สมาชิกพรรคให้ความคุ้มครองป้องกันต่อ 
แขกผู้มาเยือน 

๑๔              ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔, 
                  ๑๕,๑๖,๔,๕,๑  

๓. การการออกข้อบังคับพรรคนโยบายของ
พรรคป้องกันการท าผิดกฎระเบียบท่ีมีไว้ 

๑๐              ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 
๑๖ 

๔. พรรคการเมืองสมาชิกพรรคต้องให้ความ
คุ้มครองต่อประชาชน 

๑๓              ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๕, 
                 ๑๖,๑,๒,๓ 

๕. สมาชิกพรรคการเมืองมีสิทธิเสนอตัวลง
สมัครลงสมัครเลือกตั้งคุ้มครองป้องกัน 

๑๒              ๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๓, 
                ๑๔,๑๕,๑๖,๑,๒, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

๔.๓.๒  การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ในการบูรณาการ
ตามหลักพุทธธรรม มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล  ๗ ด้านดังนี้ 

๑  ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์, ด้านท่ี ๒ พร้อมเพรียงกันประชุม, ด้านท่ี ๓ ไม่บัญญัติ
ส่ิงท่ียังไม่บัญญัติไม่ล้มเลิกส่ิงบัญญัติ,ด้านท่ี ๔ เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค,ด้านท่ี ๕ ไม่ลุแกอ านาจให้
เกยีรติสตรี, ด้านท่ี ๖ เคารพสถานท่ีส าคัญ,ด้านท่ี ๗ คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม โดยการวิเคราะห์
หาค่าเฉล่ีย (  ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) น าเสนอในรูปตารางประกอบดังต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงค่าเฉล่ีย(  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การประยุกต์
หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมดังนี้ 

(n=๔๐๐) 
การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗เกี่ยวกับการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ 

  
 

 
S.D. 

 
แปลผล 

๑. ด้านการมีส่วนร่วมหมั่นประชุมกันเนืองนิตย ์ ๓.๘๑   ๐.๒๔                  มาก 
๒. ด้านการมีส่วนร่วมพร้อมเพรียงกันประชุม ๓.๒๘ ๐.๑๐ มาก 
๓. ด้านการมีส่วนร่วมไม่บัญญัติส่ิงท่ียังไม่บัญญัติไม่ 

ล้มเลิกส่ิงบัญญัติ 
๓.๖๘ ๐.๑๖    มาก 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค ๓.๖๓   ๐.๒๒   มาก 
๕. ด้านการมีส่วนร่วมไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติสตรี ๓.๑๖ ๐.๑๕ มาก 
๖.  ด้านการมีส่วนร่วมเคารพสถานท่ีส าคัญ ๒.๕๙ ๐.๑๓ น้อย 
๗.  ด้านการมีส่วนร่วมคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม ๓.๔๐ ๐.๐๖   มาก 

โดยรวม ๓.๔๐ ๐.๐๖ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิย
ธรรม ๗ ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 
ในจังหวัดชัยภูมิ โดยบูรณาการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม. โดยรวมอยู่ในระดับมาก(   =
๓.๔๐,S.D=๐.๐๖) 

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไป 
 หาน้อย ด้านการมีส่วนร่วมหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์(   =๓.๘๑,S.D=๐.๒๔) รองลงมาด้านการมีส่วน
ร่วมไม่บัญญัติส่ิงท่ียังไม่บัญญัติไม่ล้มเลิกส่ิงบัญญัติ (  =๓.๖๘,S.D=๐.๑๖ ) ด้านการมีส่วนร่วมคุ้มครอง
ป้องกันอันชอบธรรม(  =๓.๖๘ S.D=๐.๒๘) ด้านการมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมเคารพนับถือผู้
อาวุโสในพรรค (  =๓.๖๓,S.D=๐.๒๒) ด้านการมีส่วนร่วมพร้อมเพรียงกันประชุม (  =๓.๒๘,S.D=
๐.๑๐)  ด้านการมีส่วนร่วมไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติสตรี(  =๓.๑๖,S.D=๐.๑๕)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต่ าสุด ด้านการมีส่วนร่วมเคารพสถานท่ีส าคัญ (  =๒.๕๙ S.D=๐.๑๓) ตามล าดับ  

X



๑๘๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๓ แสดงค่าเฉล่ีย(  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การประยุกต์
หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์  

(n=๔๐๐) 
๑. ด้านการมีส่วนร่วมหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 

โดยการประยุกต์หลักธรรม 
 S.D. แปลผล 

๑.  ท่านเห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ท าให้เกิด
ความรักสามัคคีสมาชิกพรรคการเมืองได้พบปะ
แลกเปล่ียนความ คิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 
 

๓.๙๒              

 
 

๐.๒๘ 

 
 

มาก 

๒.  ท่านเห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์จะ สามารถ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ 

 
๓.๙๒   

 
๐.๒๘     

 
มาก 

๓.  ท่านเห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ของสมาชิก
พรรค ในเรื่องต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณชน   

 
 

๓.๙๓ 

 
 

๐.๒๕ 

 
 

มาก 
๔.  ท่านเห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ท าให้เกิด

ความรักความสามัคคีส่งผลดีต่อพรรค 
 

๓.๖๔ 
 

๐.๗๗      
 

มาก 
๕.  ท่านเห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ท าให ้

มีการแก้ไขปัญหา เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 

๓.๖๓ 
 

๐.๔๘     
 

มาก 
โดยรวม ๓.๘๑ ๐.๒๔ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรม 

อปริหานิยธรรม ๗ ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  โดยบูรณาการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม.ด้านการมีส่วนร่วม
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (   =๓.๘๑,S.D=๐.๒๔)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไป
หาน้อย ด้านท่ีเห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ท าให้เกิดความรักสามัคคีสมาชิกพรรคการเมืองได้
พบปะแลกเปล่ียนความ คิดเห็นซึ่งกันและกัน (   =๓.๙๒,S.D=๐.๒๘ ) รองลงมาด้านท่ีเห็นว่าการ
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์จะสามารถเสนอแนว ทางในการแก้ไขปัญหาได้ (  =๓.๙๒,S.D=๐.๒๘) ด้าน
ท่ีเห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณชน (  = ๓.๙๓ S.D=๐.๒๕) ด้านท่ีเห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ท าให้เกิดความรัก
ความสามัคคีส่งผลดีต่อพรรค  (  =๓.๖๔,S.D=๐.๗๗)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด เห็นว่าการหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ ท าให้มีการแก้ไขปัญหาเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ (  =๓.๖๓,S.D=๐.๔๘) 
ตามล าดับ 
 
 

X



๑๘๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงค่าเฉล่ีย(  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การประยุกต์
หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมพร้อมเพรียงกันประชุม  

(n=๔๐๐   
๒. ด้านการมีส่วนร่วมพร้อมเพรียงกันประชุม  

โดยการประยุกต์หลักธรรม 
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๑.  ท่านเห็นว่าพร้อมเพรียงกันประชุม และเลิก
ประชุมท าให้สมาชิกได้รับรู้ข้อมูลตรงกัน 

 
๔.๐๐            ๐.๐๐                    มาก  

๒.  ท่านเห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเข้าให้ตรง
เวลาเพื่อความพร้อมของสมาชิกพรรค 

 
๓.๗๗            ๐.๔๒                   มาก  

๓.  ท่านเห็นว่าพร้อมเพรียงกันประชุม อยู่ร่วม
ประชุมจนครบก าหนดเวลา 

 
๓.๓๙            ๐.๔๙                   มาก  

๔.  ท่านเห็นว่ าพร้อมเพรีย งกันประชุมร่ วม
รับผิดชอบในหน้าท่ีในการประชุมร่วมกัน 

 
๓.๐๐            ๐.๐๐             ปานกลาง 

๕.  ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคพร้อมเพรียงกันเข้าประชุม
ท าให้พรรคเกิดความเข้มแข็ง 

 
๒.๒๓             ๐.๔๒                   น้อย 

โดยรวม ๓.๒๘             ๐.๑๐                   มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่าความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรม 

อปริหานิยธรรม ๗ ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยบูรณาการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม.ด้านการมีส่วนร่วม
พร้อมเพรียงกันประชุม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =๓.๒๘,S.D=๐.๑๐)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุดไปหา
น้อย ด้านเห็นว่าพร้อมเพรียงกันประชุม และเลิกประชุม(  =๔.๐๐ S.D=๐.๐๐)รองลงมาเห็นว่า
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเข้าให้ตรงเวลา(  =๓.๓๙ S.D=๐.๔๙) ด้านเห็นว่าพร้อมเพรียงกันประชุม อยู่
ร่วมประชุมจนครบก าหนดเวลา (  =๓.๗๗,S.D=๐.๔๒)  ด้านเห็นว่าพร้อมเพรียงกันประชุมร่วม
รับผิดชอบในหน้าท่ีในการประชุมร่วมกัน(  =๓.๐๐, S.D=๐.๐๐) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ด้านเห็นว่า
พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง ชุมชนพร้อมเพรียงกันท ากิจท้ังหลาย(  =๒.๒๘, S.D=๐.๔๒) 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๕ แสดงค่าเฉล่ีย(  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การประยุกต์
หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติไม่ล้มเลิก
สิ่งบัญญัติ  

(n=๔๐๐)   
๓. ด้านการมีส่วนร่วมไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ 
ไม่ล้มเลิกสิ่งบัญญัติโดยการประยุกต์หลักธรรม 

 

                    S.D             แปลผล 

๑. ท่านเห็นว่าไม่ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ ท่ีบัญญัติไว้
ก่อน 

 
๓.๓๘             ๐.๔๙                   มาก  

๒.  ท่านเห็นว่าไม่ควรต้ังกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบ
ท่ีไม่ถูกต้อง 

 
๔.๐๐              ๐.๐๐                  มาก 

๓.  ท่านเห็นว่าไม่บัญญัติส่ิงใหม่ไม่ยกเลิกกฎเก่าต้องมี
การก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้ทุกคนปฏิบัติตาม
ด้วยความเต็มใจ 

 
 
๓.๖๒             ๐.๔๙                   มาก 

๔.  ท่านเห็นว่าไม่บัญญัติส่ิงใหม่ไม่ยกเลิกกฎระเบียบ
เก่าผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีอ านาจจะต้องไม่ท าการ
ยกเลิก 

 
 
๓.๘๒              ๐.๓๘                  มาก 

๕.  ท่านเห็นว่าสมาชิกต้องท าตามข้อบังคับพรรคและ
ไม่ออกกฎอื่นให้ขัดต่อของเดิม 

 
๓.๕๙              ๐.๔๙                  มาก 

โดยรวม ๓.๖๘              ๐.๑๖                  มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๒๕ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิย 

 ธรรม ๗ ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยบูรณาการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม. ด้านการมีส่วนร่วมไม่
บัญญัติส่ิงท่ียังไม่บัญญัติไม่ล้มเลิกส่ิงบัญญัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =๓.๖๘,S.D=๐.๑๖)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ด้านท่ีเห็นว่าไม่ควรต้ังกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบท่ีไม่ถูกต้อง (  =๔.๐๐,S.D=๐.๐๐) รองลงมา
ด้านท่ีเห็นว่าไม่บัญญัติส่ิงใหม่ไม่ยกเลิกกฎระเบียบเก่าผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีอ านาจจะต้องไม่ท าการยกเลิก
(  = ๓.๘๒ S.D=๐.๓๘) ด้านเห็นว่าไม่บัญญัติส่ิงใหม่ไม่ยกเลิกกฎเก่าต้องมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้
ทุกคนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ (  =๓.๖๒, S.D=๐.๔๙) ด้านท่ีเห็นว่าไม่ควรบัญญัติส่ิงใหม่ไม่ยกเลิก
กฎเก่าต้ังบญัญัติอื่นให้ขัดต่อของเดิม (  = ๓.๕๙,S.D=๐.๔๙) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดด้านเห็นว่าไม่
ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ท่ีบัญญัติไว้ก่อน (  = ๓.๓๘,S.D=๐.๔๙) ตามล าดับ 
 
 



๑๙๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๖ แสดงค่าเฉล่ีย(  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การประยุกต์
หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการมีส่วนร่วมเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค 

(n=๔๐๐  ) 
๔. ด้านการมีส่วนร่วมเคารพนับถือผู้อาวุโสใน 

พรรค  โดยการประยุกต์หลักธรรม 
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๑.ท่านเห็นว่าควรเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค ๓.๙๔                 ๐.๒๔                  มาก  
๒.ท่านเห็นว่า ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้ 

น าในชุมชน 
 
๓.๘๘                 ๐.๓๒                  มาก  

๓.ท่านเห็นว่าค าแนะน าของผู้อาวุโสในพรรคสมาชิก
พรรคควรรับฟัง 

 
๓.๗๗                 ๐.๔๒                  มาก 

๔.ท่านเห็นว่าผู้น าทางการเมืองส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเขต  
เลือกตั้งของท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อ
เหตุการณ์และเวลา 

 
 
๓.๓๘                 ๐.๔๘                  มาก 

๕ ท่านเห็นว่าผู้น าทางการเมืองส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเขต
เลือกต้ังของท่านสามารถบริหารจัดการเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
 
๓.๑๘                 ๐.๓๘                  มาก 

โดยรวม ๓.๖๓                 ๐.๒๒                  มาก 
 

จากตารางท่ี  ๔.๒๖ พบว่าความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรม 
อปริหานิยธรรม ๗ ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค 
การเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิโดยบูรณาการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม.ด้านการมีส่วนร่วม
เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (   =๓.๖๓,S.D=๐.๒๒)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยด้านท่ีเห็นว่าการเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค (   =๓.๙๔,S.D=๐.๒๔) รองลงมาด้านท่ีเห็นว่าให้
ความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้น าในชุมชน (  =๓.๘๘,S.D=๐.๓๒) ด้านท่ีเห็นว่าถ้อยค าของท่านว่าเป็นส่ิงอัน
ควรรับฟัง(  = ๓.๗๗,S.D=๐.๔๒)  ด้านท่ีเห็นว่าผู้น าทางการเมืองส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเขตเลือกต้ังของ
ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา(   = ๓.๓๘,S.D=๐.๔๘)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต่ าสุดด้านท่ีเห็นว่าผู้น าทางการเมืองส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเขตเลือกต้ังของท่านสามารถบริหารจัดการเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด(   = ๓.๑๘,S.D=๐.๓๘) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๗ แสดงค่าเฉล่ีย(  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การประยุกต์
หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติสตรี 

(n=๔๐๐  ) 
๕.ด้านการมีส่วนร่วมไม่ลุแก่อ านาจให้เกียรติสตรี 

โดยการประยุกต์หลักธรรม 
 

                     S.D             แปลผล 

๑. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคการเมืองส่วนใหญ่ให้
ควรเกียรติสตรี  

 
๔.๐๐             ๐.๐๐                     มาก  

๒. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคการเมืองท่ีอยู่ในองค์กร
เดียวกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

 
๓.๓๘             ๐.๔๙                      มาก 

๓. ท่านเห็นสมาชิกพรรคการเมืองให้เกียรติต่อกุล
สตรีไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดี 
เคารพสิทธิกัน 

 
 
๓.๑๘             ๐.๓๘                      มาก 

๔. ท่านเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องเฉพาะกุลสตรี  
ผู้ร่วมงานก็ให้เกียรติกัน  

 
๓.๐๐             ๐.๐๐                     มาก 

๕. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคต้องรับฟังความคิดเห็น
กันของทุกคน  

 
๒.๒๓             ๐.๔๒                      น้อย 

โดยรวม ๓.๑๖               ๐.๑๕                     มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๒๗ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรม 

อปริหานิยธรรม ๗ ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมอืงไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยบูรณาการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม. ด้านการมีส่วนร่วม
ไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติสตรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   =๓.๑๖,S.D=๐.๑๕)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด
ไปหาน้อย ด้านท่ีเห็นว่าสมาชิกพรรคการเมืองส่วนใหญ่ให้ควรเกียรติสตรี (   =๔.๐๐,S.D=๐.๐๐)  
รองลงมาด้านท่ีเห็นว่าผู้น าทางการเมืองทุกคนท่ีอยู่ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
(  = ๓.๘๘,S.D=๐.๓๒) ด้านท่ีเห็นว่าโดยเฉพาะ การให้เกียรติต่อกุลสตรี ควรให้เกียรติกัน ไม่นินทาว่า
ร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดีเคารพสิทธิกัน (  =๓.๗๗, S.D=๐.๔๒) ด้านท่ีเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องเฉพาะ
กุลสตรี  ผู้ร่วมงานก็ให้เกียรติกัน  (   =๓.๓๘,S.D=๐.๔๘) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดเห็นว่าสมาชิก
พรรคต้องรับฟังความคิดเห็นกันของ ทุกคน (   =๓.๑๘,S.D=๐.๓๘) ตามล าดับ 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๘ แสดงค่าเฉล่ีย(  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การประยุกต์
หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  ด้านการมีส่วนร่วมเคารพสถานที่ส าคัญ 

(n=๔๐๐  ) 
๖. ด้านด้านการมีส่วนร่วมเคารพสถานที่ส าคัญ 

โดยการประยุกต์หลักธรรม 
 

                     S.D               แปลผล 

๑. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคควรเคารพสถานท่ี
ส าคัญท่ีประชาชนให้การเคารพนับถือ 

 
๓.๐๐             ๐.๐๐                      มาก 

๒. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคควรเคารพสถานท่ี 
ชุมชนท่ีใช้ร่วมท ากิจกรรม 

 
๓.๗๗             ๐.๔๒                      มาก 

๓. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคควรเคารพสถานท่ี
ส าคัญทางศาสนาและท านุบ ารุงรักษา 

 
๓.๘๒             ๐.๓๘                      มาก 

๔. ท่านเห็นว่าควรเคารพสถานท่ีส าคัญและให้
ความคุ้มครองสาธารณะสถาน 

 
๑.๓๘             ๐.๔๙                     น้อย  

๕. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคควรร่วมท ากิจกรรม 
สาธารณะประโยชน์ ท่ีมีในชุมชน 

 
๑.๐๐             ๐.๐๐                น้อยท่ีสุด 

โดยรวม ๒.๕๙             ๐.๑๓                     น้อย 
  

จากตารางท่ี ๔.๒๘  พบว่าความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรม 
อปริหานิยธรรม ๗ ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยบูรณาการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม. ด้านการมีส่วนร่วม
เคารพสถานท่ีส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (   =๒.๕๙,S.D=๐.๑๓)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ด้านท่ีเห็นว่าสมาชิกพรรคควรเคารพสถานท่ีส าคัญทางศาสนาและท านุบ ารุงรักษา  (   =๓.๘๒
S,.D=๐.๓๘) รองลงมาด้านท่ีเห็นเห็นว่าสมาชิกพรรคควรเคารพสถานท่ี ชุมชนท่ีใช้ร่วมท ากิจกรรม 
(  =๓.๗๗,S.D=๐.๔๒ ) ด้านท่ีเห็นว่าควรเคารพสถานท่ีส าคัญท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ (   = ๓.๐๐, 
S.D=๐.๐๐)   ด้านท่ีเห็นว่าควรเคารพสถานท่ีส าคัญให้ความคุ้ม ครองสาธารณะสถาน (   =๑.๓๘, 
S.D=๐.๔๙) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดด้านท่ีเห็นว่าสมาชิกพรรคควรร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ท่ีมีในชุมชน (  =๑.๐๐,S.D=๐.๐๐) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๙ แสดงค่าเฉล่ีย(  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) และระดับความคิดเห็น การประยุกต์
หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม 

(n=๔๐๐  ) 
๗. ด้านการมีส่วนร่วมคุ้มครองป้องกันอันชอธรรม                      S.D             แปลผล 

๑. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคต้องให้ความคุ้มครอง 
ป้องกันต่อผู้มาเยือนอย่างท่ัวถึงทุกคน 

 
๓.๙๕          ๐.๒๓                     มาก  

๒. ท่านเห็นว่าบุคคลท่ีให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชน
สมาชิกพรรคควรคุ้มครองป้องกัน 

 
๓.๘๗          ๐.๓๔                     มาก 

๓. ท่านเห็นว่าการปฏิสันฐานหรือการต้อนรับขับสู้
ควรคุ้มครอง ป้องกัน 

 
๓.๗๐          ๐.๔๖                     มาก 

๔. ท่านเห็นว่าการคุ้มครอง ป้องกันการเอาใจใส่ต่อ
แขกหรือญาติมิตรผู้มาเยือน 

 
๓.๖๑          ๐.๕๐                     มาก 

๕. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคต้องคุ้มครอง ป้องกัน
บุคคล และสาธารณะประโยชน์อันชอบธรรม 

 
๓.๒๙          ๐.๕๘                      มาก 

โดยรวม ๓.๖๘          ๐.๒๘                      มาก 
จากตารางท่ี ๔.๒๙ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรมอป 

ริหานิยธรรม ๗ ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยบูรณาการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม.ด้านการมีส่วนร่วม
คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (   = ๓.๖๘ S.D=๐.๒๘)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
ด้านท่ีเห็นว่าสมาชิกพรรคต้องให้ความคุ้มครอง ป้องกันต่อผู้มาเยือนอย่างท่ัวถึงทุกคน (   =๓.๙๕, 
S.D=๐.๒๓)  รองลงมาด้านท่ีเห็นว่าบุคคลท่ีให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนสมาชิกพรรคควรคุ้มครอง
ป้องกัน  (  =๓.๘๗,S.D=๐.๓๔) ด้านเห็นว่าการการปฏิสันฐานหรือการต้อนรับขับสู้ควรคุ้มครอง 
ป้องกัน (  =๓.๗๐,S.D=๐.๔๖) ด้านเห็นว่าการคุ้มครอง ป้องกันการเอาใจใส่ต่อแขกหรือญาติมิตรผู้
มาเยือน (   =๓.๖๑,S.D=๐.๕๐) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดเห็นว่าการคุ้มครอง ป้องกันบุคคล 
สาธารณะประโยชน์อันชอบธรรม (   =๓.๒๙,S.D=๐.๕๘) ตามล าดับ 

สรุปโดยรวม การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ในจังหวัดชัยภูมิมี ๗ ด้านหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =๓.๘๑ S.D=๐.๒๔) รองลงมาด้านท่ีเห็นว่าคุ้มครอง 
ป้องกันอันชอบธรรม(  =๓.๖๘ S.D=๐.๒๘) ด้านไม่บัญญัติส่ิงท่ีไม่ควรบัญญัติไม่ล้มเลิกส่ิงบัญญัติ  (  =
๓.๖๘ S.D=๐.๑๖), ด้านเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคโดยรวม (  =๓.๖๓ S.D=๐.๒๒) ด้านพร้อม 
เพรียงกันประชุมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =๓.๒๘ S.D=๐.๑๐), ด้านไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติสตรี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =๓.๑๖ S.D=๐.๑๕),และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุดด้านเคารพสถานท่ีส าคัญ, 
(  =๒.๕๙ S.D=๐.๑๓) 



๑๙๔ 
 

การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เก่ียวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๔ การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ 
 
 
 
 
 
 
 

หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย ์

พร้อมเพรียงกนั
ประชุม 

 ไม่บัญญัติส่ิงท่ีไม่ควร
บัญญัติไม่ล้มเลิกส่ิง

บัญญัติ 

เคารพนับถือผู้อาวุโส  

ไม่ลุแกอ านาจให้
เกียรติสตรี 

เคารพสถานท่ีส าคัญ 

ปัจจัยส่งเสริมการมี
ส่ วน ร่วมทางการ
เมืองของประชาชน
ในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองไทย 

 

คุ้มครองป้องกันอัน
ชอบธรรม 

 
กา รพัฒ น า ก า ร มี
ส่ วน ร่วมทางการ
เมืองของประชาชน
ในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองไทย 

 



๑๙๓ 
 

๔.๔  การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น

สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 
 ๑) การเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมุมมอง

ของผู้อ่านกรอบแนวคิดหลักอปริหานิยธรรม มองว่ายังไม่น่าจะเข้ากับการเมือง และการสงเคราะห์
ออกมาควรจะเป็นแนวทางในกรอบแนวคิดข้อไหน มุมมองของผู้อ่านยังมองว่าการเข้าร่วมทาง
การเมือง ให้ปรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในข้อการข่มเหงสตรี การเคารพสถานท่ีส าคัญให้ปรับ
ค าพูดให้เข้ากัน๑๖๖    

๒) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 
ในจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกให้ความส าคัญต่อพรรคการเมือง สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกจ านวนมากจะช่วย
ให้ได้รับเงินอุดหนุนจากสมาชิกพรรค และพรรคการเมืองเกิดความเข้มแข็งขึ้น๑๖๗  

๓) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 
ในจังหวัดชัยภูมิ ให้ไปนิยามศัพท์ให้ครอบคลุมว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง การเข้าไปมีส่วนร่วม มีอะไรบ้างท่ีประชาชนยากเข้าร่วม๑๖๘ 

๔) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 
ในจังหวัดชัยภูมิ หลักกว้าง ๆของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกเสียงเลือกต้ัง การมีส่วนร่วม
ทางการออกเสียงเลือกตั้ง เน้นการเมืองระดับชาติหรือท้องถิ่น การเมืองสังกัดพรรคหรือไม่ประเด็นนี้
พรรคท่ัวไปหรือท้องถิ่น แบ่งการออกเสียงการลงคะแนน องค์ความรู้ ควรแตกต่างกัน ผู้น าชุมชนอยู่
พรรคการเมืองใดควรเลือกพรรคใด การของบประมาณคล้อยตามผู้น าท้องถิ่น  การเช่ือมโยง
ประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประวัติของพรรคเกิดจากกลุ่มผลประโยชน์ จะรักษา
กลุ่มผลประโยชน์ของตน การสนับสนุนถ้ามีสมาชิกพรรคก็จะมีการสนับสนุนพรรค ท าอย่างไรให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมการเสียภาษ ีเงินส่วนใหญ่มีองค์กรของรัฐสนับสนุนได้หรือไม่ ในครั้งนี้ควร
จะมีองค์ความรู้คนละประเด็น๑๖๙ 

๕) ผู้สนทนากลุ่มให้ความเห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ คนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วได้อะไร อะไรเป็น
ตัวแปรหกด้าน และมีปัจจัยอะไรส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ใหผู้้วิจัยไปดูเพิ่มเติมมา๑๗๐ 

๖) ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ หัวข้อเรื่องมีการสับสนนิดหน่อย การเป็นสมาชิกแล้วมี
ปัจจัยอะไรบ้าง ให้ทบทวนว่าเป็นสมาชิกแล้วหรือให้สมัครเป็นสมาชิก การนิยามศัพท์ต้องเพิ่มการเป็น

                                                             
๑๖๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๑ วันที่  ๑๖   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๑๖๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๒ วันที่  ๑๖   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๑๖๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๓ วันที่  ๑๖   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๑๖๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๔ วันที่  ๑๖   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๑๗๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๕ วันที่  ๑๖   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 



๑๙๔ 
 

สมาชิก ตัวแปรต้นเป็นปัจจัยส่งเสริมหรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอะไรเป็นเหตุให้มีการมีส่วน
ร่วม ท่ีท าให้เกิดความเข้มแข็งสมาชิกหรือประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกบอกให้ชัดเจน๑๗๑ 

๗) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 
ในจังหวัดชัยภูมิ การส่งเสริมการเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตรงหัวข้อการจัดต้ังพรรคการเมืองผู้
ร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าน่าจะแก้เป็นกิจกรรมของพรรคการเมือง๑๗๒ 

๘) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 
ในจังหวัดชัยภูมิ กรอบแนวคิดกลุ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองมี  ๖ข้อ เหมือนกับ
องค์ประกอบรัฐธรรมนูญการจัดต้ังพรรคการเมือง ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองปัญหาว่าเป็นหรือ
ยังไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองยังไม่ชัดเจน และผู้สนทนากลุ่มเห็นว่ายังไม่ตรงกับหลักธรรม 
อปริหานิยธรรมในการสรุป๑๗๓  

๙) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 
ในจังหวัดชัยภูมิ ให้เพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ การน าหลักอปริหานิยธรรมไปประยุกต์ใช้ในท่ีส าคัญ ๆ
และปัญหาให้น าเอาไปเพิ่มเติมองค์ความรู้ เข้าใจได้กรอบแนวคิดอยากให้น าอปริหานิยธรรมไป
ครอบคลุมเข้าไปปรับให้เข้ากับหลักธรรม๑๗๔ 

 
สรุปจากการสนทนาเฉพาะกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะแสดง

ความคิดเห็นท้ังเห็นด้วยและให้แก้ไขปรับปรุงปัจจัยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และการประยุกต์หลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ มาใช้กับ
ปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และข้อเสนอแนะมีหก
ข้อให้สอดคล้องกัน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             

๑๗๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๖ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๑๗๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๗ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๑๗๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๘ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 
๑๗๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ล าดับที่ ๙ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 

  



๑๙๕ 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ 
ตารางท่ี ๔.๓๐ แสดงปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง 
สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย 

 
 
 ในการเป็นสมาชิกพรรค

การเมือง แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่เข้ามาเป็นสมาชิกแบบอย่างไม่
มีเงื่อนไข 
 

 และกลุ่มที่เข้ามาเป็นสมาชิก
แบบมีเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก
อย่างมี เงื่ อนไข เป็นการเข้าเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองที่ต้องผ่าน
ข้ันตอนต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่พรรค
ก าหนด เช่น การลงสมัครเข้าเป็น
สมาชิก การจ่ายค่าบ ารุ งพรรค 
ตลอดจนการยอมรับเงื่อนไขและ
ระเบียบต่าง ๆ ของพรรคการเมือง  

 
 
ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ใน
วิจัยน้ีหมายถึงผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองแล้ว และผู้ที่ยังไม่ได้
เข้ามาเป็นสมาชิกพรรค ให้เห็นว่ามี
ปัจจัยอะไรบ้าง 

การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองท า
ให้พรรคการเมืองเกิดความ
เข้มแข็ง 

   ท าให้พรรคมีงบประมาณเงินทุนที่
พรรคได้รับจากสมาชิก 

   สมาชิกพรรคเป็นตัวแทนภายใน
ชุมชนหรือองค์กรช่วยหาเสียง
เลือกต้ังให้พรรค 

   มีเครือข่ายของสมาชิกทั่วประเทศ 

 
 
 
 

โดยการประยุกต์หลักธรรม 
อปริหานิยธรรม 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย 

 
ใช้หลักธรรมเข้ามาประยุกต์ให้
หมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิตย์  
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
จัดต้ังพรรคการเมือง การออก
ข้อบังคับพรรคและนโยบายของ
พรรคการเมือง การเลือกต้ังให้
พรรคเข้าบริหารประเทศ การลง
สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิก สภา
ผู้แทนราษฎรเข้าไปท าหน้าที่ การ
บริจาคเงินบ ารุงพรรค จะต้องให้
เกิดความสามัคคีกันในหมู่สมาชิก
พรรคการเมือง 
 

 
 

  
 

การจัดต้ังพรรคการเมือง 
   สมาชิกต้องมีอุดมการณ์ความเชื่อ

ทางการเมืองคล้ายคลึงกัน 
   สนับสนุนพรรคที่ชื่นชอบในการ

จัดต้ังพรรคการเมือง 
  เพ่ือส่งสมาชิกลงเลือกต้ัง 
  เพ่ือเป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปใน

สภาควบคุมการบริหารของรัฐ 
  เป็นตัวแทนเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับ

ประชาชน 
การออกข้อบังคับพรรคและนโยบาย  

ของพรรคการเมือง 
  การออกกฎ ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ

พรรคต้องมีมติที่ประชุม 
  เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน

ต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
กิจกรรมทางการเมือง 

   คัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเข้าสมัครเลือก ต้ัง 

   มิให้สมาชิกกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญ 

   การออกข้อบังคับและนโยบายพรรค  
การเมืองต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

 
 
 

 



๑๙๖ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๓๐ (ต่อ) แสดงปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง 
สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 

ปัจ จั ยที่ ส่ ง เ สริ มก ารมี ส่ วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย 

 
 

 
 

ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่ เ ข้ามาเป็นสมาชิกแบบ 
อย่างไม่มีเงื่อนไข 

และกลุ่มที่เข้ามาเป็นสมาชิกแบบ
มีเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิกอย่างมี
เงื่อนไข เป็นการเข้าเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองที่ต้องผ่านข้ันตอน
ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่พรรคก าหนด  

การเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหาร
ประเทศสมาชิกพร้อมใจไปเลือกต้ัง
พรรคของตนเอง 

 สมาชิกพรรคการเมืองช่วยรณ 
รงค์หาเสียงเลือกต้ังแนะน านโยบาย  
ของพรรคให้ประชาชนทราบเพ่ือการ
ตัดสินใจโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังผ่าน
ทางเว็บไซต์ จดหมาย สื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 

โดยการประยุกต์หลักธรรม 
อปริหานิยธรรม 

การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเป็น

สมาชิกพรรคการเมืองไทย 
 
ใช้หลักธรรมเข้ามาประยุกต์ให้
หมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิตย์  
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
จัดต้ังพรรคการเมือง การออก
ข้อบังคับพรรคและนโยบายของ
พรรคการเมือง การเลือกต้ังให้
พรรคเข้าบริหารประเทศ การลง
สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิก สภา
ผู้ แ ท น ร าษ ฎ ร ส ถ านที่ ส า คั ญ 
คุ้มครองป้องกันสิ่งที่ประชาชน
เคารพสักการะเป็นการบูรณาการ
ทางหลักธรรมเข้าไปให้สมาชิก
พรรคการเมืองเกิดความเลื่อมใส
เพ่ือเป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในการเป็นสมาชิกพรรคให้ เกิด
ความรักความสามัคคีในสมาชิก
พรรคด้วยกัน 

 
การลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเข้าไปท าหน้าที่
ออกกฎหมายเพ่ือประโยชน์ 
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นผู้
เลือก ส.ส. ท่ีจะไปด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรี ควบคุมการ   บริหาร 
 ราชการแผ่นดิน จัดสรรงบประมาณ 
 แผ่นดินเพ่ือพัฒนาประเทศ 
   น าปัญหาความเดือดร้ อนและ 
ความต้องการของประชาชนเสนอ 
รัฐบาล  

 
บริจาคเงินบ ารุงพรรคท าให้พรรค 

มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกพรรคท า  
ให้พรรคการเมืองเกิดความเข้มแข็ง 
พรรคมีเงินเพ่ือเผยแผ่ประชาธิปไตย
พัฒนาการเมืองท าให้สมาชิกมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของพรรคป้องกัน
นายทุนเข้ามาครอบง าเพ่ือประโยชน์
ในการหา เสียงเลือกต้ัง 
 
 

 
 



๑๙๗ 
 

 
๔.๕ องค์ความรู้ 

๔.๕.๑  องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ท่ีได้รับจากงานวิจัย สรุปเป็นความสัมพันธ์เชิงแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย  
ในจังหวัดชัยภูมิ 

การเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง 

- ท าให้พรรคการเมืองเกิดความ     
เข้มแข็ง  
- ท าให้พรรคมงีบประเงินทุนที่
พรรคได้รับจากสมาชิก  

- สมาชิกพรรคเป็นตัวแทน
ภายในชุมชนหรือองค์กร  

- ช่วยหาเสียงเลือกต้ังให้พรรค  
- มีเครือข่ายของสมาชิกทั่ว
ประเทศ 

การจัดตั้งพรรคการเมือง  
- การจัดต้ังพรรคการเมืองต้อง
มีสมาชิกสนับสนุน  
- การจัดต้ังพรรคการเมือง
สมาชิกต้องมีอุดมการณ์
เดียวกัน 
 - การรวมตัวกันจัดต้ังพรรค
การเมืองต้องเป็นเสรีภาพของ
ปวงชน   
- การจัดต้ังพรรคการเมือง
สมาชิกพรรคยังเป็นตัวแทน
การสื่อสารทางการเมือง  

  

การออกข้อบังคับพรรคและ
นโยบายของพรรคการเมือง  
- การออกกฎ ระเบียบ 
นโยบาย ข้อบังคบัพรรคต้องมี
มติที่ประชุม  
- เพื่อประโยชน์ของประเทศ
และประชาชนต้องให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในกิจกรรม
ทางการเมือง  
- คัดเลือกสมาชิกหรือบุคคลที่
มีความรู้ความสามารถเข้า
สมัครเลือก ต้ัง  
- มิให้สมาชิกกระทาการอัน
เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ  

- การออกข้อบังคับและ

บริจาคเงินบ ารุงพรรค 

ท าให้พรรคมีเงินเป็นค่า 
  ใช้จ่ายจากสมาชิกพรรค 
- ท าให้พรรคการเมืองเกิด 
  ความเข้มแข็ง 
- พรรคมีเงินเพ่ือเผยแ 
  ประชาธิปไตยพัฒนาการ 
  เมือง 
- ท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของพรรคป้องกัน 

  นายทุนเข้ามาครอบง า 
- เพ่ือประโยชน์ในการหา
เสียง   เลือกต้ัง 

 

การลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมา 
ชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปท า
หน้าที ่
-  ออกกฎหมายเพ่ือประโยชน์ 
  ของประเทศชาติและประชาชน 
- เป็นผู้เลือก ส.ส. ท่ีจะไป 
  ต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี 
-  ควบคุมการบริหารราชการ

แผ่นดิน 
-  จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
   เพ่ือพัฒนาประเทศ 
-  น าปัญหาความเดือดร้อนและ

ความต้องการของประชาชน
เสนอรัฐบาล 

 

การเลือกต้ังให้พรรคเข้า
บริหารประเทศ    

-  สมาชิกพร้อมใจไปเลือกต้ัง
พรรคของตนเอง 

-  สมาชิกพรรคการเมืองช่วย
รณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 

-  แนะน านโยบายของพรรค
ให้ประชาชนทราบเพ่ือการ
ตัดสินใจ 

-  โฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง
ผ่านทางเว็บไซต์ จดหมาย 
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

แผนภาพที่ ๔.๑๕ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
วิจัย 

 การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม 
การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูม ิ



๑๙๘ 
 

 
  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ สรุปเป็น
ความสัมพันธ์เชิงแผนภาพตามวัตถุประสงค์ จากการวิจัยท าให้ทราบได้ดังนี้ 

  ๑) สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง ๒) ปัจจัยท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ๓) การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย โดยการน าหลักธรรมมาประยุกต์ อปริหานิยธรรม ๗ ดังนี้ 

๑. สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมือง เป็นผู้ท่ีสมัครใจเข้าร่วมกิจ 
กรรมของพรรคการเมืองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
เข้าร่วมการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วยความสมัครใจ ต้องมีสมาชิกจ านวนมากพอท่ีจะ ร่วมคิดร่วม
ท าร่วมกันวางแผน เพื่อจัดต้ังพรรคการเมือง มีส่วนร่วมการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรค
การเมือง สมาชิกยังมีส่วนร่วมการสนับสนุนให้พรรคได้รับการเลือกต้ังเข้าไปบริหารประเทศ มีส่วน
ร่วมการเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ีแทน
ประชาชน และมีส่วนร่วมการบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมืองเพื่อร่วมท ากิจกรรมของพรรคการเมือง   
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกแบบอย่างไม่มีเงื่อนไข 
และกลุ่มท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกแบบมีเงื่อนไขเป็นกลุ่มผู้น าหรือผู้บริหารพรรค และกลุ่มสมาชิกหรือ
ผู้สนับสนุนพรรคกลุ่มนี้ ผู้น าคือผู้สร้างช่ือเสียงหรือสร้างภาพให้แก่พรรค ในขณะท่ีสมาชิกพรรคและ
ผู้สนับสนุนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองถูกต้องตามกฎหมาย 

 
๒. ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิก 

พรรคการเมือง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  และการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการ
สัมภาษณ์ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion)  มี ๖ ด้านด้วยกัน ๑) การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ๒) การจัดต้ังพรรค
การเมือง ๓) การออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง ๔) การสนับสนุนพรรคให้ได้รับ
การเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศ ๕) เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ี ๖) การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง สรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 

๑. การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
การเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มีสมาชิกให้

ความส าคัญต่อพรรคการเมือง และสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกจ านวนมากจะช่วยให้พรรคการเมืองได้รับ
เงินอุดหนุนจากสมาชิกพรรค และพรรคการเมือง เป็นสมาชิกพรรคยังเป็นตัวแทนของพรรคในการ
ส่ือสารทางการเมืองท้ังรับและส่งข่าวสารกับชุมชนต่าง ๆส่ือถึงแนวคิดของพรรคไปยังสาธารณะในวง
กว้าง ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารท่ีเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม ขณะเดียวกัน ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
สมาชิกพรรคย่อมมีการส่ือสารอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ด้วย และสามารถท่ีจะส่ือสารถึง
แนวนโยบายหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรคช่วยท าให้ผู้คนเข้าใจกิจกรรมการท างานของพรรคได้

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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โดยตรงจากสมาชิกพรรค ช่วยเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจท่ีดีให้กับพรรคของตนได้  
ประชาชนมีส่วนร่วมเข้ามาสนับสนุนพรรคการเมืองในการเป็นสมาชิกยิ่งมีสมาชิกมากยิ่ง มีความ
เข้มแข็งพรรคการเมืองต้องเปิดกว้างให้สมาชิกพรรคการเมืองทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองอย่างเท่าเทียมกันและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเสนอ
กฎข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรค การเลือกต้ังผู้บริหารพรรค สมาชิกพรรคมีส่วนเข้าร่วมในการ
เลือกตั้ง สมาชิกยังช่วยสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง แจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง เป็น
สมาชิกระดับแกนน าพรรคการเมือง ช่วยหาเสียงเลือกต้ัง และระดมคนหรือพยายามดึงให้ผู้คนมา
สนับสนุนการลงคะแนนให้พรรค การร่วมระดมทุนการเป็นสมาชิกพรรค คือการเสียสละ มีเกียรติ 
เป็นการท าเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ  เป็นการค้ าจุนระบอบประชาธิปไตย และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมือง  

 
๒. ด้านการจัดต้ังพรรคการเมือง 
การจัดต้ังพรรคการเมือง ผู้ท่ีเข้ามาร่วมจะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเป็น 

ทางการถูกต้องตามกฎหมาย มีอุดมการณ์มีความเช่ือทางการเมืองคล้ายคลึงกัน มีเป้าหมายในสังคม  
เศรษฐกิจ และการเมืองทางเดียวกัน การรวมตัวกันจัดต้ังพรรคการเมือง เป็นเสรีภาพของปวงชนชาว 
ไทย ท่ีสามารถกระท าได้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๕  ” 
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดต้ังพรรคการเมือง ตามวิถีทางทางปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    

พรรคการเมืองในฐานะเป็นสถาบันทางการเมือง มีหน้าท่ีคัดสรรบุคคลท่ีเป็นสมาชิก 
พรรคการเมืองส่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร การรวบรวมปัญหาของประชาชนเพื่อเสนอให้
สภามีมติน าไปสู่การแก้ไข การก าหนดนโยบายเพื่อการบริหารประเทศ ตรวจสอบและควบคุมการ 
บริหารงานของรัฐบาลในสภา พรรคการเมืองยังเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างรัฐบาลและประชาชนท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีต่าง ๆท่ัวประเทศ พรรคการเมืองยังให้การศึกษาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับ 
ประชาชน พรรคการเมืองช่วยประสานประโยชน์ของกลุ่มชนในสังคม พรรคการเมืองปลุกเร้าให้
ประชาชนเกิดความสนใจทางการเมือง โดยการชักชวนให้เข้าเป็นสมาชิก หรือให้การสนับสนุนในด้าน
การเงิน พรรคการเมืองช่วยพัฒนาการเมือง และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและมีเสถียรภาพทางการเมือง 

  
๓. การออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง  
ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองก่อให้เกิดการผลิตนโยบายและบริการสาธารณะท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของสาธารณชนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรของ
สาธารณะให้สูงขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆเพิ่มคุณภาพของการ
ตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณะชนช่วยให้เกิดความกระจ่างในวัตถุประสงค์และความ
ต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้น การสร้างฉันทามติ โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถท่ี
จะสร้างข้อตกลงท่ีมั่นคงและยืนยาวและการยอมรับระหว่างกลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีความเห็น
ขัดแย้งกันคนละทาง ก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี ลดความขัดแย้งทางการเมืองและก่อให้เกิด
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ความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ และน านโยบายพรรคการเมืองปรับเป็นนโยบายของรัฐบาลการ
น าเสนอนโยบายท่ีสอดคล้องกับความต้องการและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน อย่างแท้ จริง มี
แนวทางในการน านโยบายของพรรคไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ข้อบังคับพรรคการเมืองต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน  
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องไม่เปล่ียนแปลงรูปแบบของรัฐ ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติและไม่ครอบง าหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีโดยอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 

 
๔. ด้านการสนับสนุนให้พรรคได้รับการเลือกต้ังเข้าไปบริหารประเทศ 

การใช้สิทธิเลือกตั้งในรูปแบบประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ต้องมีลักษณะการใช้สิทธิโดยอิสระการใช้สิทธิ 
เลือกต้ังจะต้องเกิดจากความสมัครใจ ไม่ได้เกิดมาจากการบังคับหรือข่มขู่หรือสัญญาว่าจะให้
ผลตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งโดยลับ การออกเสียงต้องกระท าแต่เพียงล าพัง 
โดยไม่มีผู้อื่นอยู่ร่วมด้วย หรือสามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้มีสิทธิเลือกผู้สมัครคนใดหรือออกเสียงอย่างไร การ
ออกเสียงเลือกต้ังของบุคคล ไม่สามารถประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปได้ ความเสมอภาคในการ
เลือกตั้ง บุคคลแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียงเท่านั้น สมาชิกพรรคไปลงคะแนนเลือกต้ัง
ให้พรรคท่ีตนเองสนับสนุน การสนับสนุนการหาเสียงให้พรรค 

 
๕. ด้านเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท า

หน้าที่ การออกกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เป็นผู้เลือก ส.ส. ท่ีจะไป
ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศ เข้าไปท าหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติ น าปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอรัฐบาล เข้าไปตรวจสออบการท างานของรัฐ 

 
๖. ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง  
พรรคการเมืองต้องด าเนินกิจกรรมของพรรคจึงจ าเป็นท่ีพรรคการเมืองจะต้องมีค่าใช้จ่าย

ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พรรคสามารถด าเนินกิจกรรมของพรรคได้ ท าให้พรรคมีเงินเป็นค่าใช้จ่ายจาก
สมาชิกพรรคท าให้พรรคการเมืองเกิดความเข้มแข็ง พรรคต้องมีเงินเพื่อเผยแผ่ประชาธิปไตยพัฒนา
การเมืองให้ประชาชนได้รู้จักรพรรคของตัวเองมากขึ้น ท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรค
ป้องกันนายทุนเข้ามาครอบง า เพื่อประโยชน์ในการหารเสียงเลือกต้ังประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเป็นสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคท าให้เห็นว่าการเข้ามาเป็น
สมาชิกพรรคมีความส าคัญและเป็นเจ้าของพรรค  

การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง การจัดท ากิจกรรมทางการเมืองของพรรค
การเมือง สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรค ประจ าจังหวัดการพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิก
พรรคการเมือง ให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกพรรคการเมืองและ
ประชาชนในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๔.๕.๒  องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าองค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัยครั้งนี้ไปสังเคราะห์เป็นความรู้การประยุกต์หลักธรรม
อปริหานิยธรรม ๗  เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ 
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย มีด้วยกัน ๗ ด้าน ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒.พร้อมเพียงกัน
ประชุม ๓.ไม่บัญญัติส่ิงท่ีไม่ควรบัญญัติ หรือล้มเลิกส่ิงท่ีบญัญัติ ๔.เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค ๕.ไม่
ลุแก่อ านาจให้เกียรติสตรี ๖.เคารพสถานท่ีส าคัญ ๗.คุ้มครองป้องกันอันชอบ การใช้หลักธรรมเข้ามา
สังเคราะห์เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองให้รู้จักหลักธรรมน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัย 
 สามารถสรุปเป็นแผนภาพองค์ความรู้ได้ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

ประชาชน 
 

สนับสนุนพรรค 
เข้าไปบริหาร

 

เสนอตัวเป็นผู้ลง 
สมัครรับเลือกต้ัง 

 

 การเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง 

  

 ร่วมออกข้อบังคับ
และนโยบายพรรค 

  

   สนับสนุนเงินบ ารุง
พรรค 

 

จัดต้ังพรรคการเมือง
ประเทศ 

  

ไม่บังคับปกครองสตร ี
 (สิทธิเสรีภาพ) 

 

หมั่นประชมกันเน่ืองนิตย์  
(ความสามัคคี) 

 เคารพนับถือท่านผู้ใหญ ่
 (การเคารพผู้อาวุโส) 

พรรค 
การเมือง 

   พร้อมเพียงกัน
ประชุม 

 ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่
บัญญัติ 
 (การปฏิบัติกฎ

การอารักขาคุ้มครอง
โดยรวม 

(การสนับสนุนคนดี) 

เคารพปูชนีย์สถาน 
(องค์กรทาง)

แผนภาพที่ ๔.๑๖ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะหจ์ากการวิจัย 
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จากแผนภาพที่ ๔.๑๖ ผู้วิจัยน าองค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัยครั้งนี้ไปสังเคราะห์เป็นความรู้
เชิงนวัตกรรมเพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  

 
๓. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยการประยุกต์หลักธรรม อปริหานิยธรรม 
จากการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ  

เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ”   อธิบายได้ดังนี้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย  มี ๖ ประเด็นด้วยกันคือ  ๑) การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง  ๒) การมีส่วนร่วมในการจัดต้ังพรรคการเมือง  ๓)  การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรค
และนโยบายของพรรคการเมือง  ๔)  การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ 
๕)  เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าท่ี  ๖)  การมีส่วนร่วม
บริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง  ท้ัง ๖ ประเด็นซึ่งสามารถน ามาประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ 
เพื่อให้สมาชิกพรรคการเมืองยึดเป็นแนวทางอยู่ร่วมกันสร้างความสามัคคี ให้เกียรติกันไม่ว่าสตรีหรือผู้
ร่วมสมาชิกพรรค รับผิดชอบหน้าท่ี รู้กฎระเบียบปฏิบัติตามเคารพผู้อาวุโสเคารพสถานท่ีส าคัญของ
ท้องถิ่นท านุบ ารุงศาสนา ปกป้องสถานท่ีส าคัญร่วมกัน อธิบายได้มีดังนี้ 

 
๑. ด้านการมีส่วนร่วมการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
สมาชิกพรรคการเมืองต้องหมั่นประชุมกันท าให้เกิดประโยชน์ในการพบปะแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สมาชิกจะได้รับรู้รับทราบการด าเนินงานของพรรคการเมืองเพื่อสมาชิกจะ
ได้น าข้อมูลท่ีจ าเป็นท่ีต้องให้ประชาชนรับรู้ในความเคล่ือนไหวของพรรคว่าได้ท าอะไรไปบ้างหรือ
รับทราบปัญหาของประชาชนเพื่อน าไปเสนอในท่ีประชุมพรรคเพื่อแก้ไขปัญหาตรงตามประชาชน
ต้องการเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และพัฒนาต่อไปให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ การหมั่นประชุมกัน
เป็นเนื่องนิตย์ยังท าให้สมาชิกพรรคการเมืองได้พบกันบ่อยเกิดความรักความสามัคคี 

 เพื่อพัฒนาสร้างความเข้าใจท่ีดีให้กับสมาชิกพรรคของตน ประชาชนมีส่วนร่วมเข้ามา
สนับสนุนพรรคการเมืองในการเป็นสมาชิกสร้างความเข้มแข็งพรรคการเมือง กิจกรรมทางการเมือง 
เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเสนอกฎข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรค  การเลือกต้ังผู้บริหาร
พรรค สมาชิกพรรคมีส่วนเข้าร่วมในการเลือกตั้ง สมาชิกยังช่วยสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง แจ้งเหตุหรือ
เบาะแสการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง เป็นสมาชิกระดับแกนน าพรรคการเมือง ช่วยหาเสียงเลือกต้ัง และ
ระดมคนหรือพยายามดึงให้ผู้คนมาสนับสนุนการลงคะแนนให้พรรค และการร่วมระดมทุน 
 

๒. ด้านการมีส่วนร่วมการจัดต้ังพรรคการเมือง 
องค์ความรู้ท่ีได้การจัดต้ังพรรคการเมือง น ามาสังเคราะห์การประยุกต์หลักธรรม เพื่อให้

เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วม  การมีส่วนร่วมพร้อมเพียงกันประชุม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคร่วมรับผิดชอบในหน้าท่ีในการเข้าประชุมการจัดต้ังพรรค
การเมืองและเลิกประชุมอยู่ร่วมกันจนครบเวลาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองท่ีรู้หน้าท่ีและตรงต่อเวลา 



๒๐๓ 
 

เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและพรรคการเมืองเกิดความเข้มแข็งเป็นท่ียอมรับของสมาชิกพรรค
และประชาชนเพื่อให้สมาชิกพรรครับทราบในกิจการ ในการจัดต้ังพรรคการเมืองของตนเองและส่งผล
ให้ทราบว่ามีสมาชิกพรรคการเมืองการเมือง ผู้ท่ีเข้ามาร่วมจะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
อย่างเป็นทางการถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีใครบ้าง เพื่อได้พัฒนาโดย
น าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
 

๓.  ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง 
องค์ความรู้ท่ีได้จากการออกข้อบังคับพรรคการเมือง และนโยบายของพรรคการเมือง 

น ามาสังเคราะห์การประยุกต์หลักธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วม สมาชิกพรรคการเมือง
ต้องหมั่นประชุมกันท าให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรค
และนโยบายก่อนแล้วและจะไม่น ากฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบท่ีถูกต้อง และให้ความเคารพเช่ือฟังผู้
อาวุโสในพรรคการเมือง และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และการออกข้อบังคับพรรคและนโยบาย
ของพรรคการเมืองไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมของชุมชนควรคุ้มครองป้องกัน 

 
๔. การมีส่วนร่วมการสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ 
องค์ความรู้ท่ีได้จากการสนับสนุนพรรคได้รับการเลือกต้ังให้พรรคเข้าบริหารประเทศ

น ามาสังเคราะห์การประยุกต์หลักธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนพรรค
จะต้องมีการมั่นประชุมกันของสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อให้รับทราบปัญหาการสนับสนุนการ
ด าเนินการหาเสียงหรือการน านโยบายของพรรคไปเผยแพรได้ถูกต้องเป็นทิศทางเดียวกัน สมาชิก
พรรคจะต้องน านโยบายของพรรคเท่านั้นท่ีได้วางไว้ สมาชิกพรรคควรให้เกียรติและสนับสนุนผู้อาวุโส
ได้รับการเลือกตั้งการสนับสนุนรวมถึงสตรีที่เป็นสมาชิกของพรรคในการลงสมัคร 

 
๕. การมีส่วนร่วมการเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เพื่อเข้าไปท าหน้าที่ 
องค์ความรู้ท่ีได้จากการเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เพื่อเข้าไปท าหน้าท่ีน ามาสังเคราะห์การประยุกต์หลักธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกพรรคการเมืองท่ีต้องการเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังมีการประชุมสมาชิกในพรรค
การเมืองเพื่อสรรหาบุคคลท่ีต้องการลงสมัคร และสมาชิกพรรคการเมืองท่ีลงสมัครลงเลือกต้ังต้อง
ทราบนโยบายของพรรคว่าพรรคเสนอนโยบายอะไรบ้าง ในการเสนอตัวลงสมัครควรให้เกียรติผู้อาวุโส
หรือสตรี จะท าให้พรรคเกิดความรักความสามัคคีของสมาชิกพรรคการเมือง 

 
 ๖. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง 
องค์ความรู้ท่ีได้จากการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง  น ามาสังเคราะห์การ 

ประยุกต์หลักธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมืองจากการประชุมกัน
บ่อย ๆท าให้สมาชิกเห็นความส าคัญในการเป็นสมาชิกการร่วมกันแก้ไขปัญหาของพรรคการเมืองการ
ไม่ท าส่ิงท่ีไม่ใช่นโยบายของพรรคหรือไม่ยกเลิกนโยบายท่ีมีดีอยู่แล้วสมาชิกพรรคการเมืองแสดงความ



๒๐๔ 
 

ความคิดเห็นและให้เกียรติเคารพนับถือผู้ใหญ่ในพรรค และผู้อาวุโสรับฟังผู้เป็นสมาชิกพรรคและให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการน าหลักธรรมทาง
พุทธศาสนามาประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในทางท่ีดี ร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมืองเพื่อสนับสนุน
ให้กับพรรคการเมืองไปในทางเจริญรุ่งเรืองสร้างความเข้มแข็ง 

พรรคการเมืองต้องด าเนินกิจกรรมของพรรคจึงจ าเป็นท่ีพรรคการเมืองจะต้องมีค่าใช้จ่าย
ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พรรคสามารถด าเนินกิจกรรมของพรรคได้ ท าให้พรรคมีเงินเป็นค่าใช้จ่ายจาก
สมาชิกพรรคท าให้พรรคการเมืองเกิดความเข้มแข็ง พรรคต้องมีเงินเพื่อเผยแผ่ประชาธิปไตยพัฒนา
การเมืองให้ประชาชนได้รู้จักรพรรคของตัวเองมากขึ้น ท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรค
ป้องกันนายทุนเข้ามาครอบง า เพื่อประโยชน์ในการหารเสียงเลือกต้ัง  ประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเป็นสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรค ท าให้เห็นว่าการเข้ามาเป็น
สมาชิกพรรคมีความส าคัญและเป็นเจ้าของสมาชิกพรรคการเมืองอยู่รวมกันมีกิจกรรมร่วมกันจะท าให้
สมาชิกเกิดความมีน้ าหนึ่งใจเดียวและมีความรู้รักสามัคคี 

องค์ความรู้ท่ีได้จากการประยุกต์หลักธรรมเข้ามาเป็นปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองท าให้เกิดการบูรณาการ สมาชิกพรรคการเมือง
การจัดต้ังพรรคการเมือง การออกกฎข้อบังคับนโยบายของพรรคการเมืองการสนับสนุนพรรคให้ได้รับ
การเลือกต้ัง การสมัครลงเลือกต้ัง เงินทุนสนับสนุนพรรค น าหลักธรรมมาประยุกต์เพื่อให้สมาชิก
พรรครู้จักกฎข้อบังคับนโยบายของพรรคต้องให้มีการประชุมกันอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความพร้อมเพียง
และจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่น ากฎข้อบังคับหรือนโยบายท่ีพรรคไม่ได้ออกมาใช้ในทางท่ีผิดได้และการ
เป็นสมาชิกพรรคยังต้องให้ความเคารพผู้ท่ีมีอาวุโสและการให้เกียรติสตรี พรรคการเมือง สมาชิกพรรค
การเมืองน าเอาหลักธรรมมาทางพุทธศาสนามาบูรณาการในทางท่ีดีให้พรรคการเมืองเจริญรุ่งเรืองเกิด
ความเข้มแข็ง ท าให้ประชาชนอยากเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกพรรค ท าให้เกิดการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมากขึ้น 

 
 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ" มีวัตถุประสงค์ดังนี้  ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ   ๓) เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคไทย ใน
จังหวัดชัยภูมิ  โดยการประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม ๗  

จากวัตถุประสงค์งานวิจัยผู้ศึกษาวิจัยสรุปและอภิปรายผลรวมถึงการน าเสนอ
ข้อเสนอแนะโดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง ๒ แบบได้แก่  ๑) ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Research) โดยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด ๑๘ รูปหรือคน ในการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  มีประเด็นเนื้อหาในการ
สัมภาษณ์  ตามวัตถุ ประสงค์และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group ) และ ๒)ข้อมูลเชิงปริมาณ 
การส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตจังวัดชัยภูมิ  
จ านวน ๑,๑๓๘,๗๗๘  คน โดยสามารถน าเสนอรายงานการวิจัยตามล าดับหัวข้อดังนี้ 
 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย 
 ๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย และการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  โดยการประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการโดยการแจก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จากนั้นสรุปได้ในแต่ละด้านได้ดังนี ้



๒๐๖ 
 

๕.๑.๑ สรุปผลจากการศึกษาสภาพทั่วไปของสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑) ด้านการมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง   
 จากสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค

การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ประชาชนไม่กล้าออกมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพราะไม่
เข้าใจในปัญหาของการมีส่วนร่วมทางการเมืองกลัวกระทบต่อความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนจะ
สร้างความขัดแย้งกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยในการมาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การมาสนับสนุนพรรค
การเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งกลัวอิทธิพลในท้องถิ่นที่เป็นหัวคะแนนให้กับพรรคการเมืองฝ่าย
ตรงข้ามและการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องเสียเงินค่าบ ารุงพรรคและเรียกเก็บเป็นรายปีถ้าไม่
เสียค่าบ ารุงพรรคต้องสิ้นสภาพการเป็นสมาชิกภาพท าให้ประชาชนส่วนหนึ่งขาดโอกาสเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง การมีสมาชิกพรรคการเมอืงมากจะสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง 

 
๒) ด้านการมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง 

  สภาพทั่วไปของการจัดตั้งพรรคการเมืองประชาชนไม่เข้าใจในปัญหาของการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองกลัวจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของตนและชุมชนจะสร้างความขัดแย้งกลัวว่า
จะไม่ปลอดภัยในการเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และในการขอจดจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้อง
มีประชาชนสมัครเป็นสมาชิกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสมาชิกครบห้าร้อยคนและต้องมีเงินทุน
ประเดิมหนึ่งล้านบาท จึงจะสามารถจัดตั้งพรรคการเมืองได้ และเมื่อจัดตั้งเรียบร้อยภายในหนึ่งปี
ต้องมีสมาชิกห้าพันคน ภายในสี่ปีต้องมีสมาชิกหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ถ้าไม่สามารถมีสมาชิกได้ตาม
กฎหมายก าหนด พรรคการเมืองนั้นต้องสิ้นสภาพไป 

  
๓) ด้านการมีส่วนร่วมในออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง 

 สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ในการการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมือง ผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
อาจไม่มีโอกาสได้รับรู้รับทราบในการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรคการเมืองเนื่องจากคณะ 
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ด าเนินการจัดท ากันขึ้นเองโดยไม่รับฟังเสียงจากสมาชิกทั่วๆ ไปจึง
ขาดความเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและจะท าให้ผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองขาดความส าคัญขาดความเชื่อมั่นพรรคการเมืองที่ตนเองให้การสนับสนุน การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองต้องรับฟังเสียงของสมาชิกรอบด้านจึงจะครอบคลุมในการออกข้อบังคับพรรคและ
นโยบายของพรรคการเมือง 

 
๔) ด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนพรรคการเมืองให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้า

บริหารประเทศ 
 จากสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค 

ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองกลัวจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนจะสร้างความขัดแย้ง
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยในการมาสนับสนุนพรรคการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง กลัวอิทธิพลใน



๒๐๗ 
 

ท้องถิ่น พวกที่เป็นหัวคะแนนให้กับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม ท าให้ไม่กล้าให้การสนับสนุนพรรค
การเมืองหรือการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการร่วมท ากิจกรรมของพรรคการเมือง  สมาชิก
พรรคการเมืองพร้อมกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งพรรคของตนก็มีโอกาสได้รับการเลือกตั้ง 

 
๕) ด้านการมีส่วนร่วมเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าที่ 
 สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ

เมืองไทย ด้านเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเข้าไปท าหน้าที่
ออกกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เป็นผู้เลือก ส.ส. ที่จะด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรีควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือพัฒนาประเทศ น า
ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอรัฐบาล และนโยบายของพรรค การเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องท าตามหน้าที่และนโยบายของพรรคตามที่หาเสียงไว้กับประชาชนและ
ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือมติของพรรคการเมือง 

 
๖) ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง 

 สภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง เงินบ ารุงพรรคการเมือง  ส่วนหนึ่งได้
จากสมาชิกที่มีส่วนร่วมจ่ายค่าบ ารุงพรรคไม่น้อยกว่า ๑๐๐ บาทต่อปี ตลอดชีพ ๒,๐๐๐ บาทเงิน
จ านวนนี้เป็นเงินค่าบ ารุงพรรคที่ได้จากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองท าให้ประชนชนบางส่วนไม่
เห็นด้วยจึงไม่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรค ท าให้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่มีโอกาสเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 

๕.๑.๒  สรุปผลปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูม ิ

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน   ๒๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๐.๕  มีอายุ ๒๑-๓๐ ปี จ านวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘ การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
๓๒๔ คนคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐ ประกอบอาชีพเกษตร จ านวน ๑๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘ มี
รายได้ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ 

พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ รวมอยู่ในระดับมาก  (𝐱̅  =๓.๕๓, S.D=๐.๐๖)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้านตามค่าเฉลี่ยพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงล าดับ  
ดังนี้ ด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรค
การเมือง   (𝐱̅ =๓.๘๑, S.D=๐.๒๑) รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง  (𝐱̅ =๓.๘๐, S.D=๐.๒๑) ด้านเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  (𝐱̅ =๓.๗๗, S.D=๐.๑๖) ด้านการสนับสนุนให้พรรคได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ
(𝐱̅ =๓.๖๗, S.D=๐.๒๐) ด้านการจัดตั้งพรรคการเมือง(𝐱̅ =๓.๕๔, S.D=๐.๒๕) และด้านการมีส่วน
ร่วมสนับสนุนจ่ายเงินค่าบ ารุงพรรค(𝐱̅ =๒.๕๙, S.D=๐.๑๓) ตามล าดับ 



๒๐๘ 
 

๑)ด้านการมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด ด้านการมีส่วนร่วม  
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝐱̅  =๓.๘๐, S.D=๐.๒๖) 

เมื่อพิจารณาโดยรวมตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ข้อที่ว่าการมีสมาชิกพรรคเป็นจ านวนมากท า ให้พรรคเกิดความเข้มแข็ง  (𝐱̅ =๓.๙๘, S.D=
๐.๑๔) ,รองลงมาได้แก่ข้อที่ว่า การมีสมาชิกพรรคเป็นจ านวนมากจะ ช่วยในเรื่องงบประมาณเงินทุน
ที่พรรคจะได้จากสมาชิกพรรค  (𝐱̅ =๓.๙๖,S.D=๐.๒๑),ข้อที่ว่าการเป็นสมาชิกพรรคยังเป็นตัวแทน 
ของพรรคภายในชุมชนหรือภายในองค์กรต่าง  ๆ (𝐱̅ =๓.๘๐,S.D=๐.๔๐) ข้อที่ว่าการมีสมาชิกพรรค
จ านวนมากมีบทบาทส าคัญช่วยหาเสียงเลือกตั้งและระดมคนหรือพยายามดึงให้ผู้คนมาสนับสนุนการ
ลงคะแนนเสียง (𝐱̅ =๓.๖๗, S.D=๐.๔๗)     และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ข้อที่ว่าการเป็นสมาชิกพรรคยัง
เป็นตัวแทน ของพรรคในการสื่อสารทางการเมือง  (𝐱̅ =๓.๖๑, S.D=๐.๔๙) ตามล าดับ 

 
๒)ด้านการมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง  

พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองโดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝐱̅  
=๓.๕๔, S.D=๐.๒๕)  

เมื่อพิจารณาโดยรวมตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ข้อที่ว่าสมาชิพรรคการเมืองมีความส าคัญต่อการจัดตั้งพรรคการเมืองมาก (𝐱̅ =๔.๐๐, S.D=
๐.๐๐) ,รองลงมาได้แก่ข้อที่ว่าการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมีอุดมการณ์มีความเชื่อทางการเมือง
คล้ายคลึงกัน (𝐱̅ = ๔.๐๐,S.D=๐.๐๐)  ข้อที่ว่าการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องเป็นเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย (𝐱̅ = ๔.๐๐,S.D=๐.๐๐)  ข้อที่ว่าการการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมีสมาชิก (𝐱̅ =๓.๒๓, S.D=
๐.๔๒) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ข้อที่ว่าการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า หนึ่ง
ล้านบาท (𝐱̅ =๒.๔๖,S.D=๐.๘๔) ตามล าดับ 

 
๓)ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรคการเมือง   

พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค 
การไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก(𝐱̅  =๓.๘๑, S.D=๐.๒๑)  

เมื่อพิจารณาโดยรวมตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ข้อที่ว่าการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองก่อให้เกิดการผลิตนโยบายที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสาธารณชน  (𝐱̅ =๔.๐๐, S.D=๐.๐๐) ,รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่าการมีส่วนร่วมตัดสินใจการ
ปรึกษาหารือกับสาธารณะชนและสมาชิกพรรคช่วยให้รู้ความต้องการของประชาชนน ามาออกเป็น
นโยบาย ของพรรคการเมือง (𝐱̅ =๔.๐๐,S.D=๐.๐๐),ข้อที่ว่าการเลือกตั้งคณะกรรม การสรรหา
ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง (𝐱̅ =๓.๘๒ , S.D=๐.๓๘) ข้อที่ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับพรรคกระท าโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง (𝐱̅ = ๓.๖๒,S.D=๐.๔๙) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ข้อที่ว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคหรือ
นโยบายของพรรคการเมืองควรรับการพัฒนาให้ทันสมัย  (𝐱̅ =๓.๕๙,S.D=๐.๔๙) ตามล าดับ 

 



๒๐๙ 
 

๔)ด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหาร
ประเทศ  

พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝐱̅  =๓.๖๗, S.D=๐.๒๐)  

เมื่อพิจารณาโดยรวมตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ได้แก่  ข้อที่ท่านเห็นว่าการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ส าคัญ (𝐱̅ =๔.๐๐, S.D=
๐.๐๐) รองลงมาได้แก่ข้อที่ว่าท่านเห็นว่าการใช้สิทธิโดยอิสระคือการใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเกิดจาก
ความสมัครใจ (𝐱̅ =๔.๐๐, S.D=๐.๐๐) ข้อที่ท่านเห็นว่าการเลือกตั้งโดยลับ การออกเสียงต้องกระท า
แต่เพียงล าพัง (𝐱̅ =๓.๗๗, S.D=๐.๔๒) ข้อที่ท่านเห็นไม่ได้เกิดมาจากการบังคับหรือข่มขู่หรือสัญญาว่า
จะให้ผลตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง(𝐱̅ =๓.๓๘, S.D=๐.๔๘) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ข้อที่
เห็นว่าความเสมอภาคในการเลือกตั้งบุคคล แต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียงเท่านั้น (𝐱̅ =
๓.๑๘, S.D =๐.๓๘) ตามล าดับ 

 
๕)ด้านการมีส่วนร่วมเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าที่  
พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค

การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝐱̅  =๓.๗๗, S.D=๐.๑๖)  
เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ข้อที่ว่าเข้าไปเพ่ือออกกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชน (𝐱̅  =๕.๐๐, S.D=๐.๐๐) รองลงมาได้แก่ข้อที่ว่าเป็นผู้เลือกผู้ที่จะไปด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรี (𝐱̅  =๔.๓๘, S.D=๐.๔๙) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ข้อที่ว่าปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชนต้องน าเสนอรัฐบาล (𝐱̅  =๓.๒๓, S.D=๐.๔๒) ตามล าดับ 

 
๖)ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง  

พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝐱̅  =๒.๕๙, S.D=๐.๑๓) 

เมื่อพิจารณาโดยรวมตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ข้อที่ว่าผู้บริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษีผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธิน าจ านวนเงินที่
บริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ (𝐱̅ =๓.๘๒, S.D=๐.๓๘  ),รองลงมาได้แก่ข้อที่เห็นว่าพรรคการเมือง
ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบริจาคให้แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเกินกว่า ๑๐ 
ล้านบาทต่อปี” (𝐱̅ =๓.๗๗, S.D=๐.๔๒), ข้อที่เห็นว่าสมาชิกควรมีส่วนร่วมจ่ายค่าบ ารุงพรรคไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ บาท ต่อปีหรือ พรรคอาจก าหนดโดยจ่ายค่าบ ารุงพรรคจากสมาชิกแบบตลอดชีพก็ได้แต่
ต้องไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐  (𝐱̅ =๓.๐๐ , S.D=๐.๐๐ ), ข้อที่เห็นว่าผู้บริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษี
ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธิน าจ านวนเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน๑๐,๐๐๐
บาท กรณีบุคคลธรรมดา และไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทส าหรับนิติบุคคล  (𝐱̅ =๑.๓๘ , S.D=๐.๔๙) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อที่เห็นว่าการบริจาคแก่พรรคการเมือง  ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้
เปิดเผยชื่อผู้บริจาค (𝐱̅ =๑.๐๐ , S.D=๐.๐๐ ) ตามล าดับ 



๒๑๐ 
 

๕.๑.๓ การประยุกต์หลักธรรม อปริหานิยธรรม เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 

พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 
ในจังหวัดชัยภูมิ โดยการบูรณาการประยุกต์หลักธรรม อปริหานิยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก(𝐱̅  =
๓.๔๐,S.D=๐.๐๖) 

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยด้านการมีส่วนร่วมหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์( 𝐱̅ =๓.๘๑,S.D=๐.๒๔) รองลงมาด้านการมีส่วน
ร่วมไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติไม่ล้มเลิกสิ่งบัญญัติ (𝐱̅ =๓.๖๘ ,S.D=๐.๑๖ ) ด้านการมีส่วนร่วม
คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม(𝐱̅ =๓.๖๘ S.D=๐.๒๘) ด้านการมีส่วนร่วมด้านการมีส่วนร่วมเคารพนับ
ถือผู้อาวุโสในพรรค (𝐱̅ =๓.๖๓ ,S.D=๐.๒๒) ด้านการมีส่วนร่วมพร้อมเพรียงกันประชุม (𝐱̅ =
๓.๒๘,S.D=๐.๑๐)  ด้านการมีส่วนร่วมไม่ลุแก่อ านาจให้เกียรติสตรี(𝐱̅ =๓.๑๖,S.D=๐.๑๕)  และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านการมีส่วนร่วมเคารพสถานที่ส าคัญ (𝐱̅ =๒.๕๙ S.D=๐.๑๓) ตามล าดับ  
 

๑)การบูรณาการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรมหลักธรรมที่ว่าหม่ันประชุม 
กันเนืองนิตย์  (ท าให้เกิดความรักความสามัคคี) พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  โดยบูรณาการประยุกต์หลักธรรม
อปริหานิยธรรม.ด้านการมีส่วนร่วมหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝐱̅  =
๓.๘๑,S.D=๐.๒๔)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไป
หาน้อย ด้านที่เห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ท าให้เกิดความรักสามัคคีสมาชิกพรรคการเมืองได้
พบปะแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นซึ่งกันและกัน ( 𝐱̅ =๓.๙๒,S.D=๐.๒๘ ) รองลงมาด้านที่เห็นว่าการ
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์จะสามารถเสนอแนว ทางในการแก้ไขปัญหาได้ (𝐱̅ =๓.๙๒,S.D=๐.๒๘) 
ด้านที่เห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสาธารณชน (𝐱̅ = ๓.๙๓ S.D=๐.๒๕) ด้านที่เห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ท าให้เกิดความรัก
ความสามัคคีส่งผลดีต่อพรรค  (𝐱̅ =๓.๖๔,S.D=๐.๗๗)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เห็นว่าการหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ ท าให้มีการแก้ไขปัญหาเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ (𝐱̅ =๓.๖๓,S.D=๐.๔๘) 
ตามล าดับ 

๒) การบูรณาการประยุกต์หลักธรรม อปริหานิยธรรมหลักธรรมที่ว่าการมีส่วน
ร่วมพร้อมเพรียงกันประชุม” (สมาชิกพรรคการเมืองต้องมีความรับผิดชอบ) พบว่าการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดย
บูรณาการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม.ด้านการมีส่วนร่วมพร้อมเพรียงกันประชุม โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (𝐱̅ =๓.๒๘,S.D=๐.๑๐)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไป
หาน้อย ด้านเห็นว่าพร้อมเพรียงกันประชุม และเลิกประชุม(𝐱̅ =๔.๐๐ S.D=๐.๐๐)รองลงมาเห็นว่า
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเข้าให้ตรงเวลา(𝐱̅ =๓.๓๙ S.D=๐.๔๙) ด้านเห็นว่าพร้อมเพรียงกันประชุม อยู่
ร่วมประชุมจนครบก าหนดเวลา (𝐱̅ =๓.๗๗,S.D=๐.๔๒)  ด้านเห็นว่าพร้อมเพรียงกันประชุมร่วม
รับผิดชอบในหน้าที่ในการประชุมร่วมกัน(𝐱̅ =๓.๐๐, S.D=๐.๐๐) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านเห็น



๒๑๑ 
 

ว่าพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง ชุมชนพร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย (𝐱̅ =๒.๒๓, S.D=
๐.๔๒) ตามล าดับ 
  

๓)การบูรณาการประยุกต์หลักธรรม  อปริหานิยธรรมหลักธรรมที่ว่าการมีส่วน
ร่วมไม่บัญญัติสิ่งทีไ่ม่ควรบัญญัติไม่ล้มเลิกสิ่งบัญญัติ  (สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อบังคับขอพรรค) 

พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝐱̅ =๓.๖๘,S.D=๐.๑๖)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ด้านทีเ่ห็นว่าไม่ควรตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบที่ไม่ถูกต้อง (𝐱̅ =๔.๐๐,S.D=๐.๐๐) รองลงมา
ด้านที่เห็นว่าไม่บัญญัติสิ่งใหม่ไม่ยกเลิกกฎระเบียบเก่าผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจจะต้องไม่ท าการยกเลิก
(𝐱̅ = ๓.๘๒ S.D=๐.๓๘) ด้านเห็นว่าไม่บัญญัติสิ่งใหม่ไม่ยกเลิกกฎเก่าต้องมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน
ให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ (𝐱̅ =๓.๖๒, S.D=๐.๔๙) ด้านที่เห็นว่าไม่ควรบัญญัติสิ่งใหม่ไม่
ยกเลิกกฎเก่าตั้งบัญญัติอ่ืนให้ขัดต่อของเดิม (𝐱̅ = ๓.๕๙,S.D=๐.๔๙) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดด้าน
เห็นว่าไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ที่บัญญัติไว้ก่อน (𝐱̅ = ๓.๓๘,S.D=๐.๔๙) ตามล าดับ  
 

๔) การบูรณาการประยุกต์หลักธรรม อปริหานิยธรรม หลักธรรมด้านการมีส่วน
ร่วมเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค 

พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยบูรณาการประยุกต์หลักธรรม อปริหานิยธรรม.ด้านการมีส่วนร่วม
เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรคการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝐱̅  =๓.๖๓,S.D=๐.๒๒)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยด้านที่เห็นว่าการเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค ( 𝐱̅ =๓.๙๔,S.D=๐.๒๔) รองลงมาด้านที่เห็นว่าให้
ความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้น าในชุมชน (𝐱̅ =๓.๘๘,S.D=๐.๓๒) ด้านที่เห็นว่าถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอัน
ควรรับฟัง(𝐱̅ = ๓.๗๗,S.D=๐.๔๒)  ด้านที่เห็นว่าผู้น าทางการเมืองส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งของ
ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา( 𝐱̅ = ๓.๓๘,S.D=๐.๔๘)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดด้านที่เห็นว่าผู้น าทางการเมืองส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งของท่านสามารถบริหารจัดการเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด( 𝐱̅ = ๓.๑๘,S.D=๐.๓๘) ตามล าดับ 
 

๕) การบูรณาการประยุกต์หลักธรรม อปริหานิยธรรมหลักธรรมด้านการมีส่วน
ร่วมไม่ลุแก่อ านาจให้เกียรติสตรี พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิโดยบูรณาการประยุกต์หลักธรรม อปริหานิยธรรม.
ด้านการมีส่วนร่วมไม่ลุแก่อ านาจให้เกียรติต่อสตรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝐱̅  =๓.๑๖,S.D=๐.๑๕) 

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยเรียงล าดับจากมากที่สุด
ไปหาน้อย ด้านที่เห็นว่าสมาชิกพรรคการเมืองส่วนใหญ่ให้ควรเกียรติสตรี ( 𝐱̅ =๔.๐๐,S.D=๐.๐๐)  
รองลงมาด้านที่เห็นว่าผู้น าทางการเมืองทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
(𝐱̅ = ๓.๘๘,S.D=๐.๓๒) ด้านที่เห็นว่าโดยเฉพาะการให้เกียรติต่อกุลสตรี ควรให้เกียรติกัน ไม่นินทา
ว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดีเคารพสิทธิกัน (𝐱̅ =๓.๗๗, S.D=๐.๔๒) ด้านที่เห็นว่าไม่จ าเป็นต้อง



๒๑๒ 
 

เฉพาะกุลสตรี  ผู้ร่วมงานก็ให้เกียรติกัน  ( 𝐱̅ =๓.๓๘,S.D=๐.๔๘) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเห็นว่า
สมาชิกพรรคต้องรับฟังความคิดเห็นกันของ ทุกคน ( 𝐱̅ =๓.๑๘,S.D=๐.๓๘) ตามล าดับ 
 

๖) การบูรณาการประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม หลักธรรมด้านการมีส่วนร่วม
เคารพสถานที่ส าคัญ  

พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยบูรณาการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม. ด้านการมีส่วนร่วม
เคารพต่อสถานที่ส าคัญโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (𝐱̅  =๒.๕๙,S.D=๐.๑๓)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ด้านที่เห็นว่าสมาชิกพรรคควรเคารพสถานที่ส าคัญทางศาสนาและท านุบ ารุงรักษา( 𝐱̅ =๓.๘๒
S,.D=๐.๓๘) รองลงมาด้านที่เห็นเห็นว่าสมาชิกพรรคควรเคารพสถานที่  ชุมชนที่ใช้ร่วมท ากิจกรรม 
(𝐱̅ =๓.๗๗,S.D=๐.๔๒ ) ด้านที่เห็นว่าควรเคารพสถานที่ส าคัญที่เป็นสาธารณประโยชน์ (𝐱̅  = ๓.๐๐, 
S.D=๐.๐๐)   ด้านที่เห็นว่าควรเคารพสถานที่ส าคัญให้ความคุ้ม ครองสาธารณะสถาน (𝐱̅  =๑.๓๘, 
S.D=๐.๔๙) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดด้านที่เห็นว่าสมาชิกพรรคควรร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ที่มีในชุมชน (𝐱̅ =๑.๐๐,S.D=๐.๐๐) ตามล าดับ 
 

๗) การบูรณาการประยุกต์หลักธรรม อปริหานิยธรรม หลักธรรม ด้านการมีส่วน
ร่วมคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม  

พบว่าการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยบูรณาการประยุกต์หลักธรรม อปริหานิยธรรม.ด้านการมีส่วนร่วม
คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝐱̅  = ๓.๖๘ S.D=๐.๒๘)  

เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยด้านที่เห็นว่าสมาชิกพรรคต้องให้ความคุ้มครอง ป้องกันต่อผู้มาเยือนอย่างทั่วถึงทุกคน ( 𝐱̅ =
๓.๙๕, S.D=๐.๒๓)  รองลงมาด้านที่เห็นว่าบุคคลที่ให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนสมาชิกพรรคควร
คุ้มครองป้องกัน  (𝐱̅ =๓.๘๗,S.D=๐.๓๔) ด้านเห็นว่าการการปฏิสันฐานหรือการต้อนรับขับสู้ควร
คุ้มครอง ป้องกัน (𝐱̅ =๓.๗๐,S.D=๐.๔๖) ด้านเห็นว่าการคุ้มครอง ป้องกันการเอาใจใส่ต่อแขกหรือ
ญาติมิตรผู้มาเยือน ( 𝐱̅ =๓.๖๑,S.D=๐.๕๐) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเห็นว่าการคุ้มครอง ป้องกัน
บุคคล สาธารณะประโยชน์อันชอบธรรม ( 𝐱̅ =๓.๒๙,S.D=๐.๕๘) ตามล าดับ 

 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย  

๕.๒.๑ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

พบว่าโดยรวมสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมือง เป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม
กิจกรรมของพรรคการเมืองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
เข้าร่วมการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วยความสมัครใจต้องมีสมาชิกจ านวนมากพอที่จะ ร่วมคิดร่วม
ท าร่วมกันวางแผน เพ่ือจัดตั้งพรรคการเมือง มีส่วนร่วมการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรค

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87


๒๑๓ 
 

การเมือง สมาชิกยังมีส่วนร่วมการสนับสนุนให้พรรคได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ มีส่วนร่วม
การเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเข้าไปท าหน้าที่แทนประชาชน 
และมีส่วนร่วมการบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมืองเพ่ือร่วมท ากิจกรรมของพรรคการเมือง  การเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองด้วยความสมัครใจต้องมีสมาชิกจ านวนมากพอที่จะ ร่วมคิดร่วมท าร่วมกัน
วางแผนในการจัดตั้งพรรคการเมือง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตวีร์ เกษมศุข ได้วิจัยเรื่อง 
“การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม” พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะการ
ด าเนินการ เป็นการท างานที่มีคนหลายๆ คนมาท างานช่วยเหลือกัน โดยแต่ละคนมีความเต็มใจและ
พร้อมที่จะมาร่วมกันท างาน ไม่ใช่เป็นการมาร่วมกันโดยบังเอิญโดยไม่ตั้งใจ แต่เป็นการรวมกันอย่าง
จริงใจจึงจะท าให้การท างาน  เพ่ือด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปอย่างต่อเนื่อง๑ สมาชิกพรรคการเมืองเป็น
ส่วนหนึ่งของพรรคการเมือง เป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมของพรรคการเมืองโดยถูกต้องและมี
โอกาสสนับสนุนพรรคการเมือง ในการเลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ถิรวัฒน์ แจ่มกระ
จ่าง  ศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับมาก 
คือ การมี ส่วนร่วมในการเลือกตั้งและมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ทางการเมือง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมประชุม/ร่วมชุมนุมทางการเมือง 
และการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง๒ จะเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกพรรค
การเมืองในการออกข้อบังคับและนโยบายของพรรค ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้วิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วม
ของประชาชนมีความส าคัญต่อการบริหารการปกครอง” ผลการวิจัย พบว่าท าให้ได้แนวทางแก้ไข
ปัญหาที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของท้องที่  ให้ประชาชนในท้องที่ได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นของตน ประชาชนจะรู้ดีว่าความต้องการของตนคืออะไร ท าให้สามารถก าหนด
แนวทางเพ่ือตอบ สนองความต้องการได้เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดและตรงประเด็น๓  
การเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตร ๙(๑)๔ 

 
 

                                                           
๑ จินตวีร์ เกษมศุข, “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม”, รายงานวิจัย สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 

(คณะนิเทศศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔), หน้า ๔๐. 
๒ ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง, “ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทาง การเมืองของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครจังหวัดสมุทรปราการ”,วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๗).  

๓ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท”, รายงานการ
วิจัย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓), หน้า ๒๔๓-๒๔๔. 

๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐, มาตรา ๒๔ หน้า ๑๐ 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๐๕ ก.  
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๒๑๔ 
 

๕.๒.๒ ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชา ชนในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

พบว่าโดยรวมปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองไทย  อภิปรายผลได้ว่า 

๑) การมีส่วนร่วมการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองเป็นส่วนหนึ่ง
ของพรรคการเมือง เป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมของพรรคการเมืองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เข้าร่วมการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วยความสมัครใจ
ต้องมีสมาชิกจ านวนมากพอที่จะ ร่วมคิดร่วมท าร่วม กันวางแผน เพ่ือจัดตั้งพรรคการเมือง มีส่วนร่วม
การออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการ เมือง สมาชิกยังมีส่วนร่วมการสนับสนุนให้พรรค
ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ มีส่วนร่วมการเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเข้าไปท าหน้าที่แทนประชาชน และมีส่วนร่วมการบริจาคเงินบ ารุงพรรค
การเมืองเพ่ือร่วมท ากิจกรรมของพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของพรรค
การเมืองสมัครใจร่วมคิดร่วมท าร่วมกันวางแผนในทางการเมือง ซึ้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญญา 
เคณาภูมิ ได้วิจัยเรื่อง “ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน ใน ๔ จังหวัดชายแดนลุ่มน้ าโขง”ผลการวิจัย
พบว่าเพ่ือให้สมาชิกได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวาง แผน ร่วมปฏิบัติตามโครงการ ร่วม
ติดตามประเมินผลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายพึงประสงค์ทั้งนี้การมีส่วนร่วมต้องเกิดจากการสมัครใจ พึง
พอใจและได้ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนโดยส่วนรวม๕ 

๒) ด้านการจัดตั้งพรรคการเมือง  ปัจจัยที่ส่งเสริมการเข้าร่วมจะต้องเข้ามาเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการถูกต้องตามกฎหมาย มีอุดมการณ์มีความเชื่อทางการเมือง
คล้ายคลึงกัน มีเป้าหมายในสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองทางเดียวกัน การรวมตัวกันจัดตั้งพรรค
การเมือง ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือที่จะ
สนับสนุนพรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบ จะเห็นว่าการจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง สนับสนุนการท างานช่วยเหลือกันเพ่ือให้การจัดตั้งพรรค 
การเมืองส าเร็จ ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และพรรคการเมืองยังมุ่งที่จะส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเจตน์ ภาคีรัตน์  ได้วิจัยเรื่อง “บทบาท
และอ านาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้แทนปวงชน” ผลการวิจัยพบว่าคณะบุคคลที่รวมกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยได้รับการจดแจ้งการ
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนตาม
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยมุ่งที่จะส่งสมาชิก
เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีการด าเนินกิจกรรม นั้น  จะต้องมีการจดแจ้ง
การจัดตั้งพิเคราะห์ในแง่นี้ ย่อมหมายความว่าพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยจะต้องได้รับจัดตั้ง

                                                           
๕ สัญญา เคณาภูมิ,”ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน ๔ จังหวัดชายแดนลุ่มน้ าโขง”,วิทยานิพนธ์รัฐ

ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๑). 
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๒๑๕ 
 

ขึ้นจากรัฐเมื่อมีลักษณะครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองแล้วก็เป็นพรรค
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองได้๖  

๓) ด้านการมีส่วนร่วมการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง 
สมาชิกต้องมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมทางการเมืองก่อให้เกิดการผลิตนโยบายที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสาธารณะชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจออกนโยบายตามความต้องการของประชาชน 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ น านโยบาย
พรรคการเมืองปรับเป็นนโยบายของรัฐบาลน าเสนอนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน อย่างแท้จริง   ซึ้งสอดคล้องกับ  งานวิจัยของ  กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ 
ได้วิจัยเรื่อง “พรรคการเมือง  กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ ในการเลือกตั้ง ๒๕๖๒” 
การวิจัยพบว่า การเลือกตั้งถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย ขณะเดียวกันพรรคการเมืองถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วน ร่วม
ทางการเมืองของประชาชน โดยมีนโยบายและสมาชิกพรรคเป็นเครื่องมือหลักส าคัญในการน าเสนอสิ่ง
ที่พรรคจะท าให้กับประชาชน ขณะเดียวกันนโยบายและสมาชิกพรรคก็กลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับประชาชน ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของพรรคการเมืองที่เข้าไปมีส่วนในการ
สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ ผ่านนโยบายด้านการศึกษา๗ 

๔) ด้านการมีส่วนร่วมการสนับสนุนให้พรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหาร
ประเทศ การออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง การใช้สิทธิโดยอิสระการใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเกิดจาก
ความสมัครใจ ไม่ได้เกิดมาจากการบังคับหรือข่มขู่ให้เกิดความขัดแย้งกันในทางการเมือง หรือสัญญาว่า
จะให้ผลตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งโดยลับ การออกเสียงต้องกระท าแต่เพียง
ล าพัง สมาชิกพรรคไปลงคะแนนเลือกตั้งให้พรรคที่ตนเองสนับสนุน และการสนับสนุนการหาเสียง
ให้กับพรรคการเมือง  

๕) ด้านการมีส่วนร่วมการเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเพ่ือเข้าไปท าหน้าที่ การออกกฎหมายเพ่ือเป็นประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นผู้
เลือก ส.ส. ที่จะไปด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือพัฒนาประเทศ เข้าไปท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ น าปัญหา
ความเดือด ร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอรัฐบาล เข้าไปตรวจสออบการท างานของรัฐ จะ
เห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมการสนับสนุนให้พรรคการเมืองให้ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ และ
การเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเข้าไปท าหน้าที่ มีความส าคัญ
ต่อการตัดสินใจเลือกของประชาชน ซึ้งสอดคล้องงานวิจัย ของ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ 
ได้วิจัยเรื่อง “การเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.๒๕๕๔ : ศึกษาบทบาทพรรคการเมืองและ
พฤติกรรมและการตัดสินใจของประชาชนในสถาน การณ์ความขัดแย้งทางการเมือง” ผลการวิจัยพบ 
                                                           

๖ วรเจตน์ ภาคีรัตน์  “บทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมือง
และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน ,”รายงานการวิจัย, กรุงเทพมหานคร : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๖. 

๗ กัญจิรา  วิจิตรวัชรารักษ์, “พรรคการเมือง : กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ ในการ
เลือกตั้ง ๒๕๖๒”, วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ๑๐๖๖. 



๒๑๖ 
 

ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้ 
แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คุณสมบัติของพรรคการเมือง นโยบายพรรคและผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของประชากรกลุ่มตัว อย่าง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นั้น พบว่าคุณสมบัติที่ประชาชนใช้ในการตัดสินใจเลือกตั้ง 
คือ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อาทิการแสดงความซื่อสัตย์สุจริต และในส่วนของคุณการ
ตัดสินใจเลือกตั้ง คือ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อาทิการ แสดงความซื่อสัตย์สุจริตและในการ 
ตัดสินใจเลือกตั้ง คือ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อาทิการแสดงความซื่อสัตย์สุจริตและในส่วน 
 ของคุณสมบัติของพรรคการเมืองอาทิการคัดเลือกผู้สมัครที่ชื่นชอบ และนโยบายที่จูงใจ๘  

๖) ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง มีส่วน
ร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรค ท าให้เห็นว่าการเข้ามาเป็นสมา ชิกพรรคการเมือง มีความส าคัญและเป็น
เจ้าของพรรคการเมือง นอกจากประชาชนมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้ว การจัดตั้งพรรค
การเมือง เงินยังเป็นปัจจัยส าคัญอุดหนุนในการจัดท ากิจกรรมของพรรคการเมือง ซึ้งสอดคล้องกับ  
งานวิจัยของ พรรณชฎา  ศิริวรรณบุศย์ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบเงินอุดหนุนพรรค
การเมืองในประเทศไทย”ในรูปแบบของเงิน นั้นมีที่มาของเงิน ๒ รูปแบบทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยในภาคเอกชนส่วนใหญ่มาให้เงินอุดหนุนในรูปแบบ ของ เงินบริจาค ซึ่งก่อให้เกิดระบบ
อุปถัมภ์และความไม่โปร่งใสในของพรรคการเมืองจึงได้มีการริเริ่มการให้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง
จากภาครัฐผ่าน กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง๙ 

   
๕.๒.๓ การประยุกต์หลักธรรมเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ โดยประยุกต์หลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ 
บูรณาการตามหลักพุทธธรรม สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้   

พบว่า โดยภาพรวม การประยุกต์หลักธรรมเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การจัดตั้งพรรคการเมือง,การออกข้อบังคับพรรคนโยบายของพรรค
การเมืองการสนับสนุนให้พรรคได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศ,  การเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง โดยการประยุกต์
หลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ บูรณาการตามหลักพุทธธรรม อยู่ในระดับมาก เพ่ือป้องกันการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมือง มิให้เสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในส่วนเดียว ไม่มี

                                                           
๘ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๔ : ศึกษา

บทบาทพรรคการเมือง และพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนในสถานการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมือง”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑-๓. 

๙ พรรณชฎา  ศิริวรรณบุศย์, “การศึกษาเปรียบเทียบเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในประเทศไทยและ
อินโดนีเซีย น าไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองหรือคอร์รัปช่ัน”,รายงานวิจัย (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.), ๒๕๕๙). 



๒๑๗ 
 

ผลไปในทางที่เสื่อมของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มี ๗ ประการ สามารถอภิปราย
ผลได้ว่า  

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ท าให้เกิดประโยชน์ในการพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งกันและกัน สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกพรรคการเมือง เกิดความสามัคคี   

๒) พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม  สมาชิกพรรคการเมืองผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องเข้าให้ตรงเวลา อยู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือสาระส าคัญตามแนวทางของพรรคการเมืองจนครบ
ก าหนดเวลา ร่วมรับผิดชอบในหน้าที่ในการประชุมพร้อมเพรียง  

๓) ไม่บัญญัติในสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติไม่ล้มเลิกสิ่งบัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ที่บัญญัติ
ก่อน ไม่ควรตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบที่ไม่ถูกต้อง ไม่บัญญัติสิ่งใหม่ไม่ยกเลิกกฎเก่าตั้งบัญญัติอ่ืนให้
ขัดต่อของเดมิ สมาชิกพรรคการเมืองต้องถือกฎข้อบังคับระเบียบปฏิบัติของพรรคการเมือง 

๔) เคารพนับถือผู้อาวุโส ในพรรคการเมือง เห็นว่าการเคารพนับถือผู้อาวุโส ในพรรค
ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ ผู้น าในชุมชน ถ้อยค าของผู้อาวุโสเป็นสิ่งอันควรรับฟัง  ผู้น าทางการเมืองส่วน
ใหญ่ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งควรให้ความเคารพ สมาชิกพรรคการเมืองต้องให้ความเคารพท่านสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา 

๕) ไม่ลุแก่อ านาจให้เกียรติต่อกุลสตรี คุ้มครองสตรี สมาชิกพรรคการเมืองทุกคนที่อยู่
ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการให้เกียรติต่อกุลสตรี ไม่กดขี่ข่มเหงรังแก 
ควรให้เกียรติกัน ไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ดี โดยไม่จ าเป็นต้องเฉพาะกุลสตรี การไม่
นินทาว่าร้าย ให้เกียรติกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันของทุกคน   

๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่ต่างๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ ทั้งในชุมชนและใน
สถานที่ต่างๆ กล่าวคือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานที่ต่างๆ เหตุเพราะในสังคม
หนึ่งๆ หรือชุมชนหนึ่งๆ ให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน สาธารณะประโยชน์ ที่มีใน
ชุมชน   

๗) คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรม การคุ้มครอง ป้องกันต่ออาคันตุกะผู้มาเยือนอัน
ชอบธรรม ให้ความเคารพต่อสถานที่ต่างๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ ทั้งในชุมชนและในสถานที่ต่างๆ
กล่าว คือสมาชิกพรรคการเมืองควรให้ความเคารพต่อสถานที เหตุเพราะในสังคมหนึ่งๆ หรือชุมชน
หนึ่ง ๆ ให้การท านุบ ารุงให้ความคุ้มครองสาธารณะสถาน  สาธารณะประโยชน์ ที่มีในชุมชน สมาชิก
พรรคการเมืองควรให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนควรคุ้มครองป้องกันหรือการต้อนรับขับสู้คุ้มครองป้อง 
กันการเอาใจใส่ต่อแขกหรือญาติมิตรผู้มาเยือน  

สมาชิกพรรคการเมือง หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์จะท าให้เกิดประโยชน์ในการพบประแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งกันและกัน สามารถเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ในเรื่องต่างๆอันจะก่อ ให้เกิดประโยชน์ต่อพรรคการเมือง เกิดความสามัคคี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นรินทร์  แก้วโชติรุ่ง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก”ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า หลักการของการปกครองแบบธัมมาธิปไตย ได้แก่ หลักธรรมต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าตรัส
แสดงไว้จ านวนมากเพ่ือเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อ านาจของผู้ปกครองเนื่องจากผู้ปกครองแบบ
ราชาธิปไตยมีอ านาจสิทธิ์  ขาดแต่เพียงผู้เดียวและหลักการของการปกครองแบบ สามัคคีธรรม มี



๒๑๘ 
 

หลักการปกครองที่ ส าคัญคือ อปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมเพ่ือสร้างความสามัคคี และหลักธรรม
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง ส่วนหลักธรรมของการปกครองของคณะสงฆ์นั้นมีพระธรรมวินัยเป็น
หลักการปกครองส าคัญซึ่งคณะสงฆ์จะต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบ
แห่งพระธรรมวินัย๑๐ ผู้บริหารพรรคการเมืองต้องคอยดูแลเอาใจใส่ต่อสมาชิกพรรคการเมืองที่เข้าร่วม
ท ากิจกรรมและไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติต่อกุลสตรี คุ้มครองสตรี สมาชิกพรรคการเมืองทุกคนที่อยู่ใน
องค์กรเดียวกัน จะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการให้เกียรติต่อกุลสตรีไม่กดขี่ข่มเหงรังแก 
ควรให้เกียรติกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสราวุฒย์ ปญฺญาวุฑโฒ (วิจิตรปัญญา) ได้ศึกษา
เรื่อง“การปฏิรูประบบวรรณะสู่ระบบสังฆะในพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่าระบบวรรณะใน
สังคมอินเดียในสมัยพุทธกาลเป็นการกีดกันของชนกลุ่มที่มีอ านาจ โดยก าหนดเป็นวรรณะทั้งสี่ และ
แบ่งหน้าที่ของแต่ละวรรณะอย่างชัดเจนตั้งแต่ก าเนิดตลอดชีวิต จากระบบวรรณะนี้ ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตและบางวรรณะก็ถูกกดขี่จากวรรณะอุ่น ซึ่งท าให้ถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพ เกิดความ
ขัดแย้งในสังคม สังคมไร้ความยุติธรรม ระบบวรรณะสู่ ระบบสังฆะ พระพุทธ เจ้าทรงเชื่อว่ามนุษย์มี
ศักยภาพสามารถพัฒนาได้ พระองค์จึงทรงปฏิรูปโครงสร้างทางสังคมใหม่ โดยมีการปฏิรูปกลุ่มคนจาก
บนสู่ล่าง  คือจากระบบวรรณะสูงๆระบบวรรณะต่ า เมื่อมาสู่ระบบสังฆะแล้วจะมีความเท่ากัน คือมี
พระธรรมวินัยเดียวกัน๑๑ แล้วสมาชิกพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องมีความพร้อมเพียงกันท า
กิจกรรมของพรรค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพ 
มหานคร”การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน กรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
มีความทันสมัยทางวัตถุ กรุงเทพมหานคร การวิจับพบว่า การน าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการ ใน
รูปแบบที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ MBB Model ที่สามารถประยุกต์ใช้โดยการ M 
(Meeting) การร่วมประชุม เพ่ือเป็นการให้การยอมรับ ให้โอกาส ให้ความส าคัญ ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชน 
ได้ร่วมกันประชุมให้เป็นประจ าภายในชุมชน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครกับ
ผู้น าชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา รับรู้ข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ ค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างพร้อม
เพรียงกัน ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ  B (Board) ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้การยอมรับในการเข้าร่วมกิจกรรม๑๒ การน าหลักธรรมมา
บูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมท าให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ความพร้อมเพรียง 
ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติไว้ ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันปกป้องคุ้มครองทุกคนใน
องค์กรลดปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี ได้วิจัยเรื่อง 

                                                           
๑๐ นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง“ธรรมมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย”พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
๑๑ พระสราวุฒย์  ปญฺญาวุฒโฒ”,(วิจิตรปัญญา) “การปฏิรูประบบวรรณะสู่ระบบสังฆะใน

พระพุทธศาสนา”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต”, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖).  

๑๒ กาญจนา ด าจุติ, “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๒๑๙ 
 

“บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา”
ผลการวิจัยพบว่าด้านการบริหารงานบุคคล มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วยหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า ไม่
บัญญัติสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติไว้ เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟังการ
เคารพผู้รู้หรือวิญญูชนที่ได้บัญญัติในเรื่องต่างๆ บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง และจัด
ให้มีการอารักขา คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็น
หลักของประชาชนทั่วไป เพราะท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการด าเนินงานได้ตรงตาม
เป้าหมายยิ่งขึ้น สามารถท าให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ไม่บัญญัติ
สิ่งที่ไม่ควรบัญญัติไว้ ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กรลด
ปัญหาความขัดแย้ง ลดภาวะความเสียหาย ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดผลดีขึ้น ท าให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๑๓  

สรุปได้ว่าการประยุกต์หลักธรรมเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในการบูรณาการตามแนวหลักพุทธธรรม อปริหานิยธรรม ๗ 
ประการ เพ่ือการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคการเมือง มิให้เสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ในส่วนเดียว ไม่มีผลไปในทางท่ีเสื่อมของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง   
 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ  

จากการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการ
เมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ” มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และมีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในการเป็น

สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ”ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิพรรคการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในการเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงพรรคการเมือง ควรจะเป็น
ความสมัครใจของสมาชิกพรรคการเมือง 

๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการจัดตั้งพรรคการเมือง ไม่เรียกเก็บเงินประเดิมการจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 

๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง การ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย สมาชิกพรรคการเมืองมีโอกาสน าเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองและการ
บริหารประเทศ ไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารพรรคการเมืองเท่านั้น 

                                                           
๑๓ ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๒๒๐ 
 

๔) ด้านการสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศ  การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการ เมือง ระหว่างรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งให้สมาชิกมีสิทธิติดตามช่วยในการหาเสียงได้อย่างเสรี 

๕) ด้านเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท า
หน้าที่  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พรรค
การเมืองควรให้โอกาสบุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคก่อน และมีความรู้ความสามารถเสนอตัว เป็นผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

๖) ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง เงินเป็นปัจจัยส าคัญของพรรค
การเมืองต้องชัดเจนไม่ควรเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองจากผู้ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง  

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในการเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พรรคการเมืองต้องมีกระบวนการให้สมาชิก
พรรคมีส่วนร่วม ต้องมีบทบาทให้มีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
และการคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือไปเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ที่ชัดเจนและการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ถือเป็นสถานภาพที่มีเกียรต ิ

๒) ด้านการมีส่วนร่วม ในการจัดตั้งพรรคการเมือง การมีส่วนร่วม ทางการเมืองของ
ประชาชนในการจัดตั้งพรรคการเมือง ผู้ที่จะรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองได้จะต้องมีอายุยี่สิบปีขึ้นไป
รวมตัวกันสิบห้าคน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก าหนด จะยื่นขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้ง
พรรคการเมืองต่อนายทะเบียนไว้ก่อน แล้วด าเนินการรวบรวมผู้จัดตั้งพรรคการเมืองให้ได้ครบตาม
จ านวนที่กฎหมายก าหนดก็ได้ แต่ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองภายในร้อยแปดสิบวัน
นับแต่นายทะเบียนรับแจ้ง  

๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง การ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย สมาชิกพรรคการเมืองควรมีโอกาสน าเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองและการ
บริหารประเทศ ไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารพรรคการเมืองเท่านั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ ค า
ประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองหรือนโยบายของพรรคการเมือง ต้องกระท าโดยที่ประชุมใหญ่ของ
พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองต้องมีส่วนเข้าร่วมประชุม 

๔) ด้านการสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศ  การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการ เมือง  สมาชิกพรรคออกไปใช้
สิทธ์เลือกตั้ง เป็นการใช้สิทธิเป็นอิสระเกิดจากความสมัครใจไม่ถูกบังคับข่มขู่หรือสัญญาว่าจะให้
ผลตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยลับและกระท าโดยล าพัง 

๕) ด้านเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท า
หน้าที่  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พรรค
การเมืองควรให้โอกาสบุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคก่อน และมีความรู้ความสามารถเสนอตัวเป็นผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้ง และเข้าไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมตรวจสอบการท างานของรัฐ และเข้าไป



๒๒๑ 
 

ท าหน้าที่ควบคุมจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือพัฒนาประเทศ และน าปัญหา ความเดือนร้อนของ
ประชาชนน าเสนอรัฐบาล  

๖) ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง เงินเป็นปัจจัยส าคัญของพรรค
การเมืองต้องชัดเจนการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงพรรคการเมืองจากผู้ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองอาจไม่สะดวกส าหรับคนที่ไม่มีแต่อยากสนับสนุนพรรคการเมืองหรือบุคคลที่
ตนเองชื่นชอบ เงินจึงเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการจัดตั้งพรรคการเมืองและมีค่าใช้จ่ายมากส าหรับ
พรรคเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถจัดหาได้พรรคการเมืองใหญ่จะมีโอกาสดีกว่า เงินบ ารุงพรรคที่เรียกเก็บจาก
สมาชิกพรรคและเงินประเดิมการจัดตั้งพรรคการเมืองควรจะเป็นนโยบายของรัฐจัดให้  

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง 
๒) ควรวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการจัดตั้งพรรคการเมืองของประชาชนและการยุบ

พรรคกระท าได้ยาก 
๓) ควรวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมสนับสนุนให้พรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งเข้าไป

บริหารประเทศ  
๔) ควรวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้  

แทนราษฎร เพ่ือเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชน 
 

 
 



บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 

 

ก.ข้อมูลปฐมภูมิ 
 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 

ข.ข้อมูลทุติยภูมิ 
 

(๑) หนังสือ : 
 

เกษม อุทยานิน. รัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๑. 
ขัตติยา กรรณสูต. สตรีกับการเมือง. กรุงเทพมหานคร : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์, ๒๕๓๕. 
จรูญ สุภาพ. หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๔. หน้า ๓๓๓. 
จิรโชค วีระสัย และคณะ. รัฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๕๓. 
ชูวงศ์ ฉายะบุตร. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเนศพริ้นติ้งเซ็นเตอร์จ ากัด, 

๒๕๕๓.  
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิต าโณ). ธรรมปริทรรศน์ . พิมพ์ครั้งที่  ๔ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.  
พระเมธีรัตนดิลก (จรรยา ชินว โส). เก็บเพชรจากคัมภีร์พระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) . พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่  ๑๑ .   

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
               พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
             มองอเมริกามาไทย. พิมพ์ครั้งที ่๘. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล ครีมทอง, ๒๕๓๗.    
           ภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๖.  
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต). การศึกษา : เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา , พิมพ์ครั้งที่  ๒

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ). ธรรมาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๓๕. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. นนทบุรี : ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์โปร

เกรสซีฟ, ๒๕๕๒. 
ชุติ ระบอบ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๒. 
นิภา เมธาวิชัย. วิทยาการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕. 

 



๒๒๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พิสณุ ผ่องศรี. วิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพร็อพเพอร์ตี้พริ้นท์ , 

๒๕๕๐. 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

๒๕๔๐. 
ส่งศรี ชมพูวงศ์. การวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช , 

๒๕๔๗. 
สุจินต์ ธรรมชาติ. การวิจัยภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม ๑ วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมาย

มหาชนยุคต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๔. 
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. การเลือกตั้งและพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท

สุขุมและบุตรจ ากัด, ๒๕๔๒. 
ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ. พรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมือง. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชย์, 

๒๕๒๔. 
พเยาว์ เนียะแก้ว. การเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามหลักการธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : รัฐธรรมนูญ, ๒๕๖๐. 
นวลน้อย ตรีรัตน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมดาเพรสจ ากัด, ๒๕๕๕. 
 
(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ : 
กาญจนา ด าจุติ. “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี. “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ชัยวัฒน์ รัฐขจร. “ความเข้าใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : ศึกษา
เฉพาะกรณีประชาชนอ าเภอเมืองชลบุรี”.วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง.“ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชา  
ชนในเขตเทศบาลนครจังหวัดสมุทรปราการ”,วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : :มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๗). 

 



๒๒๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
นันทนา วรรธนะภูติ . “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ”.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๓. 

 
บัญชา อุ่นใจ. “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและส่งเสริมพรรคการเมือง”. วิทยานิพนธ์ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, ๒๕๓๔. 

พระสราวุฒย์ ปญฺญาวุฒโฒ,(วิจิตรปัญญา).“การปฏิรูประบบวรรณะสู่ระบบสังฆะในพระพุทธศาสนา”, 
สารนิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๕๖).   

วิรัช กลิ่นสุบรรณ์. “การศึกษาเปรียบเทียบการปกครองแคว้นวัชชี กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยปีพุทธศักราช ๒๕๕๐” สารนิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).  

สัญญา เคณาภูมิ.”ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนใน ๔ จังหวัดชายแดนลุ่มน้ าโขง”,วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,๒๕๕๑). 

อ านวย สุขขี. “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนบนวิกฤตความขัดแข้งทางการเมืองประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙ -๒๕๕๗”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบันฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๖๐. 

อุทัย ทวีโชค, “การระดมเงินอุดหนุนพรรคการเมือง: ศึกษาวิเคราะห์ในเชิงกฎหมาย”.วิทยานิพนธ์นิติ 
 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๖. 

 

(๓) รายงานวิจัย : 
 

จินตวีร์ เกษมศุข. “การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม”. รายงานวิจัย. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
คณะนิเทศศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔. 

พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์. “การศึกษาเปรียบเทียบเงินสนับสนุนพรรคการเมืองในประเทศไทยและ
อินโดนีเซีย : น าไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองหรือคอร์รัปชั่น”. รายงานวิจัย. ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๙. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท”. รายงานวิจัย. 
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓. 

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. “บทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน”. รายงานวิจัย. กรุงทพมหานคร : สถาบัน
รัฐธรรมนูญศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๕. 



๒๒๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สมบูรณ์ สุขส าราญ และพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว . “การให้เงินอุหนุนพรรคการเมือง”. รายงานการวิจัย. 

กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๖. 
สิริพรรณ นกสวนสวัสดี และคณะ. “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๔: ศึกษาบทบาท

พรรคการเมืองและพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนในสถานการณ์ความ
ขัดแย้งทางการเมือง”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

 

(๔) บทความ : 
 

กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์. “พรรคการเมือง : กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการเลือกตั้ง 
๒๕๖๒”.วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓. พฤษภาคม ๒๕๖๒. . 

 
(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 
 

เชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสรรค์กฎหมายเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน.“กรธ. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่าง พ.ร.บ. พรรคการเมือง”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://ilaw.or. th/node/
๔๔๘๒ [๗ ธันวาคม ๒๕๖๓].  

ข่าวช่อง๘-Thaich๘ . “ทุนประเดิมการจัดตั้งพรรค”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :  https://www. 
thaich๘.com/news_detail/๓๗๖๗๑ [๑๕ มกราคม ๒๕๖๔]. 

ลายน้ า ธีม ขับเคลื่อนโดย Blogger. “ระบบการเลือกตั้ง”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://political 
party-interestgroup-election.blogspot.com [๑๕ เมษายน ๒๕๖๓]. 

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก. “เหตุผลหนุน-ค้านเก็บเงินค่าสมาชิกพรรคการเมือง”.[ออนไลน์].แหล่งที่มา : 
https://www.komchadluek.net/news/scoop/๒๗๒๑๗๙ [๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓]. 

ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ. “ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ”. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.chaiya 
phum.go.th/page_about /about๒.๑.php [๑๕ มกราคม ๒๕๖๒]. 

เทศบาลต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก. “ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ รายงานสถิติ
จ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https:// 
www.thasailoud.go.th/home [๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 

ทศพล สมพงษ์. “พัฒนาการและพัฒนาประชาสังคม". [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.thai 
ihdc.org/web/index.php?option=comcontent&view [๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

สมพงศ์ เกษมสิน และจรูญ สุภาพ. “ประมวลบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองไว้เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษา”. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : https://www.baanjomyut.com/library [๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๓]. 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. “พรรคการเมือง”. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : https://www. 
ect. go.th/ect_th [๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPiBebYmxg6BwAfAObSwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1617744667/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.thaich8.com%2fnews_detail%2f94147/RK=2/RS=0mI0DUOX23IfI4ACZ.08WpG0lX0-
https://www/
http://political/
http://www.chaiya/
http://www.thai/
https://www/


๒๒๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยภูมิ . “การเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยภูมิ”. 

[ออน ไลน์ ] . แห ล่ งที่ ม า  : https://www.ect.go.th/ewt/ewt/chaiyaphum/ewt_ 
news.php?nid=๖๕&filename=index [๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓]. 

 

 
(๖) ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ฯลฯ ที่ไม่ปรากฏผู้แต่งรูปแบบ : 
 

“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐”. ราชกิจจานุเบกษา ๑๓๔ 
มิถุนายน, ๒๕๖๐. 

“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๕๐” ราชกิจจานุเบกษา ๑๒๔ 
มิถุนายน, ๒๕๕๐. 

“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.๒๕๔๑”. ราชกิจจานุเบกษา ๑๑๕ 
มิถุนายน, ๒๕๔๑. 

“พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘”. ราชกิจจานุเบกษา ๗๒ กันยายน, ๒๔๙๘. 
“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐”. ราชกิจจานุเบกษา ๑๑๔ ตุลาคม, ๒๕๔๐. 
“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐”. ราชกิจจานุเบกษา ๑๓๔ เมษายน, ๒๕๖๐. 
 

 
(๗) สัมภาษณ์ : 
 

สัมภาษณ์   พระครูศรีปริยัติพิมล. รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ วัดไพรีพินาศ, ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
พระครูโสภณภัทรกิจ. เจ้าคณะต าบลในเมืองเขต ๑ จังหวัดชัยภูมิ วัดในเมือง, ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
พล.ต.ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์. เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓. 
ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฎ
นครราชสีมา, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดชอาจารย์. ประจ ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ, ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต ๕ จังหวัดชัยภูมิ , ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดชัยภูมิ, ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓. 
นายมานะ โลหะวณิชย์. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๔ จังหวัดชัยภูมิ, ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓. 

https://www.ect.go.th/ewt/ewt/chaiyaphum/ewt_


๒๒๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
นายแพทย์โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ จังหวัดชัยภูมิ, ๑๕  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๖ จังหวัดชัยภูมิ, ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๓. 
นายเชิงชาย ชาลีรินทร์. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ จังหวัดชัยภูมิ, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๓.  
นายเสี่ยศักดิ์ ประเสริฐศรี. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิให้สัมภาษณ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.    
นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย. นายกเทศมนตรีเมืองจังหวัดชัยภูมิ, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
ผศ.ดร.สมพงษ์ ยอดวงศ์. นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 นางวาสนา อุตมะพันธ์. นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
นางเกษา มีสิทธิ์. นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ, 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
นายเรืองเดช ภิรมย์. ปลัดเทศบาลต าบลจัตุรัสปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี อ าเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์. นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ, ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓. 

 

( ๘) สนทนากลุ่ม : 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขา 

วิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 

   รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์. ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล. อาจารย์พิเศษภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 

   ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 

  รศ.อนุภูมิ โซวเกษม. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิขารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 



๒๒๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ 
 
อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคม ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
อาจารย์ ดร.สุเนตร ธนศิลปพิชิต, อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
ดร.ณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก อ าเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ, ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔. 

 

2. ภาษาอังกฤษ 

(1) Books : 
Almond, G.A. and Verba S. The Civic Culture. Boston: Little. Brown and Company 

Inc. 1965. 
Chapin, F.S. Social Participation and Social Intelligence. 2rd ed. New York: Longman. 

1997. 
Cohen, J.M.& Uphooff. N.T Rural Development Participation: Concept and Measures 

for Project Design Implementation and Evolution Rural Development 
Committee Center for International Studies. New York: Longman. 1999. 

Lee J. Cronbach. Essential of Psychological Testing. 2nd ed. New york: Harper & Row 
Publishers. 1974. 

Sidny Verba,Norman H Nie,Jae-On Kim. Participation and Political Equality: A Seven 
Nation Comparison. New York: Cambridge University Press. 1978. 

Taro Yamane. Statistic: An Introductory Analysis. 2ed. Singapore: Time Printers. 1972. 
 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
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ภาคผนวก  ก 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครือ่งมือวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๑ 
 

รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

๑. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
 

  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรบัณฑิตศึกษำภำควิชำรัฐศำสตร์คณะ
รัฐศำสตร์มหำวิยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์ รำชวิทยำลัย 

 
๒ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 

 
  ต ำแหน่ง อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์

มหำวิยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย 
 

๓ ผศ.ดร.ยุทธนา ประณีต   
 

  ต ำแหน่ง อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์คณะรัฐศำสตร์ 
มหำวิยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 

๔ รศ.ว่าที่พันตรี ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิกาล 
 

  ต ำแหน่ง อำจำรย์พิเศษภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 

๕ อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ 
 

  ต ำแหน่ง อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์ 
มหำวิยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจ IOC 

  
  

  
  

 



๒๓๓ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๕ 
 

 

 

 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ 

------------------------------------------------------------ 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลทางวิชาการส าหรับศึกษา
ค้นคว้าและเพ่ือประโยชน์ส าหรับการวิจัยและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเห็นของ
ท่านเพ่ือจะน าไปวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ดังที่กล่าว ข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็นความลับและ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลบนแบบภาพรวมเท่านั้น 

แบบสอบถามนี้ มี ๓ ตอน และตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ 
ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการการมีส่วน 

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างสูง 
 
 

(..........................................................) 
(นิติพันธ์  อินทโชติ) 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทร.๐๘๙-๘๑๒-๙๐๓๙  



๒๓๖ 
 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง. โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ หน้าข้อความที่เป็นจริง 
 

๑. เพศ   □ ชาย     □ หญิง  
 
๒. อายุ   □ อายุ ๑๘ – ๒๐ ปี  □ อายุ ๒๑ – ๓๐ ปี 
   □ อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี                 □ อายุ ๔๑-๕๐ ปี  

□ อายุ ๕๑ ปี ขึ้นไป  
 
๓. ระดับการศึกษา □ ต่ ากว่าปริญญาตรี  □ ปริญญาตรี 
   □ สูงกว่าปริญญาตรี  □ อ่ืน ๆ (ระบุ). 
 
๔. อาชีพ   □ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ □ พนักงานบริษัท 

                                         □ เกษตรกร                          □ พ่อบ้าน/แม่บ้าน 

   □ ธุรกิจส่วนตัว    
 
๕. รายได ้   □ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท  □ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท

    □ ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท □ ๒๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 
 
 
 
 
หมายเหตุ สมาชิกของพรรคการเมืองหมายถึง บุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมือง เป็นผู้ที่สมัคร
ใจเข้าร่วมกิจกรรมของพรรคโดยถูกต้องเป็นทางการ 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87


๒๓๗ 
 

ตอนที่ ๒ : แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ  

ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ ว่าท่านน ามาใช้อยู่ในระดับใดที่ตรงกับ
สภาพความเป็นจริง โดยก าหนดระดับคะแนนดังนี้ 

๕. หมายถึง ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับมากที่สุด 
๔. หมายถึง ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก 
๓. หมายถึง ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง 
๒. หมายถึง ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับน้อย 
๑. หมายถึง ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ข้อที่ 

 
ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ 

 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ๑.การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง        
๑. 
 

ท่านเห็นว่าการมีสมาชิกพรรคเป็นจ านวนมากท า ให้พรรค
เกิดความเข้มแข็ง 

     

๒. ท่านเห็นว่าการมีสมาชิกพรรคเป็นจ านวนมากจะ ช่วยใน
เรื่องงบประมาณเงินทุนที่พรรคจะได้จาก สมาชิกพรรค  

     

๓. ท่านเห็นว่าการเป็นสมาชิกพรรคยังเป็นตัวแทน ของพรรค
ภายในชุมชนหรือภายในองค์กรต่าง  ๆ 

     

๔. ท่านเห็นว่าการเป็นสมาชิกพรรคยังเป็นตัวแทน ของพรรค
ในการสื่อสารทางการเมือง 

     

๕. ท่านเห็นว่าการมีสมาชิกพรรคจ านวนมากมีบทบาทส าคัญ
ช่วยหาเสียงเลือกตั้งและระดมคนหรือพยายามดึงให้ผู้คน
มาสนับสนุนการลงคะแนนเสียง 

     

 ๒.การมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมือง      

๑. ท่านเห็นว่าสมาชิพรรคการเมืองมีความส าคัญ ต่อการจัดตั้ง 
พรรคการเมืองมาก 

     

๒. ท่านเห็นว่าการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมี อุดมการณ์มี
ความเชื่อทางการเมืองคล้ายคลึงกัน 

     



๒๓๘ 
 

 
ข้อที่ 

 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๓. ท่านเห็นว่าการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย 

     

๔. ท่านเห็นว่าการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกสนับสนุน
ไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน 

     

๕. ท่านเห็นว่าการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิมไม่
น้อยกว่า หนึ่งล้านบาท 

     

 ๓. การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและ 
นโยบายของพรรคการเมือง 

     

๑.  ท่านเห็นว่าในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองก่อให้เกิด
การผลิตนโยบายที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
สาธารณชน 

     

๒.  ท่านเห็นว่าคุณภาพการมีส่วนร่วมตัดสินใจการปรึกษาหารือ  
กับสาธารณะชนและสมาชิกพรรคช่วยให้รู้ความต้องการ
ของประชาชนน ามาออกเป็นนโยบายของพรรคการเมือง 

     

๓.  ท่านเห็นว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคกระท า
โดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 

     

๔. ท่านเห็นว่าต้องการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร
รับเลือกตั้งของพรรคการเมือง 

     

๕.  ท่านเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าประกาศอุดมการณ์
ทางการเมืองของพรรคหรือนโยบายของพรรคการเมืองควร
รับการพัฒนาให้ทันสมัย 

     

 4 การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้ 
พรรคเข้าบริหารประเทศ  

     

๑.  ท่านเห็นว่าการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นรูปแบบการมี
ส่วนร่วมที่ส าคัญ 

     

๒. ท่านเห็นว่าการใช้สิทธิโดยอิสระ คือ การใช้สิทธิเลือกตั้ง
จะต้องเกิดจากความสมัครใจ 

     

๓.  ท่านเห็นว่าการเลือกตั้งโดยลับ การออกเสียงต้องกระท า
แต่เพียงล าพัง 

     

๔. ท่านเห็นว่าไม่ได้เกิดมาจากการบังคับหรือข่มขู่หรือสัญญา
ว่าจะให้ผลตอบแทนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

     



๒๓๙ 
 

 

 
ข้อที่ 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕. ท่านเห็นว่า ความเสมอภาคในการเลือกตั้งบุคคล แต่ละคน
มีสิทธิออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียงเท่านั้น 

     

  ๕. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท าหน้าที่ 

     

๑. ท่านเห็นว่าเข้าไปเพ่ือออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของ   
ประเทศชาติและประชาชน 

     

๒. ท่านเห็นว่าเป็นผู้เลือกผู้ที่จะไปด ารงต าแหน่งเป็น
นายกรัฐมนตรี 

     

๓. ท่านเห็นว่าควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน      
๔. ท่านเห็นว่าจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาประเทศ      
๕. ท่านเห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ

ประชาชนต้องน าเสนอรัฐบาล 
     

 ๖. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง      
๑. ท่านเห็นว่าสมาชิกควรมีส่วนร่วมจ่ายค่าบ ารุงพรรคไม่น้อย

กว่า 100 บาท ต่อปีหรือ พรรคอาจก าหนดโดยจ่ายค่า
บ ารุงพรรคจากสมาชิกแบบตลอดชีพก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
2,000 บาท 

     

๒. ท่านเห็นว่าพรรคการเมือง"ห้ามมิให้บุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลบริจาคให้แก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
เกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี” 

     

๓. ท่านเห็นว่าผู้บริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษี ผู้บริจาค
เงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธิน าจ านวนเงินที่บริจาคไปหัก
ลดหย่อนภาษีได้ 

     

๔. ท่านเห็นว่าผู้บริจาคสามารถน าไปลดหย่อนภาษี ผู้บริจาค
เงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธิน าจ านวนเงินที่บริจาคไปหัก
ลดหย่อนภาษีได้กรณีบุคคลธรรมดา ไม่เกิน๑๐,๐๐๐บาท 
นิติบุคลไม่เกินปีละ5๐,000 บาท  

     

๕. ท่านเห็นว่าการบริจาคแก่พรรคการเมือง ตั้งแต่ ๕,000 
บาทข้ึนไป ให้เปิดเผยชื่อผู้บริจาค 

     



๒๔๐ 
 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗  เกี่ยวกับ
การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัด
ชัยภูมิ ว่าท่านน ามาใช้อยู่ในระดับใดท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยก าหนดระดับคะแนนดังนี้ 

๕ หมายถึงมีการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗   อยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึงมีการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗    อยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึงมีการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗     อยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึงมีการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม  ๗     อยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึงมีการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม  ๗     อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ข้อที่ 

การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ   
 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

  ๑.หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์      
๑. ท่านเห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์จะท าให้เกิดความ

รักสามัคคีสมาชิกพรรคการเมืองได้พบปะแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 

     

๒. ท่านเห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์จะ สามารถเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได ้

     

๓. ท่านเห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ของสมาชิกพรรค  
ในเรื่องต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน   

     

๔. ท่านเห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ท าให้ความสามัคคี       
๕. ท่านเห็นว่าการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ท าให้มีการแก้ไข

ปัญหา เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 
     

 ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม      
๑.   ท่านเห็นว่าพร้อมเพรียงกันประชุม และเลิกประชุม      
๒. ท่านเห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเข้าให้ตรงเวลาเพ่ือ

ความพร้อมของสมาชิก  
     

๓. ท่านเห็นว่าพร้อมเพรียงกันประชุมจนครบก าหนดเวลา      
๔. ท่านเห็นว่าพร้อมเพรียงกันประชุมร่วมรับผิดชอบในหน้าที่

ในการประชุมร่วมกัน  
     



๒๔๑ 
  
ข้อที่ 

การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ   
 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคพร้อมเพรียงกัน เข้าประชุมท าให้
พรรคเกิดความเข้มแข็ง   

     

 ๓. .ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติไม่ล้มเลิกสิ่งบัญญัติ      
๑. ท่านเห็นว่าไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ที่บัญญัติไว้ก่อน      
๒. ท่านเห็นว่าไม่ควรตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบที่ไม่

ถูกต้อง 
     

๓. ท่านเห็นว่าไม่บัญญัติสิ่งใหม่ไม่ยกเลิกกฎเก่าต้องมีการ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ 

     

๔. ท่านเห็นว่าไม่บัญญัติสิ่งใหม่ไม่ยกเลิกกฎระเบียบเก่าผู้บริหาร
หรือผู้ที่มีอ านาจจะต้องไม่ท าการยกเลิก 

     

๕. ท่านเห็นว่าสมาชิกต้องท าตามข้อบังคับพรรคและไม่ออกกฎ
อ่ืนให้ขัดต่อของเดิม  

     

 ๔. เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค      
๑. ท่านเห็นว่าควรเคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค       
๒. ท่านเห็นว่า ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้น าในชุมชน      
๓. ท่านเห็นว่าค าแนะน าผู้อาวุโสสมาชิกพรรคควรรับฟัง       
๔. ท่านเห็นว่าผู้น าทางการเมืองส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้ง

ของท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา 
     

๕. ท่านเห็นว่าผู้น าทางการเมืองส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งของ
ท่านสามารถบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     

 ๕.ไม่ลุแกอ านาจให้เกียรติสตรี      
๑. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคการเมืองให้เกียรติสตรี       
๒. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคการเมืองทุกคนที่อยู่ในองค์กร

เดียวกันจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
     

๓. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคการเมือง ให้เกียรติต่อกุลสตรี 
ควรให้เกียรติกัน ไม่นินทาว่าร้าย หรือพูดถึงกันในทางไม่ด ี

     

๔. ท่านเห็นว่าโดยไม่จ าเป็นต้องเฉพาะกุลสตรี ผู้ร่วมงานก็ให้
เกียรติกัน   

     

๕. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกคน          
 ๖. เคารพสถานที่ส าคัญ      

๑. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคควรเคารพสถานที่ส าคัญที่
ประชาชนให้การเคารพนับถือ  

     



๒๔๒ 
 

 

ตอนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 

 
ข้อที่ 

การประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ เกี่ยวกับการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ   
 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๒. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคควรเคารพสถานที่ ชุมชนที่ใช้ร่วม
ท ากิจกรรม  

     

๓. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคควรเคารพสถานที่ส าคัญทาง
ศาสนาและท านุบ ารุงรักษา 

     

๔. ท่านเห็นว่าควรเคารพสถานที่ส าคัญให้ความคุ้มครอง
สาธารณะสถาน  

     

๕.. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคควรร่วมท ากิจกรรม สาธารณะ
ประโยชน์ ที่มีในชุมชน 

     

 ๗.คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม      
๑. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคต้องให้ความคุ้มครอง ป้องกันต่อ

ผู้มาเยือนอย่างทั่วถึงทุกคน 
     

๒. ท่านเห็นว่าบุคคลที่ให้ความรู้แก่บุคคลในชุมชนสมาชิก
พรรคควรคุ้มครองป้องกัน 

     

๓. ท่านเห็นว่าการปฏิสันฐานหรือการต้อนรับขับสู้ควร
คุ้มครอง ป้องกัน 

     

๔. ท่านเห็นว่าการคุ้มครอง ป้องกันการเอาใจใส่ต่อแขกหรือ
ญาติมิตรผู้มาเยือน  

     

๕. ท่านเห็นว่าสมาชิกพรรคต้องคุ้มครอง ป้องกันบุคคล และ
สาธารณะประโยชน์อันชอบธรรม 

     



๒๔๓ 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย 

ในจังหวัดชัยภมู ิ
----------------------------------------------- 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ :  
ต าแหน่ง :  
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์ :  
เวลา :  
 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลการสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อน าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป 

ข้อ ๑ ตามความคิดเห็นของท่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ ท่านเห็นว่าเป็นอย่างไร  

๑.๑ การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิพรรคการเมือง   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.๒ การมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมือง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.๓.การมีส่วนร่วมในการออกข้อบังคับพรรคและนโยบายของพรรคการเมือง  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.๔. การสนับสนุนพรรคให้ได้รับการเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.๕. เสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปท า
หน้าที 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๑.๖. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรคการเมือง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



๒๔๔ 
 

ข้อ ๒  ตามความคิดเห็นของท่านการประยุกต์หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ ท่าน
เห็นว่าเป็นอย่างไร 

๒.๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๒.๒. พร้อมเพรียงกันประชุม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
๒.๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ ------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
๒.๔.  เคารพนับถือผู้อาวุโสในพรรค 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------   
๒.๕.  ไม่ลุแกอ านาจให้เกียรติสตรี 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๒.๖.  เคารพสถานที่ส าคัญ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๒.๗.  คุ้มครอง ป้องกัน อนัชอบธรรม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

ขอบพระคุณครับที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๖ 
 

 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวตัถุประสงค์เป็นรายข้อ(IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทยในจังหวัดชัยภูมิ 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรค

การเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ 
 

 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ใน

จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า 

IOC 
แปลผล 

๑.ด้านการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง         
 ข้อ ๑  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๒  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๓  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๔  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๕  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒.ด้านการจัดตั้งพรรคการเมือง         
 ข้อ ๑  ๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๒  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๓  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๔  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๕  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๓.ด้านการร่วมอกออกข้อบังคับพรรค 
และนโยบายพรรคการเมือง 

        

 ข้อ ๑  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๒  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๓  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๔  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๕  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔.ด้านการสนับสนุนพรรคการเมืองให้ได้รับ
การเลือกตั้งให้พรรคเข้าบริหารประเทศ 

        

 ข้อ ๑  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๒   ๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๓  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๔  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๕  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๒๔๗ 
 

 

 
 
  



๒๔๘ 
 

 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม ปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ   
  

ปัจจัยท่ีส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองไทย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า 

IOC 
แปลผล 

๑.การประชุมพร้อมเพียงกันเป็นเนื่องนิตย์         
 ข้อ ๑  +๑  +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๒  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๓  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๔  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๕  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๒.การประชุมพร้อมกันและเลิกประชุม         
 ข้อ ๑  +๑  +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๒  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๓  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๔  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๕  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 
  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ใน

จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า 

IOC 
แปลผล 

๕.ด้านการเสนอตัวเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง         
 ข้อ ๑  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๒  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๓  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๔  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๕  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ๖.ด้านการมีส่วนร่วมบริจาคเงินบ ารุงพรรค         
 ข้อ ๑  +๑  +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๒  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๓  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๔  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๕  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 



๒๔๙ 
 

 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองไทย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า 

IOC 
แปลผล 

๓.ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ         
 ข้อ ๑  +๑  +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๒  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๓  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๔  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๕  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๔.เคารพนับถือผู้อาวุโส         
 ข้อ ๑  +๑  +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๒  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๓  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๔  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๕  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๕.ให้เกียรติสตรี         
 ข้อ ๑  +๑  +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๒  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๓  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๔  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๕  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
๖.สักการระ เคารพนับถือ ปูชนีย์สถาน         
 ข้อ ๑  +๑  +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘๐ ข้อ ๑ 
 ข้อ ๒  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ข้อ ๒ 
 ข้อ ๓  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ข้อ ๓ 
 ข้อ ๔  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ข้อ ๔ 
 ข้อ ๕  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ข้อ ๕ 
๗.การอารักขาคุ้มครอง ป้องกันโดยธรรม         
 ข้อ ๑  +๑  +๑ +๑ +๑ ๐ ๕ ๑.๐๐ ข้อ ๑ 
 ข้อ ๒  ๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘๐ ข้อ ๒ 
 ข้อ ๓  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ข้อ ๓ 
 ข้อ ๔  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 
 ข้อ ๕  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใช้ได้ 

---------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๐ 
 

 

Item-Total Statistics 
Items Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 

Alpha if Item 
Deleted 

n 

ข้อ1_1 233.8667 1979.085 0.837 0.991 30 
ข้อ1_2 233.8667 1995.361 0.736 0.991 30 
ข้อ1_3 233.7333 2001.720 0.755 0.991 30 
ข้อ1_4 234.1000 1985.128 0.742 0.991 30 
ข้อ1_5 233.8667 1983.775 0.740 0.991 30 
ข้อ2_1 234.1333 1986.120 0.704 0.991 30 
ข้อ2_2 234.1667 1982.282 0.761 0.991 30 
ข้อ2_3 233.8667 1985.637 0.750 0.991 30 
ข้อ2_4 234.0667 2004.616 0.756 0.991 30 
ข้อ2_5 234.2667 1993.857 0.748 0.991 30 
ข้อ3_1 234.0000 1982.138 0.843 0.991 30 
ข้อ3_2 234.0667 1973.789 0.812 0.991 30 
ข้อ3_3 233.9000 1983.955 0.811 0.991 30 
ข้อ3_4 234.1000 1986.024 0.809 0.991 30 
ข้อ3_5 234.1333 1994.533 0.795 0.991 30 
ข้อ4_1 234.2000 1981.683 0.778 0.991 30 
ข้อ4_2 234.0667 2001.306 0.862 0.991 30 
ข้อ4_3 233.9000 1981.886 0.840 0.991 30 
ข้อ4_4 233.9667 1988.447 0.715 0.991 30 
ข้อ4_5 233.9000 1984.438 0.805 0.991 30 
ข้อ5_1 233.9667 1993.826 0.818 0.991 30 
ข้อ5_2 233.9667 1985.964 0.831 0.991 30 
ข้อ5_3 234.1000 1981.748 0.870 0.991 30 
ข้อ5_4 234.1000 1996.507 0.747 0.991 30 
ข้อ5_5 234.0667 1977.030 0.841 0.991 30 
ข้อ6_1 233.8667 1981.568 0.845 0.991 30 
ข้อ6_2 234.0000 1991.724 0.799 0.991 30 
ข้อ6_3 234.2000 1992.441 0.771 0.991 30 
ข้อ6_4 234.1333 1988.326 0.785 0.991 30 
ข้อ6_5 234.3000 1990.838 0.775 0.991 30 
ข้อ1_1 234.0333 1985.551 0.847 0.991 30 
ข้อ1_2 234.0667 1973.582 0.848 0.991 30 



๒๕๑ 
 

 

ข้อ1_3 234.0000 1985.862 0.791 0.991 30 
ข้อ1_4 234.0667 1979.857 0.888 0.991 30 
ข้อ1_5 234.0667 1974.892 0.868 0.991 30 
ข้อ2_1 233.8333 1979.592 0.795 0.991 30 
ข้อ2_2 234.1000 1991.610 0.729 0.991 30 
ข้อ2_3 233.9000 1981.541 0.845 0.991 30 
ข้อ2_4 233.9000 1982.852 0.827 0.991 30 
ข้อ2_5 234.0000 2000.690 0.770 0.991 30 
ข้อ3_1 234.1000 1987.817 0.831 0.991 30 
ข้อ3_2 234.1000 1990.576 0.789 0.991 30 
ข้อ3_3 234.0667 1990.685 0.778 0.991 30 
ข้อ3_4 233.7667 1984.323 0.818 0.991 30 
ข้อ3_5 233.7333 1987.168 0.784 0.991 30 
ข้อ4_1 234.0000 1973.172 0.844 0.991 30 
ข้อ4_2 233.9000 1972.162 0.887 0.991 30 
ข้อ4_3 233.9333 1988.823 0.708 0.991 30 
ข้อ4_4 233.9667 1977.964 0.854 0.991 30 
ข้อ4_5 234.1000 1984.438 0.751 0.991 30 
ข้อ5_1 234.2333 1989.013 0.769 0.991 30 
ข้อ5_2 234.2333 1999.840 0.825 0.991 30 
ข้อ5_3 233.9000 1983.748 0.775 0.991 30 
ข้อ5_4 233.9667 1981.275 0.774 0.991 30 
ข้อ5_5 234.0333 1983.551 0.787 0.991 30 
ข้อ6_1 234.0667 1989.582 0.712 0.991 30 
ข้อ6_2 234.0333 1987.757 0.731 0.991 30 
ข้อ6_3 234.0333 1982.930 0.796 0.991 30 
ข้อ6_4 234.0667 1991.926 0.760 0.991 30 
ข้อ6_5 234.1667 1990.695 0.811 0.991 30 
ข้อ7_1 234.0333 1985.206 0.853 0.991 30 
ข้อ7_2 233.6667 1984.644 0.839 0.991 30 
ข้อ7_3 233.8667 1972.533 0.847 0.991 30 
ข้อ7_4 233.8333 1989.523 0.737 0.991 30 
ข้อ7_5 234.0000 1984.759 0.767 0.991 30 

 



๒๕๒ 
 

 

Reliability Statistics 
Alpha N of Items 
0.979 52 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก จ 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ และหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๔ 
 

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   
ล าดับที่ ชื่อ – ฉายา / นามสกุล ต าแหน่ง 

กลุ่มด้านศาสนา จ านวน ๒ รูปหรือคน 
ล ำดับที่ ๑ พระครูศรีปริยัติพิมล รองเจ้ำคณะอ ำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูม ิ 

อ.สอนรัฐศำสตร์ 
ล ำดับที่ ๒ พระครูโสภณภัทรกิจ    เจ้ำคณะต ำบลในเมืองเขต ๑ จังหวัดชัยภูมิ อ.

สอนรัฐศำสตร์  
กลุ่มด้านวิชาการรัฐศาสตร์ จ านวน ๓ รูปหรือคน 

ล ำดับที่ ๓ พล.ต. ดร. ณรัฐ สวำสดิ์รัตน์ หลักสูตรรัฐศำสตร์บัณฑิตมหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยวิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

ล ำดับที่ ๔ ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปร ุ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร,์มหำวิทยำลัย
รำชภัฎนครรำชสมีำ 

ล ำดับที่ ๕ ผศ.ดร.ปัญญำ คล้ำยเดช อำจำรย์.ประจ ำรัฐศำสตร์มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง /กลุ่มตัวแทนประชาชนจ านวน ๑๓ รูป หรือ คน ได้แก่ 
ล ำดับที่ ๖ นำงพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร,เขต๕จังหวัดชัยภูมิ.  
ล ำดับที่ ๗ นำยสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์, สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร , เขต ๓ จังหวัด

ชัยภูมิ. 
ล ำดับที่ ๘ นำยมำนะ โลหะวณิชย์ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร , เขต ๔ จังหวัด

ชัยภูมิ. 
ล ำดับที่ ๙ นำยแพทย์โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร,เขต๑ ชัยภูมิ. 
ล ำดับที่ ๑๐ นำยแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ,เขต ๖ จังหวัด

ชัยภูมิ. 
ล ำดับที่ ๑๑ นำยเชิงชำย ชำลีรินทร์ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร,เขต ๒ ชัยภูมิ 
ล ำดับที่ ๑๒ นำยเสี่ยศักดิ์ ประเสริฐศรี เลขำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้

สัมภำษณ์ 
ล ำดับที่ ๑๓ นำยบรรยงค์   เกียรติก้องชูชัย นำยกเทศมนตรีเมือง,จังหวัดชัยภูมิ. 
ล ำดับที่ ๑๔ ผศ.ดร.สมพงษ์ ยอดวงศ์ นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลทุ่งทอง,อ.บ้ำน

เขว้ำ จ.ชัยภูมิ. 
ล ำดับที่ ๑๕ นำงวำสนำ อุตมะพันธ์ นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลลำดใหญ่ 
ล ำดับที่ ๑๖ นำงกษำ มีสิทธิ์,       นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลบ้ำนเขว้ำ,อ.

บ้ำนเขว้ำ จ.ชัยภูมิ. 
ล ำดับที่ ๑๗ นำยเรืองเดช ภิรมย์ ปลัดเทศบำลต ำบลจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ, 

ท ำกำรแทนนำยกเทศมนตรี.  
ล ำดับที่ ๑๘ นำยวิชัย  ประภำกรแก้วรัตน์ นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลหนองบัวโคกอ.

จัตุรัส,จ.ชัยภูมิ 



๒๕๕ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
 

 
 

 
 

 
 

  
  



๒๕๖ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ (ต่อ) 

 
 

  
  

  
  



๒๕๗ 
 

 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ (ต่อ) 

  
  

  
  



๒๕๘ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ (ต่อ) 
 

 
 

  
  

  
  



๒๕๙ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



๒๖๐ 
 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 
 

  

พระครูศรีปริยัติพิมลมล 
รองเจ้ำคณะอ ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

 

พระครูโสภณภัทรกิจ  
เจ้ำคณะต ำบลในเมืองเขต ๑ จังหวัดชัยภูมิ 

 

  
พล.ต.ณรัฐ สวัสดิ์รัตน ์

อำจำรย์รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วส.ชัยภูมิ 

 

ผศ.ดร.พิมพ์พจี  บรรจงปรุ 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครรำชสีมำ 



๒๖๑ 
 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 
 

 
 

ผศ.ดร.ปัญญำ คล้ำยเดช  
อำจำรย์ประจ ำสำขำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย 

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วส.ชัยภูมิ 

นำงพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขต ๕ ชัยภูม ิ

  
นำยสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขต ๓ ชัยภูม ิ
นำยมำนะ  โลหะวณิชย์ 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขต ๔ ชัยภูม ิ

 



๒๖๒ 
 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

  
นำยแพทย์โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย 

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขต ๑ จังหวัดชัยภูม ิ
 

นำยแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์  
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขต ๖ จังหวัดชัยภูม ิ

 

  
 นำยเชิงชำย ชำลีรินทร ์

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขต ๒จังหวัดชัยภูม ิ
นำยเสียศักดิ์  ประเสริฐศรี 

เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 



๒๖๓ 
 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

  
นำยบรรยงค์  เกียรติก้องชูชัย 

นำยกเทศมนตรีเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 

ผศ.ดร.สมพงษ์ ยอดวงศ์ 
นำยกเทศมนตรีเทศบำลทุ่งทอง อ.บ้ำนเขว้ำชัยภูมิ 

 

   
นำงวำสนำ อุตมะพันธ์ 

นำยกเทศมนตรีเทศบำลลำดใหญ่ อ.เมือง ชัยภูมิ 
นำงเกษำ  มีสิทธิ์ 

นำยกเทศมนตรีเทศบำลบ้ำนเขว้ำ อ.บ้ำนเขว้ำ 
ชัยภูมิ 



๒๖๔ 
 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

  
นำยเรืองเดช ภิรมย์ 

ปลัดเทศบำลต ำบลจัตุรัส รักษำกำรแทน
นำยกเทศมนตรี อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

นำยวิชัย ประภำกรแก้วรัตน์ 
นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลหนองบัวโคก 

อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ และหนังสือขอความอนเุคราะหข์้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๖ 
 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ  
(Focus Group Discussion) 

ณ ห้อง ๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
------------------------------------------------------ 

ล าดับที่ ชื่อ – ฉายา / นามสกุล ต าแหน่ง 
ล ำดับที่ ๑  พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.  เลขำนุกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ

สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ ภำควิชำ
รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง
กรณรำชวิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๒   รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิต 
ศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำ 
ลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๓ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑ ิศึกษำ 
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๔ รศ.ว่ำที่ พ.ต. ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐติิกำล อำจำรย์พิเศษภำควิชำรัฐศำสตร์ 
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๕ ผศ.ดร.ยุทธนำ ปรำณีต เลขำนุกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ 
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๖  รศ.อนุภูมิ โซวเกษม อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
บัณฑิตศึกษำ สำขำวิขำรัฐศำสตร์ 
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๗ อำจำรย์ ดร.กำญจนำ ด ำจุติ ประธำนหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ล ำดับที่ ๘ อำจำรย์ ดร.สุเนตร ธนศิลปพิชิต 
 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรัฐศำสตร
บัณฑิตมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

ล ำดับที่ ๙ ดร.ณัศฐมลกำนต์ ไชยวิมลสิริ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนกอก อ ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 



๒๖๗ 
 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
   
 



๒๖๘ 
 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ (ต่อ) 

  
  

  
  
 



๒๖๙ 
 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ (ต่อ) 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๐ 
 

 

ภาพประกอบการสนทนากลุ่ม 

  
  

  
  

 

 



๒๗๑ 
 

 

ภาพประกอบการสนทนากลุ่ม 

  
  

  
  

 



๒๗๒ 
 

 

ภาพประกอบการสนทนากลุ่ม 
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            ประวัติผูว้ิจัย 

 

ชื่อ / นามสกุล :  นายนิติพันธ์  อินทโชติ   
วัน /เดือน /ปีเกิด : วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๔๙๑ 

ภูมิล าเนาที่เกิด : จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
การศึกษา 

  

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต   (วท.บ.)  มหาวิทยาลัยาชภัฏพระนคร       
 : นิติศาสตรบัณฑิต      (น.บ.)   มหาวิทยลัยรามค าแหง 

 : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)   มหาวิทยลัยรามค าแหง 

 : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (ร.ม.)   สาขาการเมืองการปกครอง      
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การท า   
 : จบโรงเรียนจ่าอากาศ ครูฝึกนักเรียนจ่าอากาศ (๑๑ ปี)  กรมข่าวจบ

หลักสูตรการข่าวกรอง,เจ้าหน้าที่ข่าว กอ.รมน เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดบุคคลส าคัญ,เจ้าหน้าที่ข่าวแผนกการข่าวกองยุทธวิธีกรมควบ 
คุมปฏิบัติการทางอากาศ, จบหลักสูตรการข่าวพิเศษ กอ.รมน. 
(ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ยศทหาร พ.อ.อ.) 

พ.ศ.๒๕๕๙ : เป็นอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 

พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน       : เป็นอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิลัยสงฆ์ชัยภูมิ  

ผลงานวิชาการ   
  นายนิติพนัธ์ อินทโชต ิ

บทความเรื่อง ที่มาสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยภายหลังการ
เปลี่ยนแปลง การปกครองในปี พ.ศ.๒๔๗๕ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วันที่  ๙  เดือน
กันยายน   ๒๕๖๑ 

  :   
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นายนิติพันธ์ อินทโชติ 
บทความศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยังยืน มหาวิทยาลัยมหา 
จุฬลงกรณราชวิทยาลัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ 
นวัตกรรมทางการปกครองและบริหารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 :  นายนิติพันธ์ อินทโชติ 
บทความเรื่อง“พระราชบัญญัติคณะสงฆ์”ตีพิมพ์เผยแพร่บทความใน
วาร สารชัยภูมิ ปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬ
ลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่  3 ฉบับที่  3 ประจ าเดือน กันยายน -
ธันวาคม พ.ศ. 2563  
 

ที่อยู่ปัจจุบัน     ๑๑๖/๑๑๖ ม.๕ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
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