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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑. ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกต้ังท่ัวไป ๒. ศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป และ ๓. นําเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปโดยการบูรณาการตามหลักพุทธ

ธรรม ระเบียบวิธีการวิจัยเปนแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิง

คุณภาพใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ รูป หรือคน และการสนทนากลุม

เฉพาะ จํานวน ๑๐ รูปหรือคน ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนา การวิจัยเชิง

ปริมาณใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน ๔๐๐ คน นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใช

จํานวนรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 

๑. พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดาน

การติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ประชาชนใชเทคโนโลยีทําใหสะดวกในการติดตามขาวสารมาก

ยิ่งข้ึน ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ประชาชนจะนําขอมูลจากการท่ีติดตามขาวสารทางการเมือง

และนโยบายของพรรคการเมืองเปนหลักเกณฑการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการเขาเปนแนว

รวมทางการเมืองของประชาชนสวนใหญเพ่ือเรียกรองความเปนธรรมใหกับตนเอง ชุมชน หรือ

ประเทศชาติ และดานการสนับสนุนพรรคการเมืองของประชาชนจะแสดงออกไปในการใชสิทธิ

เลือกตั้งท่ัวไปหรือการสนับสนุนทางความคิดของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองนั้น ๆ โดยพิจารณา

จากนโยบายของพรรคการเมืองเปนหลักเชนเดียวกับการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป สวนผลการ
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วิเคราะหพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกต้ังท่ัวไปโดยรวมอยู

ในระดับมาก 

๒. ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน คือ ความรู ทัศนคติ 

และการนําไปปฏิบัติ ประชาชนตองรับฟงการปราศรัยของพรรคการเมืองเพ่ือใหสามารถเขาใจถึง

นโยบายของพรรคมากข้ึนและอานบทวิเคราะห บทความท่ีเก่ียวกับการเมืองเพ่ือมีความรูทางการเมือง

เพ่ิมข้ึนและใชกระบวนการทางความคิดท่ีมีการวิเคราะหขอมูลไดครบทุกดานเปนการปลูกฝงทัศนคติ

ทางการเมืองใหกับตนเองและฝกท่ีจะนําไปปฏิบัติจริงโดยการเขารวมการแสดงความคิดเห็นทางการ

เมืองเม่ือมีโอกาส สวนผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชน โดยรวมอยูในระดับนอย 

๓. การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้ง

ท่ัวไปตามหลักโยนิโสมนสิการ โดยประชาชนจะตองใชกระบวนการความคิดไมวาจะเปนการวิเคราะห 

การแยกแยะขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมดนํามาประกอบการพิจารณาโดยการคนหาเหตุปจจัยขอมูลทาง

การเมืองท่ีเกิดข้ึน การพิจารณาแกไขปญหาตองตรงกับสาเหตุและตรงกับวัตถุประสงคท่ีตองการ 

รวมถึงการแยกแยะใหเห็นถึงผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนกับสวนรวมโดยยึดถือความถูกตองตามหลัก

คุณธรรมและสามารถตรวจสอบได เปนการใชกระบวนการทางความคิดตามหลักโยนิโสมนสิการท่ีฝก

ใหคิดวิเคราะหแกไขปญหาไดอยางละเอียดลึกซ้ึง จําเปนท่ีจะนํามาใชเปนรูปแบบการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป สวนผลการวิเคราะห

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปตามหลัก

โยนิโสมนสิการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
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Abstract 

Objectives of this dissertation were: 1. To study people’s political behavior 

in general election decision making, 2. To study factors supporting development of  

people’s political behavior in general election decision making and 3. To propose a 

development model of people’s political behavior in general election decision making 

in line with Buddhadhamma applying  the mixed methods research: The quantitative 

and qualitative methods. The data of quantitative research were collected from 400 

samples and analyzed by descriptive statistics: frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. Data of qualitative research were collected from 17 key informants 

by in-depth-interview and from 10 participants in focus group discussion. The data 

were analyzed  by descriptive interpretation.  

Findings were as follows:  

1.The people’s political behavior in general election decision making. 

People followed the political news and information with technology making it easier 

to follow up the political news and information. Using the right to vote, people used 

data from the news and information and political party policies as the criteria  for 

decision making in general election. Participation in political networking was mainly for 

requesting the social justice for themselves, communities or nation. Political  support 

was done by voting for the parties in general election or by supporting the political 



(ง)  

thoughts of the party or individual politician using the party policies as the criteria for 

decision making as in general election. The analysis results the people’s political 

behavior in general election decision making by overall were at high level. 

 2. Factors supporting the people’s political behavior in general election 

decision making were knowledge, attitude and practice. People must analyze and 

separate received political data with systematic reasons on the political neutrality 

basis. The state should promote political knowledge and instill the positive political 

attitude and create more opportunities for people to have more political roles. The 

analysis results factors supporting the people’s political behavior in general election 

decision making that were at minimal level. 

3. The development model of people’s political behavior in general 

election decision making according to the principle of Yonisomanasigara; People must 

use analytical process to separate all received political data on the basis of cause and 

effects to solve the direct problems according to the wanted objectives. Decision 

making must be made on the basis of benefits for all by adhering to the right ethics 

that could be checked. It is the thinking process affecting decision making in general 

election. The analysis results the development model of people’s political behavior 

in general election decision making according to the principle of Yonisomanasigara 

that were at moderate level. 
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สารบัญ (ตอ) 
 

 เรื่อง หนา 
  

 ๒.๘ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๖๙ 

 ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๖ 

    

บทท่ี ๓  วิธีดําเนินการวิจัย                                                                         ๘๘ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๙ 

 ๓.๒ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ๘๙ 

  ๓.๒.๑ กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ๘๙ 

  ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๙๒ 

  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล ๙๓ 

  ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล ๙๓ 

 ๓.๓ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ๙๔ 

  ๓.๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง ๙๕ 

  ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๙๖ 

  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล ๑๐๐ 

  ๓.๓.๔ การวิเคราะหขอมูล ๑๐๑ 

    

บทท่ี ๔  ผลการวิเคราะหขอมูล                                                                         ๑๐๔ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะหพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป จังหวัดนครปฐม 

๑๐๕ 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

๑๓๒ 

 ๔.๓ ผลการวิเคราะหการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ 

๑๔๔ 

 ๔.๔ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ ๑๖๐ 

 ๔.๕ องคความรู ๑๖๗ 



(ซ) 

 

  สารบัญ (ตอ) 

 

 

 เรื่อง   หนา 

  ๔.๕.๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย ๑๖๗ 

  ๔.๕.๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย ๑๗๖ 

    

บทท่ี ๕  สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ                                                      ๑๘๖ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๘๗ 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๙๓ 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๒๐๑ 

  ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๐๑ 

  ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๒๐๒ 

  ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ๒๐๒ 

    

บรรณานุกรม ๒๐๓ 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก  ก  เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ๒๑๑ 

ภาคผนวก  ข  หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ 

                  เครื่องมือวิจัย 

๒๒๔ 

ภาคผนวก  ค  ผลการวิเคราะหคา IOC ๒๒๗ 

ภาคผนวก  ง  หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลสําคัญ ๒๓๒ 

ภาคผนวก  จ  ประมวลภาพจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ๒๓๗ 

ภาคผนวก  ฉ  หนังสือขอความอนุเคราะหในการเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ ๒๓๙ 

ภาคผนวก  ช  ประมวลภาพจากการสนทนากลุมเฉพาะ ๒๔๓ 

ประวัติผูวิจัย ๒๔๕ 

 

 

 



(ฌ) 

 

สารบัญตาราง 
 

 ตารางท่ี หนา 

         

๒.๑ แสดงการสังเคราะหความหมายของพฤติกรรม ๑๔ 

๒.๒ แสดงการสังเคราะหความหมายของพฤติกรรมทางการเมือง ๒๐ 

๒.๓ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญความหมายของการพัฒนาทางการเมือง ๒๗ 

๒.๔ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญลักษณะและองคประกอบของการพัฒนาทาง

การเมือง ๓๒ 

๒.๕ แสดงการสังเคราะหความหมายของปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมือง ๓๘ 

๒.๖ แสดงการสังเคราะหความหมายของการเลือกตั้งท่ัวไป ๕๓ 

๒.๗ แสดงการสังเคราะหความหมายของพฤติกรรมการเลือกตั้งและการตัดสินใจ

เลือกตั้ง ๖๐ 

๒.๘ แสดงการสังเคราะหความหมายของโยนิโสมนสิการ ๖๗ 

๒.๙ แสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครปฐม ๖๙ 

๒.๑๐ แสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครปฐม 

ตามเขตเลือกตั้ง 
๖๙ 

๒.๑๑ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม 

ทางการเมือง ๗๒ 

๒.๑๒ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้ง ๗๗ 

๒.๑๓ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงเสริม

พฤติกรรมทางการเมือง ๘๑ 

๒.๑๔ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ 

หลักโยนิโสมนสิการ ๘๔ 

๓.๑ แสดงรายชื่อผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก ๙๐ 

๓.๒ แสดงรายชื่อผูใหขอมูลสําคัญดานการสนทนากลุมเฉพาะ ๙๒ 

๓.๓ แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในแตละอําเภอ ๙๖ 

   

 



(ญ) 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

 

๔.๑ ผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการติดตามขอมูล

ขาวสารทางการเมือง ๑๑๐ 

๔.๒ ผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการไปใชสิทธิ

เลือกตั้งท่ัวไป  ๑๑๗ 

๔.๓ ผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการเปนแนวรวม

ทางการเมือง 

๑๒๒ 

 

๔.๔ ผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการสนับสนุน

พรรคการเมือง ๑๒๗ 

๔.๕ ผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลัก

โยนิโสมนสิการ ๑๓๑ 

๔.๖ แสดงจํานวนและคารอยละขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ 

แบบสอบถาม ๑๓๒ 

๔.๗ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป โดยรวม ๑๓๕ 

๔.๘ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดาน

ติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ๑๓๖ 
๔.๙ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการไป

ใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป  ๑๓๗ 

   

 



(ฎ) 

 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

  

๔.๑๐ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดาน

การเปนแนวรวมทางการเมือง ๑๓๘ 

๔.๑๑ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดาน

การสนับสนุนพรรคการเมือง ๑๓๙ 

๔.๑๒ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริม

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป โดยรวม ๑๔๐ 

๔.๑๓ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริม

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลอืกตั้งท่ัวไป ดานความรู ๑๔๑ 

๔.๑๔ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริม

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลอืกตั้งท่ัวไป ดานทัศนคติ ๑๔๒ 

๔.๑๕ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริม

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลอืกตั้งท่ัวไป ดานการนําไปปฏิบัติ ๑๔๓ 

๔.๑๖ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริม

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลอืกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ โดยรวม ๑๔๔ 

๔.๑๗ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริม

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลอืกตั้งท่ัวไป วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (คิดแบบตามท่ีเปนจริง) ๑๔๕ 

๔.๑๘ แสดงคาเฉลี่ย ( X )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ี

สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลอืกตั้งท่ัวไป วิธีคิดแบบอริยสัจ (วิธีคิดแบบแกปญหา) ๑๔๖ 



(ฏ) 

 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

 

๔.๑๙ แสดงคาเฉลี่ย ( X )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริม

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ (คิดตามหลักการและความมุง

หมาย) ๑๔๗ 

๔.๒๐ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริม

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก (คิดถึงผลดี ผลเสีย และการ

แกไขท่ีถูกตอง) ๑๔๘ 

๔.๒๑ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริม

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลอืกตั้งท่ัวไป วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม (คิดแบบกุศล ภาวนา) ๑๔๙ 

๔.๒๒ แสดงคาเฉลี่ย (X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริม

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลอืกตั้งท่ัวไป (วิธีคิดแบบวิภัชชวาท (คิดโดยแยกแยะออกใหเห็นแตละแง แต

ละดานใหครบทุกดาน) ๑๕๐ 

๔.๒๓ ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน กับหลักโยนิโส

มนสิการ เพ่ือนํามาสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชน ๑๕๑ 

๔.๒๔ แสดงการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ ๑๕๔ 

   

   

 

 



(ฐ) 

 

สารบัญแผนภาพ 
 

 แผนภาพท่ี หนา 

 

๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๖ 

๔.๑ ดานการติดตามขาวสารขอมูลทางการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป 

๑๐๙ 

๔.๒ ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ๑๑๖ 

๔.๓ ดานการเขาเปนแนวรวมทางการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้ง

ท่ัวไป 

 

๑๒๑ 

๔.๔ ดานการสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ๑๒๖ 

๔.๕ แสดงการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน   ๑๕๙ 

๔.๖ แสดงองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย ๑๖๙ 

๔.๗ แสดงองคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย   ๑๗๗ 



(ฑ) 

 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

 อักษรยอในดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ใชอางอิงจาก พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ สวนคัมภีรอรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใชฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/

มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 การอางอิงพระไตรปฏก จะระบุ เลม/ขอ/หนา หลังอักษรยอชื่อคัมภีร เชน ที.สี. (บาลี) ๙/

๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๗, หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เลม ๙ ขอ 

๒๗๖ หนา ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๕๐ ทีฆนิกาย ลีลขันธวรรค ภาษาไทย เลม๙ ขอ ๒๗๖ หนา 

๙๗ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

 สวนคัมภีรอรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร ลําดับเลม (ถามี)/หนา เชน ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/

๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสีนี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฐกถา ภาษาบาลี เลม ๑ ขอ ๒๗๖ หนา 

๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฐกา ตามลําดับดังนี้ 

 

๑. คําอธิบายคํายอในภาษาไทย 
 

 ก. คํายอช่ือคัมภีรพระไตรปฎก 
 

  พระสุตตันปฎก 

 คํายอ     ช่ือคัมภีร         ภาษา 

ที.ม. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค     ภาษาไทย 

องฺ.สตฺตก.(ไทย) =  สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต     ภาษาไทย 



 

บทท่ี ๑ 

 

บทนํา       
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

๑.๑.๑ ความเปนมา 

ปจจุบันประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการ

ปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรมรวมท้ังมีการกําหนดกลไกสถาบันทาง

การเมืองท้ังฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพรวมท้ังใหสถาบันศาลและ

องคกรอิสระอ่ืนสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดโดยสุจริตเท่ียงธรรม การพัฒนาการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยตองพัฒนาโครงสรางทางการเมืองการปกครองใหเปนประชาธิปไตย พัฒนาให

สังคมปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยและจะตองกําหนดโครงสรางทางการเมืองการปกครองให

เปนไปตามปรัชญาและหลักการประชาธิปไตยอยางครบถวนรวมท้ังตองเสริมสรางวัฒนธรรมทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตย ท้ังนี้วัฒนธรรมทางการเมืองหมายถึงแบบแผนทัศนคติและพฤติกรรมของ

บุคคลท่ีมีตอระบบการเมืองและองคกรการเมืองซ่ึงเปนผลมาจากกระบวนการหลอหลอมความรูความ

เขาใจทางการเมืองท่ีถายทอดสืบเนื่องกันมาท้ังทางตรงและทางออม๑ ประชาธิปไตยเปนระบอบการ

ปกครองแบบหนึ่งซ่ึงการบริหารอํานาจรัฐมาจากเสียงขางมากของประชาชนประเทศไทยมีการพัฒนา

ระบบการเมืองในรูปแบบนี้มาเปนชวงระยะท่ีไมนานและเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มากมาย ไมวา

จะเปนการปฏิวัติรัฐประหารการสับเปลี่ยนกันข้ึนสูอํานาจท้ังท่ีชอบธรรมและขาดความชอบธรรมและ

มีเหตุการณความวุนวายเกิดข้ึนมากมายในชวงหลายปท่ีผานมาปญหาเหลานี้จะตองไดรับการแกไข๒

                                                           
๑ สํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎร, การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎร, ๒๕๕๗), หนา ๗-๘. 
๒ ศักดิ์สิน อุดมวิทยไพศาล และคณะ, “กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชน”, สาขารัฐประศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๒๙๕. 



๒ 

 

อยางเรงดวน สวนสําคัญในการปรับเปลี่ยนแกไขปญหาดังกลาว ไดคือพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนตองมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปในทางท่ีถูกตอง เหมาะสมอยางเปนธรรม ซ่ึงแมวา

ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยใชรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดใน

การปกครองประเทศ แต “รัฐธรรมนูญยอมเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมแหงกาลเวลา และ

สภาพการณของบานเมือง”รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ไดมีสาระสําคัญการมี

สวนรวมของประชาชนซ่ึงเปนสาระประการหนึ่งท่ีสภารางรัฐธรรมนูญ ไดใชหลักการในการจัดทําราง

รัฐธรรมนูญปรากฏในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญ (ดังนี้) วา “ไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ไดมีสาระสําคัญ

เนนการสงเสริมและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง

และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพ่ิมข้ึนตลอดจนการปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพ

และประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเปนใหญ”๓ จากท่ีมาของรัฐธรรมนูญ

ดังกลาวถือวา “เปนนิมิตหมายท่ีดีของภาคราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชนในการท่ีจะ

ประสานความรวมมือกันทําใหการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเขมแข็งเทาเทียมกับ

นานาอารยประเทศไดใหเปนท่ียอมรับกันวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) เปน

รูปแบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากเปนการปกครองท่ีถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย

ทุกคน รัฐธรรมนูญฉบับนีเ้ปดโอกาสใหบุคคลท่ีมีอายุ ๑๘ ป บริบูรณเปนผูมีสิทธิในการเลือกตั้งผูแทน

ของตนดวยความชอบธรรมการมีสวนรวมถือเปนหลักท่ีสําคัญตั้งแตการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ

และในกิจการตาง ๆ ของรัฐบาลและในทางการเมือง หรืออาจจะเรียกไดอีกอยางหนึ่งวาเปนการมีสวน

รวมของประชาชนในรัฐบาล เชน การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การมีสวนรวมในทางการเมือง

และรัฐบาล (Citizen Participation in Government and Politics) ซ่ึงมีความสําคัญมาก๔  

เพ่ือใหมีระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ ประชาชนจําเปนท่ีจะตองสนใจเรื่องการเมือง ไม

วา จะเปนการติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวทางการเมือง ตองมีความกระตือรือรนในทางการเมือง 

และจะเห็นไดวาประชาธิปไตยท่ีแทจริง ตองกําเนิดตามนิยามของอดีตประธานาธิบดี อับบราฮัม 

ลินคอลน แหงสหรัฐอเมริกาท่ีวา“การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน” 

                                                           
๓ กองราชการสวนตําบล, ขอมูลสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ประจําป ๒๕๔๓,  

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสวนทองถ่ิน, ๒๕๔๓), หนา ๑๖. 
๔ สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ, คูมือการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวน

ทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๖), หนา ๒๐. 



๓ 

 

แสดงถึงหลักท่ีวาในระบอบประชาธิปไตยไมเพียงแตประชาชนถูกปกครองเพ่ือประโยชนของ

ประชาชน แตตองโดยประชาชนเองซ่ึงเปนหลักท่ีสําคัญยิ่งกวามาก และจะขาดสวนใดสวนหนึ่งมิได 

การตัดสินใจโดยคนท้ังหมด หรือคนสวนใหญนั้นยอมจะดีกวาคนเพียงบางกลุม เพราะถามีประชาชน

เพียงบางกลุมเขามีสวนรวมทางการเมืองแลว รัฐบาลอาจจะดําเนินการท่ีละเมิดตอผลประโยชนสวน

ใหญได ดังนั้นการท่ีไมสนใจและการเพิกเฉยจึงเปนสิ่งท่ีไมควรกระทํา เพราะยิ่งทําใหมีผูฉวยโอกาส

แยงชิงอํานาจกันไดงายมากยิ่งข้ึน และทําใหประสิทธิภาพการปกครองยอมลดลงและเสื่อมลงเปน

ลําดับ การปองกันท่ีสําคัญ คือประชาชนทุกคนจะตองถือเปนสิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะตอง

สนใจติดตามขาวความเคลื่อนไหวทางการเมือง และมีความกระตือรือรนท่ีจะมีบทบาทรวมทางการ

เมือง พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนเปนสวนสําคัญในการกําหนดทิศทางทางการเมืองใหเปนไป

ตามท่ีประชาชนคาดหวัง การไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ จากหลากหลายชองทางการสื่อสารมากข้ึนเปน

เพราะปจจุบันกระบวนการทางเทคโนโลยีมีการพัฒนากาวไกลไปมากทําใหขอมูลท่ีนําเสนอมีมากมายหลาย

รูปแบบมีท้ังขอมูลท่ีกลั่นกรองมาแลวและยังไมกลั่นกรอง อีกท้ังขอมูลบางครั้งท่ีนําเสนอไมตรงกับความเปน

จริงและไมเปนกลาง ทําใหประชาชนอาจเกิดความเขาใจในเรื่องของการเมืองการปกครองท่ีแตกตางกันและ

นํามาซ่ึงความขัดแยงกันก็เปนไปได การพัฒนาประชาธิปไตยใหแกประชาชนจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยาง

ยิ่ง เพราะจะทําใหประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีคุณภาพสูงสุด ทําใหประชาชนรูจักหนาท่ีของ

ตนเองภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดไว สงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนไมวาจะเปนดาน 

เศรษฐกิจ สังคม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทําใหระบอบประชาธิปไตยม่ันคงและทําใหประชาชนเพ่ิมพลังศรัทธา

มากข้ึนทําใหเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศใหมีความม่ันคงเพ่ิมข้ึนเชนกัน 

๑.๑.๒ ความสําคัญของปญหา 

จังหวัดนครปฐมมีรูปแบบ วิธีการ และกลวิธีท่ีนักการเมืองเลือกใชในการหาเสียงเลือกตั้ง มีท้ัง

การหาเสียงท่ีถูกตองและเปดเผย เชน การพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยเขาถึงบานหรือชุมชนเปนหลัก 

และอาศัยการปราศรัยเวทียอย และเวทีงานประเพณีตาง ๆ และการหาเสียงท่ีไมถูกตองและไมเปดเผย เชน 

การใชเงินซ้ือเสียง โดยผานผูมีอิทธิพลหรือหัวคะแนนอาศัยระบบอุปถัมภ นักการเมืองจังหวัดนครปฐมท่ี

ไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเติบโตมาจากการเมืองระดับทองถ่ินมีเครือขายท่ี

เขมแข็งในระดับทองถ่ินเปนเครือญาติหรือไดรับการสนับสนุนจากผูท่ีมีเครือขายหรือไดตําแหนงมาแลว



๔ 

 

หลายสมัยหรือมิฉะนั้นก็จํากัดอยูเพียงในกลุมเดิม๕ สําหรับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนบางสวนมี

ความตื่นตัวทางการเมืองไมมาก สวนการไปใชสิทธิเลือกตั้งจะไปใชตามหนาท่ีเพราะมองวาไมไดสงผล

อยางไรตอความเปนอยูทําใหกระบวนการความไมโปรงใสทางการเมืองมีโอกาสเขามาถึงประชาชนไดงาย 

ขาดความสนใจและรอบรูตอขาวสารทางการเมืองซ่ึงจะมีผลตอการชักจูงและโนมนาวทางการเมืองท่ีไม

ถูกตองได หรือแมกระท่ังการติดตามขาวสารทางการเมืองจะไมติดตามอยางตอเนื่องจนจบหรือติดตามขาว

ท่ีเปนกระแสทําใหอาจจะมีความขัดแยงทางความคิดระหวางประชาชนดวยกันเองได ในสวนของการ

แสดงออกทางการเมืองจะเขารวมเฉพาะท่ีเปนกลุมของตนเองเชน กลุมเสื้อหลากสี กลุมสตรีทางการเมือง๖ 

และท่ีสําคัญประชาชนจังหวัดนครปฐมยังมีการตื่นตัวตอระบบการเมืองไมมากอาจเปนเพราะไมเกิดความ

ศรัทธาตอระบอบประชาธิปไตยสงผลใหระดับพฤติกรรมทางการเมืองหรือการมีสวนรวมในทางการเมืองอยู

ในระดับไมมาก และการมีสวนรวมตอการบริหารงานปกครองสวนทองถ่ินดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

และดานการมีสวนรวมในผลประโยชนของประชาชนอยูในระดับปานกลาง รวมถึงระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรภาครัฐหรือทองถ่ินอยูในระดับปานกลาง๗ หรือ

แมกระท่ังผลการเลือกต้ังท่ัวไปเม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาชนไดเลือกนักการเมืองรุนใหม

ภายใตพรรคการเมืองใหมซ่ึงตางกับเม่ืออดีตหลายปท่ีผานมาท่ีเปนนักการเมืองคนรุนเกา และมีปจจัย

ท่ีสําคัญท่ีสุดคือปจจัยผูนําทางการเมือง โดยมองวาเปนการชื่นชอบในทัศนคติสวนตัวและวิสัยทัศน

ของผูนําพรรคการเมืองท่ีผูสมัครสังกัด๘ 

                                                           
๕ สมเดช นิลพันธุ, นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครปฐม, ชุดสํารวจเพ่ือประมวลขอมูลนักการเมืองถ่ิน, 

(กรุงเทพมหานคร : ส เจริญการพิมพ, ๒๕๕๖), หนา ๕.  
๖ จําลอง พรมสวัสดิ์, “พฤติกรรมทางการเมืองของชนช้ันกลางกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลชวงพุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๕๓”, ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(สื่อสารการเมือง), (บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๔), หนา ๒-๖. 
๗ ลัดดาวรรณ นนปะติ และวัลลภ รัฐฉัตรานนท, “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม”,   วารสารการบริหารการปกครอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-

ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๒๙๐.   
๘ ธนัญญา สุนทรอภิชาต และธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต, “การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

จังหวัดนครปฐม เขตเลือกต้ังท่ี ๓ วันท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒”, งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

รังสิต ประจําป ๒๕๖๓ สถาบันรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต, (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) : ๑๑๑.  

 



๕ 

 

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนมีผลตอการตัดสินใจใน

การเลือกตั้งท่ัวไปมีความสําคัญเปนอยางมากไมวาจะเปนพฤติกรรม การติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง 

การไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป การเขารวมกับองคกรทางการเมือง การสนับสนุนพรรคการเมือง และปจจัย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตองอาศัยความนาเชื่อถือ ความไววางใจของประชาชนท่ีมีตอนักการเมืองเปนสําคัญ 

ซ่ึงวัดไดจากการเลือกตั้งท่ัวไปในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ีประชาชนในจังหวัดนครปฐมมีพฤติกรรมทาง

การเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต และหากจะตองมีการพัฒนาประชาธิปไตยใหสามารถปฏิบัติไดตาม

หลักการอยางเต็มรูปแบบแลว สวนสําคัญท่ีสุดคือประชาชนตองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยเปนอยางมากและการท่ีจะสามารถพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพไดดีประชาชนตองมีพฤติกรรม

ทางการเมืองเชิงบวกไมวาจะเปนการพัฒนาดานความรูความเขาใจทางการเมือง ทัศนคติทางการเมืองของ

ประชาชน การปลูกฝงทางการเมืองท่ีถูกตองเพ่ือสามารถเปนผูสรางกลไกในการตรวจสอบการเลือกต้ังท่ี

เท่ียงธรรมและเปนกลางไดอยางโปรงใสทุกประการ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ในการเลือกตั้งท่ัวไป ในจังหวัดนครปฐมรวม และไดนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาบูรณาการเพ่ือ

ใชสนับสนุนในการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง 

“รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป

จังหวัดนครปฐม” ท้ังนี้เพ่ือนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปใชประโยชนและเปนรูปแบบการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ใหสามารถนําไปใช

ไดจริง เพ่ือใหประชาชนไดตัดสินใจเลือกนักการเมืองและพรรคการเมืองท่ีดีมีคุณภาพเขามาบริหาร

ประเทศชาติและเปนสวนสําคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมีเสถียรภาพ อันจะนํามาซ่ึง

ประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติสืบไป 

 

๑.๒ คําถามการวิจัย 

๑.๒.๑ สภาพท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน เปนอยางไร 

๑.๒.๒ ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน เปนอยางไร 

๑.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการเลือกตั้ง

ท่ัวไปในการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม ควรเปนอยางไร 

 



๖ 

 

1๑.๓ วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปโดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม 

 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาจากเอกสาร ตํารา บทความ แนวคิด ทฤษฎี หนังสือ และสิ่งพิมพ 

ท่ีเก่ียวกับการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน เพ่ือเสนอแนะรูปแบบการ

พัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชน โดยผูวิจัยได

กําหนดขอบเขตของการวิจัยใหครอบคลุมปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือใหผลการศึกษา

สามารถตอบคําถามและวัตถุประสงคของการวิจัยได 

๑.๔.๒ ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 

การวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยออกแบบการวิจัยดวยวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 

Research) ดังนั้นตัวแปรจึงจัดแบงออกเปน ๒ ประเภทตามวิธีการวิจัย ดังนี้ 

๑) ขอบเขตดานประชากร๙ (Population) ท่ีใชศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนท่ีมีสิทธิใน

การเลือกตั้งท่ัวไปและอาศัยอยูในจังหวัดนครปฐมจํานวน  ๘๑๐,๗๖๐ คน 
 

๒) ผูใหขอมูลสําคัญ ผูใหขอมูลสําคัญท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน ๑๗ รูปหรือคน แบงเปน 

๔ กลุม ไดแก 

๑) กลุมนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา  จํานวน ๓ รูปหรือคน 

๒) กลุมนักวิชาการดานรัฐศาสตร  จํานวน ๓ คน 

๓) กลุมผูปฏิบัติงานดานการปกครอง  จํานวน ๖ คน 

๔) กลุมผูปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมนุษย  จํานวน ๕ คน 

 

                                                           
๙ ส ถิ ติ จํา น ว น ผู ม ี ส ิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง  จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม ,  [ อ อ น ไ ล น ] ,  แ ห ล ง ที่ ม า  :  

h t t p : / / s t a t . dop a . go . t h / s t a t / s t a t n ew /up s t a t . a g e . d i s p . php  [ ๓ ๐  พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น  

๒ ๕ ๖ ๒ ] .      



๗ 

 

๑.๔.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม จํานวน ๗ อําเภอ  

ประกอบดวย อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอกําแพงแสน อําเภอนครชัยศรี อําเภอดอนตูม อําเภอบางเลน 

อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธมณฑล 

๑.๔.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา  

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเวลาในการศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจน

การเก็บรวมรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย เริ่ม

ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเปนระยะเวลา ๒๔ เดือน 

  

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

รูปแบบ หมายถึง กระบวนการท่ีจะพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยใช

หลักโยนิโสมนสิการมาใชในการบูรณาการ   
พฤติกรรมทางการเมือง หมายถึง การติดตามขาวสารทางการเมือง การไปใชสิทธิ

เลือกตั้ง การเขาเปนแนวรวมทางการเมือง และการสนับสนุนพรรคการเมือง  
ประชาชน หมายถึง ประชาชนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดนครปฐม และมีสิทธิในการเลือกตั้ง

ท่ัวไป 
การเลือกตั้งท่ัวไป หมายถึง การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งท่ัวไป

วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒  

การติดตามขาวสารทางการเมือง หมายถึง การท่ีประชาชนได มีการรับทราบ 

สังเกตการณและติดตามขาวสารทางการเมือง  
การไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป หมายถึง ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ในจังหวัด

นครปฐม 

การเขาเปนแนวรวมทางการเมือง หมายถึง การเขาไปรวมกลุมเปนแนวรวมหรือเปน

สมาชิกกับองคกรทางการเมือง เพ่ือแสดงออกในรูปแบบของการเรียกรอง การเคลื่อนไหว หรือ

เสนอแนะเก่ียวกับผลประโยชนท่ีตองการไมวาจะมากหรือนอย 

การสนับสนุนพรรคการเมือง หมายถึง การสนับสนุนพรรคการเมืองหรือสมาชิกท่ีทํา

หนาท่ีเปนตัวแทนเก่ียวของกับทางการเมืองไมวาจะเปนรูปแบบใดก็ตาม   

ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง หมายถึง ปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดการ

พัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง ไดแก 

๑. ความรู หมายถึง ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมือง 

๒. ทัศนคติ หมายถึง แนวความคิดเห็น ความรูสึกนึกคิดท่ีเก่ียวกับการเมือง 



๘ 

 

๓. การนําไปปฏิบัติ หมายถึง การกระทําใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเมือง เชน การแสดง

ความคิดเห็น การถายทอดความรูทางการเมือง การพูดคุย การเขาเปนแนวรวมทางการเมือง การ

สนับสนนุพรรคการเมือง เปนตน  
หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาท่ีบันทึกไวในพระไตรปฎก 

ไดแก โยนิโสมนสิการ 

โยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดวิเคราะห การพิจารณา แบบมีเหตุผล จนทําใหเกิด

ปญญานําไปสูการประพฤติปฏิบัติเก่ียวกับทางการเมืองไดอยางถูกตอง มีวิธีคิด ๖ แบบ ไดแก 

๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย หมายถึง การคนหาสาเหตุหาปจจัยตาง ๆ ทีสัมพันธกัน 

๒. วิธีคิดแบบอริยสัจ หมายถึง การคิดตามเหตุและผล คิดแบบตรงเรื่องตรงไปตรงมา 

และการคิดหาแนวทางการแกไขท่ีถูกตอง 

๓. วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ หมายถึง การคิดพิจารณาใหเขาใจความสัมพันธระหวางธรรม 

หลักความดีงาม หลักปฏิบัติ หลักการนําไปใชปฏิบัติ 

๔. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก หมายถึง การคิดท่ีมองเห็นสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนจริงทุก

แงมุม มองท้ังแงดี แงเสีย หาทางออกเพ่ือแกปญหา 

๕. วิธีคิดแบบปลุกเราคุณธรรม หมายถึง การคิดท่ีสกัดก้ัน บรรเทา ขัดเกลาปญหา 

๖. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท หมายถึง การเชื่อมโยงวิธีคิดกับการพูด การมองความจริงโดย

แยกแยะใหเห็นทุกแงทุกมุม รูจักแยกแยะกุศลธรรมและอกุศลธรรม  

 

๑.๖ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 ๑.๖.๑ ไดองคความรูพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป จังหวัดนครปฐม 

 ๑.๖.๒ ไดองคความรูปจจัยท่ีสงเสริมพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป จังหวัดนครปฐม 

 ๑.๖.๓ ไดนําเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป โดยอาศัยหลักพุทธธรรมในพุทธศาสนา 

 ๑.๖.๔ สามารถนําผลการวิจัยท่ีไดนําเสนอกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนประโยชนใน

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ซ่ึงจะ

สงเสริมระบอบประชาธิปไตยของประเทศชาติใหมีความเขมแข็งและมีเสถียรภาพไดยาวนานตอไป 

 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป” ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาครั้งนี้ประกอบไปดวย 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม  

๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมือง 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง 

๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการไปใชสิทธิเลือกตั้งและการตัดสินใจเลือกตั้ง 

๒.๖ หลักธรรมโยนิโสมนสิการ  

๒.๗ ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 

๒.๘ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

๒.๑.๑ ความหมายของพฤติกรรม 

พฤติกรรมเปนกระบวนการของการปรับเปลี่ยนการกระทําของตัวเอง ใหไปสูภาวะท่ีดีกวา

และเปนท่ีตองการมากกวา แตกระบวนการดังกลาวไมใชเรื่องงาย ท้ังนี้เพราะพฤติกรรมมนุษยนั้น

ซับซอน มีองคประกอบและปจจัยเก่ียวเนื่องจํานวนมาก ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนท่ีผูศึกษาจะตอง

ทําความรูจักสิ่งตาง ๆ เหลานั้น เพ่ือท่ีจะไดจัดการใหมีอิทธิพลเชิงบวกหรือหลีกเหลี่ยง หากมีอิทธิพล

เชิงลบตอการพัฒนาตนเอง การศึกษาปจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมจะชวยใหเขาใจพฤติกรรมมนุษย

มากยิ่งข้ึน   

พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรืออาการท่ีแสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และ

ความรูสึก เพ่ือตอบสนองสิ่งเรา๑ 

                                                           
๑  ฉ บั บ ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ า น  พ จ น า นุ ก ร ม  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๔ ,  [อ อ น ไ ล น ],  แ ห ล ง ท่ี ม า  : 

https://dictionary.orst.go.th/ [๒๖ มกราคม ๒๕๖๓]. 

https://dictionary.orst.go.th/


๑๐ 
 
 

พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการแสดงปฏิกริยาตอบสนองตอสิ่งเราใน

สถานการณตาง ๆ พฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษยเม่ือเกิดข้ึนจะสังเกดเห็นไคชัดเจน เชน การ

กระทําทางกาย ไดแก การเดิน ยืน นอน และการกิน การกระทําทางวาจาไดแก การพูด การสนทนา

พฤติกรรมมนุษย (Human  Behavior) หมายถึง การกระทําของมนุษยท้ังดานกายกรรม วจีกรรม

และมโนกรรม โดยรูสํานึกหรือไมรูสํานึกท้ังท่ีสังเกตไดและไมอาจสังเกตได๒ 

ในอีกความหมาย กลาวไววาพฤติกรรมของมนุษยจําเนกออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ 

๑. พฤติกรรมท่ีไมสามารถควบคุมไดเรียกวาเปนปฏิกริยาสะทอน เชนการสะดุงเม่ือถูก

เข็มแทงการกระพริบตาเม่ือมีสิ่งมากระทบกับสายตา 

๒.พฤติกรรมท่ีสามารถควบคุมและจัดระเบียบไดเนื่องจากมนุษยมีสติ๓  

จากความหมายท่ีกลาวมา สรุปไดวา พฤติกรรม หมายถึง ผลท่ีเกิจากการแสดงปฏิกิริยา

ตอบสนองตอสิ่งเราในสถานการณตาง ๆ ท่ีไมสามารถควบคุมไดรียกวา เปนปฏิกิริยาสะทอน และท่ี

สามารถควบคุมและจัดระเบียบได มีท้ังสามารถควบคุมได และไมสามารถควบคุมได  

๒.๑.๒ ประเภทพฤติกรรม 

นักจิตวิทยาสวนใหญเชื่อวาอารมณมีอิทธิพลหรือพลังมากกวาสติปญญา ท้ังนี้เพราะ

มนุษยทุกคนยังมีความ โลภ ความโกรธ ความหลงทําใหพฤติกรรมสวนใหญเปนไปตามความรูสึกและ

อารมณเปนพ้ืนฐาน จึงไดแบงพฤติกรรมมนุษยออกเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ 

๑. พฤติกรรมท่ีมีมาแตกําเนิด ซ่ึงเกิดข้ึนโดยไมมีการเรียนรูมากอน ไดแก ปฏิกิริยาสะทอน

กลับ (Reflect Acton) เชนการกระพริบดาและสัญชาติญาณ (Instinct) เชนความกลัว การเอาตัว

รอดเปนคน 

๒. พฤติกรรมท่ีเกิดจากอิทธิพลของกลุม ไดแก พฤติกรรมท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลติดตอ

สังสรรคและมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในสังคม 

พฤติกรรมท่ีสามารถควบคุมและจัดระเบียบไดและพฤติกรรมท่ีเกิจากอิทธิพลของกลุมซ่ึง

เปนพฤติกรรมท่ีสามารถนํามาเปนกรอบในการศึกษาพฤติกรรมได เนื่องจากนักจิตวิทยาเชื่อวา

พฤติกรรมมนุษยสวนใหญจะประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนของกฎระเบียบหรือวิธีการท่ีมีอยูในสังคม

รวมท้ังวัฒนธรรมท่ีมีอยูในสงัคมนั้น ๆ ซ่ึงมนุษยยอมเขาใจในสถานภาพ และบทบาทตามท่ีกลุมสังคม

คาดหวัง นอกจากนี้พฤติกรรมมนุษยยังแบงได ๒ ประเกท ดังนี้ 

๑. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ประกอบดวย 

                                                           
๒ เรียม ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : เธิรด เวฟเอ็ดดูเคช่ัน, ๒๕๔๒), หนา ๕.   
๓ สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน, 

๒๕๔๓), หนา ๕.  



๑๑ 
 
 

๑) พฤติกรรมท่ีไมตองอาศัยเครื่องมือในการสังเกต เชน การเคลื่อนไหวของ แขน ขา 

เปนตน เรียกวา พฤติกรรมโมลาร (Molar Behavior) 

๒) พฤตกรรมท่ีตองอาศัยเครื่องมือในการสังเกต เชน การทํางานของคลื่นสมอง

จะตองใชเครื่องมือวัด เรียกวา พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior)  

๒. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ประกอบดวย 

๑) พฤติกรรมท่ีเปนการรูสึกจากการสัมผัส (Sensitive) เชน การเห็น การไดยิน การ

รูรส การสัมผัส และการมีความสุขใจ 

๒) พฤติกรรมท่ีเปนความเขาใจหรือตีความ (Interpreting) เชน เม่ือเรามองตาเพ่ือน

ก็เขาใจเพ่ือนได  

๓) พฤติกรรมท่ีเปนความจํา (Remembering) เชน เม่ือเรารับโทรศัพทครั้งแรกเรา

อาจจําเสียงคนโทรเขามาได 

๔) พฤติกรรมท่ีเปนความคิด (Thinking) เชน การคิดสรางสรรค หรือการคิดเพ่ือหา

เหตุผล๔ 

สรุปไดวา พฤติกรรมท่ีสามารถควบคุมและจัดระเบียบได และพฤติกรรมท่ีเกิดจากอิทธิพล

ของกลุมซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีสามารถนํามาเปนกรอบในการศึกษาพฤติกรรม เนื่องจากนักจิตวิทยาเชื่อ

วาพฤติกรรมมนุษย สวนใหญจะประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนของกฎระเบียบหรือวิธีการท่ีมีอยูใน

สังคม รวมท้ังวัฒนธรรมท่ีมีอยูในสังคมนั้น ๆ ซ่ึงมนุษยยอมเขาใจในสถานภาพและบทบาทตามท่ีกลุม

สังคมคาดหวัง 

๒.๑.๓ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 

นักสังคมวิทยาเชื่อวาพฤติกรรมมนุษยข้ึนอยูกับอิทธิพลของสิ่งแวดลอมหรือสภาวะ

ภายนอกท้ังปวง (Eternal Conditions) ท่ีอยูรอบตัวของมนุษย ซ่ึงเปนปจจัยเอ้ือท้ังสิ่งท่ีมีรูปรางและ

ไมมีรูปรางตลอดจนพลังงานตาง ๆ ท่ีจับตองรวมท้ังสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน 

ไดแกอากาศ แสงแดดความรอน ความเย็น แรธาตุ กระแสไฟทําเครื่องมือสื่อสารเปนตน สิ่งตาง ๆ 

เหลานี้ ถือวาเปนสิ่งแวดลอมท่ีมีอิทธิพลเหนือมนุษยท้ังในแงท่ีอํานวยใหเกิดผลดีและผลราย โดยท่ี

มนุษยไมมีทางหลีกหนีอิทธิพลของสิ่งแวดลอมตาง ๆ นี้ ทําใหัมนุษยมีพฤติกรรมท่ีจะหาทางตอสูและ

เอาชนะทําใหเกิดวัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ ข้ึนเชนการคิดประดิษฐสิ่งตางๆ การเพาะปลูก การสราง

ถนนหนทาง การสรางเครื่องมือสื่อสาร รวมท้ังการสรางวัฒนธรรม ประเพณี สถานบันเทิง เปนตน 

 

 

                                                           
๔ เรื่องเดียวกัน, หนา ๖. 



๑๒ 
 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษยแบงเปน ๔ ปจจัย ดังนี้  

๑. ปจจัยทางชีวะรางกายและจิตใจของมนุษยนั้น เปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีทําใหมี

อิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรม แบงเปน ๓ ระบบคือ ระบบประสาท (Nervous System) ระบบ

กลามเนื้อ (Muscle System) ระบบตอม (Gland System) 

๒. ปจจัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดลอมในถ่ินท่ีอยู 

๓. ปจจัยทางสังคม ไดแก ครอบครัว โรงเรียน กลุมเพ่ือน กลุมอาชีพ สื่อมวลชน สถาบัน

ศาสนา และหนวยสังคมอ่ืน ๆ เชน องคกรปกครองทองถ่ิน กลุมแมบาน เปนตน 

๔. ปจจัยทางจิตวิทยาและจริยธรรม จําแนกเปน ๔ กลุม ประกอบดวย 

๑) กลุมท่ีคิดวามนุษยเลวมาตั้งแตเกิด คือ ซุนอ้ือ (Hsun tzu) นักจิตวิทยาชาวจีนมี

แนวคิดวามนุษยเกิดมาแตกําเนิด ถาปลอยใหอยูในสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติมนุษยจะมีพฤติกรรมเลว

เชนเดิม ฉะนั้นจะตองควบคุมและจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม 

๒) กลุมท่ีคิดวามนุษยดีมาตั้งแตเกิด เกซเซล (Gessel) มีแนวคิดวามนุษยเกิดมาดีถา

อยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีก็จะไดดียิ่งข้ึน ถาอยูในสิ่งแวดลอมท่ีไมดี ก็ยังปรับตัวได 

๓) กลุมท่ีคิดวามนุษยไมดีไมเลวคือ จอหนลอค (John Lock) มีแนวคิความนุษยเกิด

มาจิตใจวางปลา เหมือนแผนกระดาษหรือผาขาวถามนุษยอยูในสิ่งแวดลอมดีมนุษยจะเปนคนดีใน

ทางตรงขาม ถามนุษยอยูในสิ่งแวดลอมไมดี อาจะเปนคนเลวได 

๔) กลุมท่ีคิดวาพฤติกรรมมนุษยเกิดจากการเรียนรูคือ วัตสัน (Watson) มีแนวคิดวา

พฤติกรรมมนุษยเกิดจาการเรียนรู และฝกฝนจากสิ่งแวดลอม เชน พฤติกรรมการหายใจ มีสาเหตุจาก

การท่ีรางกายตองการออกชิเจน และการดูดนม มีสาเหตุจากการท่ีรางกาย ตองการอาหาร เปนตน๕ 

นักจิตวิทยาใหความหมายของสาเหตุการเกิดพฤติกรรมไววามนุษยท่ัวไปประกอบข้ึนดัวย

ตัวบุคคล ในการวิเคราะหพฤติกรรมมนุษยวามีสาเหตุของการเกิด พฤติกรรม หรือปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมาจากปจจัยอะไรบาง และไดแบงแนวคิดในการวิเคราะหออกเปน ๓ กลุมใหญๆดังนี้ 

กลุมท่ี ๑ แนวคิดเก่ียวกับปจจัยภายในตัวบุคคล (Intra Individual Causal Assumption) 

กลุมนี้มีแนวคิด สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมหรือปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมมาจากองคประกอบ 

ภายในบุคคล ไดแกความรู เจตคติ ความเชื่อ คานิยม แรงจูงใจหรือความตั้งใจใฝพฤติกรรม เปนตน  

กลุมท่ี ๒ แนวคิดเก่ียวกับปจจัยภายนอกบุคคล (Extra Individual Causal Assumption) 

กลุมนี้มีแนวคิดวาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมาจากปจจัยภายนอกตัวบุคคล ซ่ึงเปนปจจัยทางดาน

สิ่งแวดลอมและระบบโครงสรงทางสังคม เชน ระบบการมือง การเศรฐกิจ การศึกษา การศาสนา 

องคประกอบดานประชากร และลักษณะทางภูมิศาสตร เปนตน 

                                                           
๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒-๒๗. 



๑๓ 
 
 

กลุมท่ี ๓ แนวคิดเก่ียวกับปจจัยหลายปจจัย (Multiple Causal Assumption) กลุมนี้มี

แนวคิดวาพฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุจากท้ังปจจัยภายในบุคคล และปจจัยภายนอกบุคคลแนวคิด

ดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) ทฤษฎีนี้เปน

ทฤษฎีท่ีใหความสําคัญกับตัวแปร ๓ ตัว คือความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการ

ยอมรับปฏิบัติ (Practice) ของผูรับสารอันอาจมีผลกระทบตอสังคมตอไปจาการรับสารนั้น ๆ การ

เปลี่ยนแปลงท้ังสามประเภทนี้จะเกิดข้ึนในลักษณะตอเนื่อง กลาวคือเม่ือผูรับสารไดรับสารก็จะทําให

เกิดความรู เม่ือเกิดความรูข้ึนก็จะทําใหเกิดผลตอทัศนติ และข้ันสุดทายคือการกอใหเกิดการกระทํา 

ทฤษฎีนี้อธิบาย การสื่อสาร หรือมวลชนวา เปนตัวแปรตนท่ีสามารถเปนตัวนํา การพัฒนาเขาไปสู

ชุมชนได ดวยการอาศัย KAP เปนตัวแปรตามในการวัดความสําเร็จของการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนา 

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญตาง ๆ ๖ ประการ คือ     

๑. การเรียนรู (Learning) 

๒. คานิยม (Value) 

๓. บรรทัดฐานของสังคม (Norms) 

๔. ทัศนคติ (Attitude) 

๕. ความเชื่อ (Belief) 

๖. การปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Intersection)๖ 

สรุปไดวา ในการวิเคราะหพฤติกรรมมนุษยวามีสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมหรือปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมมาจากปจจัยอะไรบางนั้น แนวคิดเก่ียวกับปจจัยหลายปจจัย (Multiple 

Causal Assumption) แสดงความเห็นวา พฤติกรรมของบุคคลมีสาหตุจากท้ังปจจัยภายในบุคคล 

และปจจัยภายนอกบุคคล เชน การสะดุงมือถูกเข็มแทง การกระพริบตา เปนพฤดิกรรมท่ีมีมาแต

กําเนิด ซ่ึงเกิดข้ึนโคยไมมีการเรียนรูมากอน ไดแก ปฏิกิริยาสะทอนกลับ (Reflect Action) เชน การ

กระพริบตาและสัญชาติญาณ (Instinct) เชนความกลัว การเอาตัวรอด เปนตน สวนพฤติกรรมท่ีเกิด

จากอิทธิพลของกลุม ไดแก พฤติกรรมท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลติดตอสังสรรคและมีความสัมพันธกับ

บุคคลอ่ืนในสังคมดวยการการเรียนรู การเรียนรู คานิยม บรรทัดฐานของสังคม ทัศนคติ ความเชื่อ 

การปฏิสัมพันธทางสังคม 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ผลท่ี

เกิดจากการแสดงปฏิกริยาตอบสนองตอเราสิ่งในสถานการณตาง ๆ มีท้ังสามารถควบคุมไดและ

ควบคุมไมได สวนในการประเมินคาพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ไดแก การกระทําตามหนาท่ีท่ีไดรับ

                                                           
๖ สถิต วงศสวรรค, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดบํารุงสาสน, ๒๕๒๙), หนา 

๖๑-๖๓. 



๑๔ 
 
 

มอบหมายการกระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนแกตนเองและสังคม สวนการพัฒนาตนท่ีสมบูรณนั้น คือ

การสรางตนใหมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีแข็งแรงและสมบูรณ สวนปจจัยท่ีทําใหเกิดสาเหตุของ

พฤติกรรมมีไดหลายปจจัย ไดแก การเรียนรู คานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ และการปฏิสัมพันธทางสังคม   

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะหความหมายของพฤติกรรม 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

(๒๕๓๘) 

     การทําความดี ไดแก การทําตามจารีตประเพณี การ

กระทําตามจิตสํานึกหรือมโนสํานึก การกระทําตามหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายการกระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนแกตนเอง

และสังคมหรือองคกร สวนแนวคิดในการพัฒนาตน เชื่อวา

การสรางคนใหมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีทักษะ 

และเปนมิตรกับคนอ่ืนคือการพัฒนาตนท่ีสมบูรณ 

เรียม ศรีทอง 

(๒๕๔๒) 

     พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการแสดง

ปฏิกิริยาตอบสนองตอเราสิ่งในสถานการณตาง ๆ พฤติกรรม

หรือการกระทําของมนุษยเม่ือเกิดข้ึนจะสังเกดเห็นไคชัดเจน 

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ 

(๒๕๔๓) 

 

     พฤติกรรมของมนุษยจําเนกออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ

พฤติกรรมท่ีไมสามารถควบคุมไดเรียกวาเปนปฏิกิริยาสะทอน 

และพฤติกรรมท่ีสามารถควบคุมและจัดระเบียบไดเนื่องจาก

มนุษยมีสติการประมินคาพฤดิกรรมท่ีถูกตองและเหมาะสม 

 

๒.๒. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง 

ความหมายและลักษณะสําคัญของพฤติกรรมทางการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตย

ถือวาอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออํานาจอธิปไตยนั้นเปนของประชาชทุกคนรวมกัน และ

ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจเปนผูรวมกันใชอํานาจนี้ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมเพ่ือประโยชนสุข

ของประชาชนเอง และหากจะพิจารณาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยท่ัวไปก็คือการ

พิจารณาถึงพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของทางการเมือง 

พฤติกรรมทางการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมือง ซ่ึงจะมีผลกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทาง การเมือง ดังนั้นพฤติกรรมทางการเมืองจึงเก่ียวของกับกิจกรรมทางการเมือง เชน 

การเลือกตั้ง ไดแก การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การมีสวนรวมในการรณรงคหาเสียง การเขารับสมัครรับ

เลือกตั้ง เปนตน การเขารวมประชาพิจารณ การเขารวมตอสูทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง



๑๕ 
 
 

ของบุคคล เชน การเขาไปมีสวนรวมในทางการเมืองในระดับตาง ๆ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

การชวยพรรคการเมืองหาเสียง การลงสมัครรับเลือกตั้ง การเดินขบวนหรือแสดงออกซ่ึงการคัดคาน

รัฐบาลการเลือกพรรคการเมืองท่ีเห็นวาดีท่ีสุดการเลือกอุดมการณทางการเมืองท่ีเห็นวาดีท่ีสุดรวมไป

ถึงพฤติกรรมของผูนําการเมือง เปนตน พฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีลักษณะเดน คือ การมีสวนรวม

ทางการเมือง๗ ท้ังนี้ ยังหมายถึง กิจกรรมท่ีประชาชนแสดงหรือกระทําโดย ท่ีมีความเก่ียวของ และ

สงผลกระทบตอการปกครองประเทศ เชน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเขามีสวนรวมในกิจกรรม 

หรือองคกรทางการเมือง การมีความสัมพันธติดตอกับนักการเมือง การอภิปรายหรือแสดงออกใน

ปญหา การเมือง รวมถึงการติดตามขาวสารทางการเมือง ซ่ึงลักษณะการแสดงพฤติกรรมท่ีออกมา

ตางกันในหลายระดับ เริ่มตั้งแตการสังเกตการณทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง และการ

เขาเปนหุนสวนทางการเมือง กลาวโดยสรุป พฤติกรรมเปนการแสดงออกโดยรวมของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ 

ท้ังเปนการแสดงออกภายนอก และการแสดงออกภายใน พฤติกรรมเปนกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงบุคคล

แสดงออกโดยผูอ่ืนอาจเห็นได หรือไมก็ตาม จะกระทําโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม ในอีกความหมายหนึ่ง

คือ หมายถึง การกระทําหรือการท่ีแสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิดและความรูสึกเพื่อตอบสนอง

สิ่งเราพฤติกรรมจัดเปนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอินทรียเปนผูกระทําท้ังท่ีแสดงออกมาใหเห็น รวมท้ังท่ีซอน

เรนไวภายใน และพฤติกรรมนั้นบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นไดดี เชน การนอน การเคลื่อนไหว 

อิริยาบถ และกิริยาทาทางตาง ๆ จัดเปนพฤติกรรมภายนอก สวนการกระทําภายในบุคคล ซ่ึงผูอ่ืนไม

สามารถรับรู หรือสามารถสังเกตไดโดยตรง แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมทางการเมืองมีนักวิชาการหลาย 

ๆ ทานไดเขียนหนังสือ เก่ียวกับความหมายของพฤติกรรมทางการเมืองโดยจะหยิบมากลาวอาง

ดังตอไปนี้  

พฤติกรรมทางการเมือง หมายถึง การแสดงออกทางการเมือง ซ่ึงการแสดงออกจะเปน

อยางไรนั้น ข้ึนอยูกับการเรียนรูทางการเมือง (Political socialization) หรือความสํานึกทางการเมือง

ของคนในชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมทางการเมือง (Political culture) และความสนใจของคนในชาติ

ดวย และพฤติกรรมทางการเมือง เปนการแสดงออกของบุคคลและ/ หรือกลุมบุคคลท่ีตองเขาไป

เก่ียวของกับการจัดสรรแบงปนสิ่งท่ีมีคุณคาเพ่ือสังคม เชนพฤติกรรมของ คณะรัฐมนตรี พฤติกรรม

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พฤติกรรมการไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชน พฤติกรรมการ

ใชความรุนแรงทางการเมือง พฤติกรรมของสมาชิกพรรคการเมือง พฤติกรรมของกลุมผลประโยชน

และพฤติกรรมของกลุมกดดันตาง ๆ เปนตน และพฤติกรรมทางการเมือง คือ การแสดงออกและ

ความรูสึกนึกคิดทางการเมืองของมนุษย เปนพฤติกรรม ตอบสนองตอกระบวนการทางการเมืองท่ีมีอยู

ในแตละระบบการเมือง อีกนัยหนึ่ง พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเปนการแสดงออกทางการเมือง

                                                           
๗ ณรงค  สินสวัสดิ์, จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ออเรยีนแทลสกอลา, ๒๕๓๙), หนา ๒๕. 



๑๖ 
 
 

อันเปนผลมาจากความรูสึกนึกคิดทางการเมืองของแตละบุคคลท่ีมีตอ “ระบบการเมือง” รวมท้ัง

พฤติกรรมทางการเมือง หมายถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมเชิงการเมือง ไมวาโดยความคิดเห็นศรัทธา 

หรือดวยการกระทําพฤติกรรมทางการเมือง คือ การแสดงออกหรือไมแสดงออกซ่ึงการกระทําของ 

ปจเจกบุคคล หรือกลุมตอระบบการเมืองท่ีดํารงอยูท่ีเก่ียวกับเรื่องของอํานาจ ผลประโยชน และการ

จัดสรร สิ่งท่ีมีคุณคาในสังคม๘ 

พฤติกรรมทางการเมือง จําแนกออกเปน ๓ องคประกอบ ดังนี้  

๑. การสังเกตการณทางการเมือง เชน การติดตามขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชน 

เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต ฯลฯ การติดตามนโยบายของพรรคการเมือง ระดับชาติ

และระดับทองถ่ิน การติดตามผลการดําเนินการของรัฐบาลผานสื่อตาง ๆ เชน โครงการรถไฟฟา หรือ

แกไข ปญหาราคาสินคาแพง ฯลฯ การติดตามขาวสารพฤติกรรมของนักการเมือง เชน มีการทุจริต

คอรรัปชั่น การสนทนาหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกับบุคคลในครอบครัว เพ่ือน หรือบุคคล

อ่ืน  

๒. การมีสวนรวมทางการเมือง เชน การใหความสําคัญเก่ียวกับการเลือกต้ังทางการเมือง 

การไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้ง การชักชวนบุคคลอ่ืนไปใชสิทธิในการเลือกตั้งท้ังระดับทองถ่ินและ

ระดับชาติการเขารวมฟงการปราศรัยของผูสมัครรับเลือกตั้งท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติการ

เผยแพรขาวสารขอมูลเพ่ือกระตุนใหผู อ่ืนไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท้ังระดับทองถ่ินและ

ระดับชาติ 

๓. การเขาเปนหุนสวนทางการเมือง เชน การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายหรือ

แนวทางในการพัฒนาประเทศ กับ นักการเมือง การยื่นขอเรียกรองความตองการในการแกปญหาตาง 

ๆ กับนักการเมือง การรวมประชุมทางการเมืองของพรรคการเมืองและกลุมทางการเมือง การรวมมือ

กับเจาหนาท่ีของรัฐ หรือการดําเนินงานของนักการเมืองในระดับทองถ่ิน หรือระดับชาติในการดําเนิน

ตามนโยบายของรัฐบาล เชน โครงการกองทุนหมูบาน ฯลฯ การชุมนุมประทวงเพ่ือเรียกรองความ

ตองการบางสิ่งบางอยางผานนักการเมือง๙ การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรมตางๆ ท่ีชอบดวย

กฎหมายซ่ึงประชาชนกระทําโดยมีเปาหมายเพ่ือใหมีอิทธิพลตอการคัดเลือกเจาหนาท่ีของรัฐบาลหรือ

                                                           
๘ รุจินทรา สงวนพงษ, “กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน”, วารสาร

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน 

๒๕๖๒) : ๒๒๓. 
๙ อางแลว. 



๑๗ 
 
 

ภารกิจตางๆ ท่ีชอบดวยกฎหมาย๑๐ ท่ีรัฐบาลจะกระทําความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองท่ี

ยอมรับกันกวางขวาง คือการมีสวนรวมทางการเมือง (Political participation) หมายถึง กิจกรรม

หรือการกระทําของประชชนท่ีมีจุดมุงหมายจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในนโยบายหรือการกระทํา

ของรัฐบาล ดังนั้น การมีสวนรวมทางการเมืองจึงมีลักษณะสําคัญ ดังนี้๑๑ 

๑. เปนเรื่องของการกระทําหรือพฤติกรรมไมใชเรื่องของความรูสึกนึกคิด ทัศนคติหรือ

ความเชื่อทางการเมือง 

๒. เปนกิจกรรมของประชาชนไมใชนักการเมือง 

๓. เปนการกระทําหรือกิจกรรมท่ีมีจุดประสงคเพ่ือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐ ซ่ึงไม

จําเปนตองเปนเรื่องของการกดดันใหเปลี่ยนแปลงนโยบายเสมอไป แตอาจเปนการแสดงออกเพ่ือ

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลหรือนักการเมืองได ดังจะเห็นไดจากกรณีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

หรือการชุมนุมเพ่ือสนับสนุนรัฐบาล 

๔. แมวาการมีสวนรวมทางการเมืองมีจุดประสงคเพ่ือกดดันรัฐบาล แตการกดดันดังกลาว

ไมจําเปนตองไดรับผลสําเร็จเสมอไป การมีสวนรวมทางการเมืองในหลายเรื่องอาจจะลมเหลวท่ีจะ

กดดันรัฐบาลได เชน การชุมนุมประทวงอาจไมเกิดผล แตอยางใดตอนโยบายของรัฐบาลหรือการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผูสมัครท่ีตนเลือกก็อาจไมไดรับการเลือกตั้ง เปนตน 

๒.๒.๑ ความสําคัญของพฤติกรรมทางการเมือง 

พฤติกรมการมีสวนรวมทางการเมืองมีความสําคัญดังนี้๑๒ 

๑.การมีสวนรวมทางการเมืองเปนการยอมรับในความสามารถของประชาชนเปนการ

ยอมรับวาประชาชนสามารถตัดสินใจท่ีจะกําหนดอนาคตของตนเองดวย เปนการยอมรับวาประชาชน

มีความสามารถมากพอท่ีจะทราบไดวารัฐควรทําอะไรอันเปนผลตอการดํารงชีวิตตน 

๒. การมีสวนรวมทางการเมืองเปนการยอมรับความเปนพลเมือง (citizenship) ของ

ประชาชนความเปนพลเมืองมีลักษณะท่ีสําคัญแตกตางไปจากการเปนราษฎรธรรมดาหรือ"ไพรฟา" 

(subject) การเปนไพรฟานั้นเปนการยอมรับอํานาจและคําสั่งของผูปกครองประเทศเพียงอยางเดียว 

ถือวาประชาชนเปน "ขา" คือไมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแตอยางใด ไมมีสิทธิท่ีจะกําหนดอนาคตของ

ตนหรือกดดันใหผูปกครองตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดหรือในการดํารงชีวิตของตน แตความเปน

                                                           
๑๐ Sidney Verba, Norman H. Nie and Kim Jae – on, Participation and Political Equality 

: A Seven Nation (Comparison London: Cambridge University Press, 1978), p. 46.   

๑๑ Ibid., p 199. 
๑๒ Ibid., p 200. 



๑๘ 
 
 

พลเมืองนั้นถือวาเปนการยอมรับวาประชาชนเปนสวนหนึ่งของระบบของการเมืองและมีสิทธิในการ

เขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจของรัฐบาล 

๓. การมีสวนรวมทางการเมืองชวยสรางความชอบธรรม (legitimacy) แกรัฐบาล รัฐบาล

จะมีความชอบธรรมมากนอยพียงใดข้ึนอยูกับการยอมรับของประชาชนท่ีมีตอรัฐบาลการมีสวนรวม

ทางการเมืองทําใหประชาชนยอมรับในรัฐบาลรวมท้ังการตัดสินใจของรัฐบาลดวยเพราะประชาชนไดมี

สวนในการตัดสินใจนั้นๆ แมแตในกรณีท่ีตัดสินใจดังกลาวไมตรงกับความตองการของประชาชนบาง

กลุมบางพวก การมีสวนรวมทางการเมืองทําใหพวกท่ีไมเห็นดวยมีโอกาสท่ีจะเรียกรองใหมีการ

เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนั้นได 

๔. การมีสวนรวมทางการเมืองอาจมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอํานาจ

การเมือง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม กลุมผูท่ีตองการปฏิรูปหรือการ

เปลี่ยนแปลงในตอนแรกมักมีอิทธิพลหรืออํานาจนอยกวากลุมท่ีควบคุมรัฐบาล ซ่ึงเปนกลุมท่ีรักษา

สภาพคงเดิม ดังนั้นกลุมท่ีตองการการเปลี่ยนแปลงมักจะดึงกลุมทางสังคมใหมๆ ทีเกิดข้ึนมารวมกัน

ตอสู 

๒.๒.๒ รูปแบบของพฤติกรรมทางการเมือง 

รูปแบบของพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองอาจแบงไดดวยเกณฑหลายประเภท 

เชน การแบงเปนการมีสวนรวมทางการเมืองแบบสมัครใจ (voluntary participation) กับการแบง

การมีสวนรวมแบบระดม (mobilized participation) หรือแบงเปนพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการ

เมืองเปนแบบท่ีถูกกฎหมายและแบบท่ีผิดกฎหมาย หรือแบงออกเปนพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการ

เมืองแบบสันติกับแบบการใชความรุนแรงหรือแบงออกเปนการมีสวนรวมแบบปกติ (conventional 

participation) กับการมีสวนรวมแบบไมปกติ (unconventional  participation) หรืออาจจะแบง

ออกตามประเภทของกิจกรรม๑๓ 

รูปแบบพฤติกรรมทางการเมืองอยางเปนทางการและชอบดวยกฎหมายตามระบบ

การเมืองหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีทํากันท่ัวไป หรือแบบปกติ 

(conventional participation) คือ๑๔  

๑. การใหความสนใจติดตามขาวสารทางการเมือง การสงขาวสารแสดงการสนับสนุน

ใหแกผูนําทางการเมืองเม่ือเขาทําในสิ่งท่ีดีท่ีถูกตอง หรือสงคําคานไปใหเม่ือเขากระทําสิ่งท่ีเลวราย 

                                                           
๑๓ Ibid., p 202. 
๑๔ รสลิน ศิริยะพันธุ และคณะ, “พฤติกรรมทางการเมืองของชนช้ันกลางกับพัฒนาการทางการ

เมืองไทย: ศึกษากรณีภาคเหนือ”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หนา ๑๒-๑๔. 



๑๙ 
 
 

การขารวมถกปญหาการเมือง การใหขอมูลความรูเก่ียวกับการเมืองแกเพ่ือนในชุมชนท่ีอาศัยอยู การ

ใหความสนใจกับทางราชการและการเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ 

๒. การไปใชสิทธิเลือกต้ัง หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการใหไดมา

ซ่ึงตัวแทนของประชาชนท่ีประชาชนผูเลือกตั้ง (voters) ใชดุลยพินิจเลือกตัวแทนของตนจากบรรดา

ผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีหลากหลาย (candidates) เพ่ือใหผูไดรับเลือกไปดํารงตําแหนงและทําหนาท่ี

อยางใดอยางหนึ่งแทนประชาชน๑๕ 

๓. การเปนสมาชิกกลุม/สมาคม องคกรทางการเมือง อาทิ พรรคการเมือง ในสังคม

ประชาธิปไตยซ่ึงเปนสังคมท่ีคนท้ังหลายมีสิทธิเสรีภาพเปนอยางมากนั้น พฤติกรรมการมีสวนรวม

ทางการเมืองท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือ การท่ีคนท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกันหรือมีผลประโยชนอยาง

เดียวกันรวมตัวกันอยางอิสระเปนกลุมตางๆ แลวทํากิจกรรมรวมกันเก่ียวกับความสนใจรวมหรือ

ผลประโยชนรวมกันนั้น คนๆ หนึ่งอาจมีความสนใจหลายอยางหรือมีผลประโยชนหลายอยางคนๆ นั้น

ยอมมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะไปรวมตัวกับคนอ่ืนๆ ท่ีมีความสนใจเรื่องเดียวกันหรือมีผลประโยชนอยาง

เดียวกัน กลายเปนการจัดตั้งกลุมใหมข้ึนมาอีกก็ได ดังนั้นในประเทศประชาธิปไตย คนๆ หนึ่งจึงอาจ

เปนสมาชิกลุมตางๆ ไดมากมายหลายกลุมเทาท่ีคนๆ นั้นตองการตราบใดท่ีการเปนสมาชิกและการ

รวมทํากิจกรรมของกลุมนั้นๆ ไมผิดกฎหมาย และไมไดกอความเสียหายแกผูใด๑๖ นอกจากการ

เปนกลุมผลประโยชนแลว หากประชาชนตองการเขาไปมีอํานาจในทางการเมืองการปกครองโดยตรง

ก็จะตองรวมตัวกันในรูปของพรรคการเมือง หรือกลุมผลประโยชนท่ีประชาชนรวมตัวกันอาจแปร

สภาพไปเปนพรคการเมือง เพ่ือใหมีโอกาสเรียกรองและรวบรวมผลประโยชนท่ีตนตองการและเขาไป

มีอํานาจผลักดันใหผลประโยชนเหลานั้นไดรับการจัดทําเปนนโยบายตอไปหากพรรคของตนเองไดมี

อํานาจรัฐเปนรัฐบาลหรือมีสวนกับพรรคอ่ืนๆรวมเปนรัฐบาล 

๔. การใหคําวิพากษวิจารณตอการดําเนินการของพรรคการเมืองและรัฐ ถาคนมี

พฤติกรรมการเมืองในเรื่องของการเปนผูติดตามขาวสารทางการเมืองอยูเสมอ ทําใหมีขอมูลเก่ียวกับ

การเมืองมากและมีความสนใจทางการเมืองรวมท้ังทําใหมีความเชื่อม่ันในตนเองและประสิทธิภาพ

ทางการเมืองของตนเองก็จะทําใหเกิดความสนใจในการเขาไปมีสวนในการใหคําวิพากษวิจารณตอการ

ดําเนินการของพรรคการเมืองและรัฐมากข้ึน 

๕. การใหการสนับสนุนพรรคการเมือง พรรคการเมืองเปนสถาบันท่ีสําคัญสถาบันหนึ่งใน

ระบอบประชาธิปไตย โดยพรรคการเมืองมีหนาท่ีสําคัญๆ อาทิ การเปนผูนําเสนอทางเลือกเก่ียวกับ

                                                           
๑๕ วิสุทธ์ิ โพธิแทน, แนวคิดพ้ืนฐานของประชาธิปไตย, พิมพครั้งท่ี ๒, (นนทบุร ี: สถาบันพระปกเกลา

, ๒๕๕๐), หนา ๕๑. 
๑๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๙-๖๑. 



๒๐ 
 
 

นโยบายดานตางๆ ในการปกครองการบริหารประเทศ เสนอขอเรียกรองตอผูมีอํานาจตัดสินใจทาง

การเมือง สรหาบุคคลขาดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน พรรค

การเมืองจะผานข้ันตอนการพัฒนาเพ่ือความเปนสถาบันการเมืองท่ีมีคุณภาพ (institutionalization) 

การจะประสบความสําเร็จดังกลาวไดพรรคจะตองมีการขยายตัวท้ังในดานองคกร การทําหนาท่ีและ

การทํากิจกรรม การจะขยายตัวและพัฒนาความเปนสถาบันของพรรคการเมืองจําเปนท่ีจะตองไดรับ

การสนับสนุนจากประชาชนในรูปแบบตรงตั้งแตการเปนสมาชิกพรรค การใหเงินสนับสนุน การชวย

รณรงคหาเสียงเลือกตั้ง เปนตน พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองโดยการสนับสนุนพรรค

การเมือง จึงจัดเปนพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีสําคัญอีกพฤติกรรมหนึ่ง 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสรุปไดวา พฤติกรรมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมท่ีประชาชนแสดง

หรือ กระทําโดยท่ีมีความเก่ียวของทางการเมืองและมีผลกระทบตอการปกครองประเทศ เชน การ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเขามีสวนรวมในกิจกรรมหรือองคกรทางการเมือง การมีความสัมพันธ

ติดตอกับนักการเมือง การอภิปราย หรือแสดงออกในปญหาการเมือง รวมถึงการติดตามขาวสาร

ทางการเมือง ซ่ึงลักษณะการแสดงพฤติกรรมท่ีออกมาตางกันในหลายระดับ เริ่มตั้งแตการ

สังเกตการณทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง และการเขาเปนหุนสวนทางการเมือง 

 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะหความหมายของพฤติกรรมทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ณรงค  สินสวัสดิ์ 

(๒๕๓๙) 

    พฤติกรรมทางการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมือง 

ซ่ึงจะมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

รุจินทรา สงวนพงษ 

(๒๕๖๓) 

 

     พฤติกรรมทางการเมือง คือ การแสดงออกทางการเมือง

ข้ึนอยูกับการเรียนรูทางการเมือง ความสํานึกทางการเมือง

ของคนในชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมทางการเมือง (Political 

culture) และความสนใจของคนในชาติดวย 

Sidney Verba, Norman H.  

Nie and Kim Jae  

(1978) 

     กิจกรรมหรือการกระทําของประชชนท่ีมีจุดมุงหมายจะมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจในนโยบายหรือการกระทําของรัฐบาล 

 

 

 



๒๑ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะหความหมายของพฤติกรรมทางการเมือง (ตอ) 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง 

การพัฒนาทางการเมืองเปนแนวคิดท่ีมีจุดเริ่มตนของนักรัฐศาสตรไดใชกันในชวงป  

๑๙๖๐  ซ่ึงคําวา การพัฒนาการทางการเมือง มีลักษณะท่ีสะทอนถึงความเจริญกาวหนา ความ

ทันสมัยทางการเมืองใหมากข้ึนนี้จึงเรียกวาพัฒนาการทางการเมือง  ดังนั้นการศึกษาทฤษฎีการพัฒนา

ทางการเมืองจะกลาวถึงประเด็นท่ีสําคัญ  ไดแก  ความหมายของการพัฒนาทางการเมือง  ลักษณะ

และองคประกอบของการพัฒนาทางการเมือง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทางการเมือง  จุดวิกฤติ

หรือปญหาสําคัญในการพัฒนาทางการเมือง  และนักวิชาการดานงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีการ

พัฒนาทางการเมือง  ดังจะกลาวเปนลําดับไป 
๒.๓.๑ ความหมายของการพัฒนาทางการเมือง 

ความหมายของการพัฒนาทางการเมือง หมายถึง การเสริมสรางใหระบบการเมืองเอ้ือ

หรือสงเสริมตอการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม และระบบการเมืองท่ีจะสงเสริมการพัฒนาท้ัง

ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนองตอบความตองการของประชาชนสวนใหญก็คือ ระบบการเมืองท่ี

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

รสลิน ศิริยะพันธุ และคณะ 

(๒๕๕๑) 

 

 

 

    การมีสวนรวมทางการเมืองดวยพฤติกรรมการมี

สวนรวมทางการเมืองท่ีทํากันท่ัวไป หรือแบบปกติ 

( conventional articipation) คือ  การ ให ความ

สนใจติดตามขาวสารทางการเมือง การไปใชสิทธิ์

เลือกตั้ง การเปนสมาชิกกลุม/สมาคม องคกรทาง

การเมือง การใหคําวิพากษวิจารณตอการดําเนินการ

ของพรรคการเมืองและรัฐ 

วิสุทธิ์ โพธิแทน 

(๒๕๕๐) 

     การไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง หมายถึง กิจกรรมและ

กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการใหไดมาซ่ึงตัวแทน

ของประชาชนก่ีประชาชนผูเลือกตั้ง (voters) ใช

ดุลยพินิจเลือกตัวแทนของตนจากบรรดาผูสมัครรับ

เลือกตั้งท่ีหลากหลาย (candidates) เพ่ือใหผูไดรับ

เลือกไปดํารงตําแหนงและทําหนาท่ีอยางใดอยาง

หนึ่งแทนประชาชน 



๒๒ 
 
 

เปดโอกาสใหประชาชนมีบทบาทในการควบคุม กํากับและตรวจสอบผูบริหารอยางใกลชิด เพ่ือให

ม่ันใจวาการตัดสินใจตาง ๆ ทางการเมืองจะตองเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการสนองตอบประโยชนสุข

ของประชาชน และเราอาจสรุปไดวา ระบบการเมืองท่ีมีคุณลักษณะดังกลาวคือ “ระบอบ

ประชาธิปไตย” 
16

๑๗ และการพัฒนาทางการเมืองนั้นไดกาวหนามากข้ึนจนเปนท่ียอมรับกันในวิชา

รัฐศาสตรและแมจะมีปญหาในดานการใหคําจํากัดความอันใดไดรับความนิยมมากพอควรอยางเปนตน

วา ความหมายของการพัฒนาทางการเมืองเปนเรื่องของผลของการเปลี่ยนแปลงใหเปนสมัยใหม การ

พัฒนาทางการเมืองเปนเรื่องของความสามารถของระบบการเมืองในการรักษาเสถียรภาพทางการ

เมือง ในขณะท่ีสังคมมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทางการเมืองเปนเรื่องของการสรางความเปน

สถาบันใหกับระบบการเมือง  (Institutionalization)  เปนตน๑๘ 

แนวคิดในการพัฒนาทางการเมืองท่ีหลากหลาย (หรือวิเภทนาการ) ไดกําหนดไว ๑๐ ขอ

หรือทศมิติดังนี้๑๙ 

๑. การพัฒนาการเมืองเปนเรื่องของการเมืองอันจําเปนตอการปรับปรุงและพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ หมายถึง เปนสภาพทางการเมืองอันชวยสนับสนุนความเจริญทางเศรษฐกิจ และ

อุตสาหกรรม หรือ “บุพลักษณะ”(Prerequisites) หรือรากฐานแหงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

๒. การพัฒนาการเมืองเปนเรื่องของการเมืองในสังคมอุตสาหกรรม โดยมีความเชื่อวาใน

สังคมอุตสาหกรรมไมวาจะเปนแบบประชาธิปไตย หรือเผด็จการจะมีมาตรฐานของพฤติกรรมและการ

ดําเนินงานทางการเมืองท่ีมีลักษณะของการพัฒนาทางการเมือง อันเปนตัวอยางแกระบบ อ่ืน ๆ เชน 

การปกครองมีลักษณะท่ีมีเหตุผลมีความรับผิดชอบ เนนการใหสวัสดิการและการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนอยางนอยในระดับหนึ่ง   หรือการเมืองแบบท่ีมีอยูในประเทศอุตสาหกรรม 

๓.  การพัฒนาทางการเมืองเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใหเปนสมัยใหม เปนความเชื่อ

ท่ีวา การพัฒนาการเมืองเปนลักษณะการเมืองในสังคมอุตสาหกรรมท้ังหลายเปนผูวางแผนและเปนผู

กําหนดความชาเร็วของชีวิตทางเศรษฐกิจและทางสังคม รวมถึงขอบขายชีวิตทางการเมืองก็มีลักษณะ

เดียวกัน หรือเทากับวาการปฏิบัติของสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมตะวันตกเปนมาตรฐานสากล

สําหรับการเมืองทุกระบบ หรือ “นวสมัย หรือความทันสมัยทางการเมือง”  

                                                           
๑๗ สมบัติ ธํารงธัญญวงศ, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หนา ๖๙๘. 
๑๘ สุจิต บุญบงการ,  การพัฒนาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธระหวางทหาร สถาบันทาง

การเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๒๑-๒๒. 
๑๙ Lucian W. Pye., Aspects of Political Development, (Boston: Little, Brown, 

1966), pp.  33-48. 
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๔.  การพัฒนาการเมืองเปนเรื่องของการดําเนินงานของรัฐชาติ มีลักษณะท่ีรัฐบาลมี

อํานาจครอบคลุมท้ังประเทศ ประชาชนมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยอิทธิพลของรัฐ

ชาตินิยมและมีความเปนพลเมืองของรัฐอยางแทจริง สถาบันของรัฐจะตองสามารถดําเนินนโยบายท่ี

สะทอนใหเห็นถึงลัทธิชาตินิยมและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การ

พัฒนาทางการเมืองก็คือการสรางชาติ   หรือสังคมเขาสูสภาพแหงความเปนรัฐประชาชาติหรือเปน

ชาติรัฐ 

๕. การพัฒนาทางการเมืองเปนเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารและกฎหมาย ใน

ความหมายท่ีหมายถึงการพัฒนาระบบราชการ และระบบกฎหมายใหมีความกาวหนาทันสมัยกับ

สภาพทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงดูจากประวัติศาสตรจะพบวาการสรางองคการหรือระบบราชการ

เปนยุทธวิธีท่ีชาญฉลาดของระบบอาณานิคม โดยเนนท่ีความเปนระเบียบทางกฎหมายและความเปน

ระเบียบทางการปกครองหรือการจัดการเรื่องสาธารณะอยางไดผล หรือการพัฒนาทางดานบริหาร

และกฎหมาย 

๖. การพัฒนาการเมือง เปนเรื่องของการระดมประชาชนใหมีสวนรวมทางการเมืองท่ี

จํากัดอยูแตเฉพาะชนชั้นนําตามแบบของสังคมจารีตประเพณีสูมวลชน โดยใหเห็นวาในระบบการเมือง

ท่ีพัฒนาแลวนั้น การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได  หรือการเรงระดม

สรรพกําลัง (Mobilization) และการมีสวนรวมทางการเมืองของมวลชนคนจํานวนมาก 

๗. การพัฒนาการเมืองเปนเรื่องของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ความคิดอันนี้คือ 

มองวา การพัฒนาการเมืองเหมือนหรือควรเหมือนการสรางสถาบันและการปฏิบัติประชาธิปไตย    

เปนแนวความคิดท่ีถือวารูปแบบของการพัฒนาการเมืองนี้ ถูกโจมตีวาลําเอียงเพราะเทากับเห็นระบบ

การเมืองในรูปแบบในรูปอ่ืนท่ีไมใชประชาธิปไตยไมเปนระบบท่ีพัฒนาหรือเปนการมองการเมืองอยาง

วัตถุวิสัยใหคุณคาสวนตัว ซ่ึงนิยมตะวันตกเขาไป จึงไมเปนกลางอยางแทจริง หรือการสรางการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย นั่นเอง  

๘.  การพัฒนาการเมือง เปนเรื่องของความมีเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงอยางมี

ระเบียบหลายคนมีความเห็นวาประชาธิปไตยขัดกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และไมสามารถ

รักษาเสถียรภาพทางการเมืองได ฉะนั้นการพัฒนาทางการเมืองจึงเปนเรื่องของความสามารถของ

ระบบการเมืองในการรักษาเสถียรภาพและดูแลใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางมีระเบียบ ไมวุนวาย

ไมควรเปนเรื่องของการพัฒนาการเมือง แตควรเปนเรื่องของความเสื่อมทางการเมืองมากกวา   หรือ

การท่ีบานเมืองมีเสถียรภาพ และการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางเปนระเบียบรอย (Stability and 

orderly change)  



๒๔ 
 
 

๙. การพัฒนาการเมือง เปนเรื่องของการระดมกําลังและอํานาจ ความหมายนี้เปนการ

เนนถึงประสิทธิภาพของระบบการเมืองในการทํางาน ระบบการเมืองใดสามารถระดมสรรพกําลังใน

การแกปญหาของประเทศได มีอํานาจในการดึงประชาชนใหปฏิบัติตามความตองการของระบบไดถือ

วาเปนระบบท่ีมีการพัฒนา ซ่ึงความสามารถในการระดมสรรพกําลัง รวมถึงความสามารถในการแบง

สรรทรัพยากรและสิ่งท่ีมีคุณคาท้ังหลายใหกับสมาชิกในระบบ ไดอยางมีประสิทธิภาพดวย หาก

พิจารณาในแงนี้อาจสรางดัชนีของการพัฒนา เพ่ือวัดระดับการพัฒนาได เชน จํานวนและขอบเขตของ

สื่อมวลชนอันประกอบดวย จํานวนหนังสือพิมพและวิทยุกระจายเสียง พ้ืนฐานทางภาษีสังคม สัดสวน

ของทรัพยากรท่ีจัดสรรเพ่ือการศึกษา เพ่ือการปองกันประเทศและเพ่ือสวัสดิการของสังคม หรือการ

เรงระดมพลังและการมีประสิทธิภาพ 

๑๐. การพัฒนาการเมืองเปนแงหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมนั้นประกอบดวยการเปลี่ยนในหลาย ๆ ดานของมนุษย และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ถือวา

เปนลักษณะอันหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงท้ังหลาย และถือวาการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดรวมท่ัง

ทางการเมืองดวยกระบวนการท่ีเ ก่ียวของกัน การศึกษาเรื่องการพัฒนาของสังคมหรือการ

เปลี่ยนแปลงใหเปนสมัยใหม จะตองพิจารณาทุกดาน การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ของสังคมคือ 

ทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ตางมีความสัมพันธกันท้ังสิ้น การเปลี่ยนแปลงในดานหนึ่งยอม

กระทบถึงการเปลี่ยนแปลงดานอ่ืน ๆ ได  หรือ มิติ หรือดานหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

โดยท่ัวไปนั่นเอง   

ความหมายของการพัฒนาทางการเมืองประกอบดวย ๔ ประการดังนี้๒๐ 

๑. การมีเหตุผล ( Rationalization) 

๒. บูรณาการแหงชาติ (National integration) 

๓. การปกครองแบบประชาธิปไตย (Democrationzation) 

๔. การระดมพลังหรือการเขามีสวนรวมทางการเมือง (Mobilization or participation) 

อยางไรก็ดีสิ่งสําคัญอยางหนึ่งตอการพัฒนาการทางการเมือง หรือการมีจิตใจแบบ

ประชาธิปไตย รวมท้ังตอความสําเร็จในดานอ่ืน ๆ ท่ีจะเอ้ืออํานวยประกอบใหเกิดเสถียรภาพของการ

พัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  คือ  การศึกษาลักษณะรวมของประเทศท่ีไดชื่อวา

                                                           
๒๐ Samuel P. Huntington,  Political Order in Changing Societies,  Second edition,  

(Connecticut: Yale University Press, 1969), p. 20.   



๒๕ 
 
 

พัฒนาทางการเมืองแลว และสรุปออกมาวาภาวะของการพัฒนาทางการเมืองนั้นจะตองมีปจจัยรวม 

๑๕ ประการดวยกัน ไดแก๒๑ 

๑. ความเห็นพองตองกันในเปาหมายพ้ืนฐานทางสังคมและการเมืองของชาติ 

๒. กลุมผูนํากับประชาชนมีการติดตอสัมพันธซ่ึงกันและกัน 

๓. มีบูรณภาพแหงชาติของชนกลุมนอย 

๔. มีความเปนเหตุเปนผลทางการเมือง 

๕. อัตราการอานออกเขียนไดของพลเมืองอยูในระดับสูง 

๖. จํานวนประชาชนท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นสูงมีมาก 

๗. มีระบบขาราชการพลเรือนท่ีมีประสิทธิภาพไดรับการฝกฝนอยางดี 

๘. มีระบบการเมืองท่ีมีการแขงขันกัน 

๙. มีลักษณะความแตกตางซับซอนในสถาบันทางการเมืองสูง 

๑๐. มีกิจกรรมทางการเมืองท่ีแพรหลายไมเฉพาะอยูในเขตเมืองหลวง 

๑๑. มีการนําเอาคานิยมทางสังคมและการเมืองแบบตะวันตกมาใชในสังคม 

๑๒. มีกลุมผลประโยชนในลักษณะของสมาคมมากมาย 

๑๓. เปดโอกาสใหมีการเคลื่อนไหวทางการเมือง 

๑๔. มีระบอบการปกครองโดยรฐัธรรมนูญและปราศจากอุปสรรคสําคัญ ๆ มากอกวน 

๑๕. พลเรือนสามารถควบคุมทหารได 

การพัฒนาการเมืองเปนการพัฒนาการเมืองไมวาจะเกิดข้ึนในประเทศใด มีการปกครอง

ระบบใด (ประชาธิปไตย สังคมนิยมประชาธิปไตย สังคมนิยมมารกซิสม) นั้น หมายถึงการท่ีสถาบัน

ทางการเมืองของประเทศนั้น ๆ มีความคลองตัว และมีความสามารถและอํานาจพอท่ีจะตอบสนองตอ

ความตองการท่ีเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงอยางเสมอจากประชาชนภายในประเทศนั้น ไดรัฐบาลของ

ประเทศนั้น ๆ จักตองมีความสามรถในการปฏิบัติหนาท่ีและภารกิจใหม ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนเพราะมีการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือแมแตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเอง ใหลุลวงไปดวยดี อนึ่ง

ความสามารถเชนวานี้จะตองมีเพ่ิมมากข้ึนเปนปฏิภาคกับความตองการหลาย ๆ ดานของประชาชน

ดวย การเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนในทางใดนั้นจะเกิดข้ึนภายในกรอบของระบบการเมืองนั้น ๆ โดย

ระบบการเมืองสามารถดําเนินไปไดโดยมีความตอเนื่องหรือชะงักงันนอยท่ีสุด๒๒   

                                                           
๒๑ สิทธิพันธ พุทธหุน, ทฤษฎีพัฒนาการเมือง, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๑), หนา ๔๘-๔๙. 
๒๒ ชัยอนันต สมุทรวณิช, ประชาธิปไตยสังคมนิยมคอมมิวนิสตกับการเมืองไทย, (กรงุเทพมหานคร : 

โรงพิมพพิฆเณศ, ๒๕๔๙), หนา ๑๐๓-๑๐๔. 



๒๖ 
 
 

ความหมายของการพัฒนาการเมือง  ๔  นัยท่ีสําคัญ  ไดแก๒๓ 

๑.  พัฒนาการเมืองโดยคํานึงเฉพาะปจจัยเรื่องภูมิภาคเปนหลัก กลาวคือ มองกันวา

การศึกษาการเมืองในประเทศเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา เชน ศึกษาโครงสราง ทัศนคติและ

พฤติกรรมทางการเมืองในประเทศในแถบนี้ จะถือวาเปนการศึกษาพัฒนาการเมือง แตถานําทฤษฎี

และแนวการศึกษาเดียวกันไปศึกษาการเมืองในประเทศแถบอเมริกาเหนือและยุโรปจะไมถือวาเปน

การศึกษาพัฒนาการเมือง โดยสรุปการพัฒนาการเมืองในความหมายนี้ก็คือ สภาพการเมืองและ

ทิศทางของการเมืองในประเทศกําลังพัฒนานั่นเอง 

๒.  การพัฒนาการเมือง เปนการทําใหการเมืองทันสมัยจึงเปนผลประการหนึ่งจาก

กระบวนการเปลี่ยนแปลงใหสมัยใหม ( Modernization)  ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีกวางขวาง

ครอบคลุมไปท้ังสังคม เชน การทําใหเปนสังคมอุตสาหกรรม ( Industrialization)  การขยายตัวของ

เมืองมากข้ึน (Urbanization)  การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic  Development)  และการระดม

สรรพกําลังทางสังคม (Social  Mobilization)  เปนตน กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสูความเปน

ทันสมัยนี้จะกอใหเกิดผลกระทบทางการเมืองอยางมากมาย เชน อาจนําไปสูความวุนวายทาง

การเมือง ทําใหเกิดสภาพไรเสถียรภาพทางการเมือง มีการปฏิวัติรัฐประหาร ซ่ึงปรากฏการณทาง

การเมืองเหลานี้ถือเปนประเด็นท่ีสําคัญในการศึกษาการพัฒนาการเมืองดวย 

๓. การพัฒนาการเมือง เปนกระบวนการท่ีจะนําสังคมไปสูเปาหมายใด ๆ ของระบบ

การเมือง ซ่ึงอาจจะมีหลายเปาหมายและขัดแยงซ่ึงกันและกันก็ได เชน ถาเปาหมายของสังคมถือ

อุดมการณประชาธิปไตยรัฐบาลจะตองสงเสริมเสรีภาพ และความเสมอภาคใหเกิดข้ึนอยางกวางขวาง

ในหมูประชาชน ในการนี้รัฐบาลก็จําตองยอมเสียสมรรถภาพของระบบไปบาง สวนเปาหมายอ่ืน ๆ ท่ี

นักวิชาการมักจะอางถึงบอย ๆ เชน ความชอบธรรมของระบบ การเขามีสวนรวมทางการเมือง 

เส ถียรภาพทางการเ มือง สมรรถภาพของระบบการเ มือง การสร างความเปนสถาบัน 

(Institutionalization) เปนตน 

๔. การพัฒนาการเมืองเปนเรื่องของกระบวนการท่ีจะนําไปสูลักษณะการเมืองตาม

แบบอยางของประเทศอุตสาหกรรม นั่นคือนักวิชาการพากันมองวากระบวนการทางการเมืองในสังคม

อุตสาหกรรม วัฒนธรรมทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง และการดําเนินการทางการเมืองของ

ประเทศอุตสาหกรรม มีลักษณะท่ีมีเหตุมีผลผิดไปจากลักษณะการเมืองในสังคม อ่ืน ๆ เชน สังคม

                                                           
๒๓ Samuel Huntington and Jorge I. Dominguez, Political Development : in the 

handbook of the political science : Macvopolitical theory, ed. Fred Greenstein and Nelson 

Polsby. Reading, (Mass: Addison- Wesley, 1975), pp. 3-5. 



๒๗ 
 
 

อุตสาหกรรมมีพรรคการเมือง กลุมผลประโยชนและสถาบันทางการเมืองอ่ืน ๆ ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวแทน

ของประชาชน ในขณะท่ีสังคมอ่ืน ๆ ไมมี หรือมีแตไมทําหนาท่ีอยางสมบูรณ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญความหมายของการพัฒนาทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สมบัติ ธํารงธัญญวงศ 

(๒๕๔๙)   

     ระบบการเมือง ท่ี มี คุณลักษณะดังกลาว คือระบอบ

ประชาธิปไตย 

สุจิต บุญบงการ 

(๒๕๔๒) 

     การพัฒนาทางการเมืองเปนเรื่องของความสามารถของ

ระบบการเมืองในการรักษาเสถียรภาพทางการเมือง 

Samuel P. Huntington 

(1969) 

     ความหมายของการพัฒนาทางการเมืองประกอบดวย ๔ 

ประการดังนี้ ๑. การมีเหตุผล  ๒. บูรณาการแหงชาติ  ๓. การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ๔. การระดมพลังหรือการเขามี

สวนรวมทางการเมือง 

ชัยอนันต สมุทรวณิช 

(๒๕๔๙) 

 

     การเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนในทางใดนั้นจะเกิดข้ึน

ภายในกรอบของระบบการเมืองนั้น ๆ โดยระบบการเมือง

สามารถดําเนินไปไดโดยมีความตอเนื่องหรือชะงักงันนอยท่ีสุด 

สิทธิพันธ พุทธหุน 

(๒๕๔๑)  

     การมีจิตใจแบบประชาธิปไตยรวมตอความสําเร็จในดาน

อ่ืน ๆ ท่ีจะเอ้ืออํานวยใหเกิดเสถียรภาพของการพัฒนาการ

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  คือ  การศึกษา

ลักษณะรวมของประเทศท่ีไดชื่อวาพัฒนาทางการเมืองแลว 

นฤมล รัตนาภิบาล 

(๒๕๔๐) 

     เสถียรภาพหรือความสําเร็จของระบอบประชาธิปไตยก็

กอใหเกิดการพัฒนาการทางการเมืองของปจจัยตาง ๆ 

เหลานั้นดวยเชนกัน 

Samuel Huntington and Jorge 

I. Dominguez 

(1975) 

     การพัฒนาการเมือง  ๔  นัยท่ีสําคัญ คือ ๑. คํานึงเฉพาะ

ปจจัยเรื่องภูมิภาคเปนหลัก ๒. เปนการทําใหการเมืองทันสมัย

จึงเปนผลประการหนึ่งจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงให

สมัยใหม ๓. เปนกระบวนการท่ีจะนําสังคมไปสูเปาหมายใด ๆ 

ของระบบการเมือง ๔. เปนเรื่องของกระบวนการท่ีจะนําไปสู

ลักษณะการเมืองตามแบบอยางของประเทศอุตสาหกรรม 

 



๒๘ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญความหมายของการพัฒนาทางการเมือง (ตอ) 

 

๒.๓.๒ ลักษณะและองคประกอบของการพัฒนาทางการเมือง 

ลักษณะกวาง ๆ ของการพัฒนาทางการเมืองประกอบดวย  ๓ ประการ ไดแก๒๔  

๑. ความเสมอภาค (equality)  หมายถึง การเขามีสวนรวมทางการเมืองของมวลชนโดย

รวมกันกระทํากิจกรรมทางการเมือง ระบบการเมืองจะตองมีความครอบคลุมท่ัวถึง เชน การใช

กฎหมายกับทุกคน โดยเสมอหนากัน การรับคนเขาไปปฏิบัติงานของระบบการเมืองตองคํานึงถึง

ความรู ความสามารถในการทํางานใหสําเร็จผล 

๒. ความสามารถ ( capacity)  หมายถึง ระบบการเมืองจะตองสามารถกําหนดนโยบาย

หรือบัญญัติกฎหมายใหไดเหมาะสมถูกตอง สามารถบริหารหรือควบคุมการบริหารได ดําเนินงานตาม

นโยบายจนบรรลุผลสําเร็จ 

๓. ความแตกตางในบทบาทตามความรูเฉพาะดาน ( differentiation-specialization) 

หมายถึง มีการกําหนดโครงสรางและตองทํางานใหมีความแตกตางหรือแบงงานออกเปนสวน ๆ ตาม

                                                           
๒๔ สุจิต บุญบงการ, การพัฒนาทางการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธระหวางทหาร สถาบันทาง

การเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๑), หนา ๗-๘. 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Lucian W. Pye 

(1966) 

 

     แนวคิดในการพัฒนาทางการเมือง ไดกําหนดไว ๑๐ ขอหรือ

ทศมิติดังนี้  คือ ๑. เปนเรื่องของการเมืองอันจําเปนตอการ

ปรับปรุงและพัฒนาทางเศรษฐกิจ ๒. เปนเรื่องของการเมืองใน

สังคมอุตสาหกรรม ๓. เปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใหเปน

สมัยใหม ๔. เปนเรื่องของการดําเนินงานของรัฐชาติ ๕. เปนเรื่อง

ของการพัฒนาระบบบริหารและกฎหมาย ๖. เปนเรื่องของการ

ระดมประชาชนใหมีสวนรวมทางการเมืองท่ีจํากัดอยูแตเฉพาะ

ชนชั้นนําตามแบบของสังคมจารีตประเพณีสูมวลชน ๗. เปนเรื่อง

ของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ๘. เปนเรื่องของความมี

เสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงอยางมีระเบียบ ๙. เปนเรื่อง

ของการระดมกําลังและอํานาจ ๑๐. เปนแงหนึ่งของการ

เปลี่ยนแปลงสังคม 



๒๙ 
 
 

ความรูเฉพาะดาน ในขณะเดียวกันก็ตองมีการรวมงานท่ีแบงเขาดวยกันในรูปของการประสานงาน

เพ่ือใหการทํางานเปนกระบวนการตั้งแตตนจนสําเร็จออกมาเปนผลงาน 

ท้ังนี้  การพัฒนาการเมืองมีลักษณะท่ีสําคัญอยู ๔ ประการ ไดแก๒๕ 

๑. มีการทําใหเกิดโครงสรางทางการเมืองท่ีมีความแตกตางในบทบาทและสถาบัน

การเมืองมากข้ึน มีจุดหมายทางการเมืองท่ีชัดเจน เปนศูนยกลางท่ีคนสวนใหญยึดถือและข้ึนตรงตอ

รัฐบาลเดียวกัน 

๒. มีขอบขายของกิจกรรมทางการเมือง การบริหาร และการรักษาความสงบเรียบรอย 

รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนตองเปนไปอยางท่ัวถึงกัน 

๓. อํานาจทางการเมืองจะตองขยายไปยังกลุมชนทุกกลุมอยางท่ัวถึง 

๔. มีผูนําสมัยใหมเขาไปแทนผูนําสมัยเกาและเปนท่ียอมรับอันถูกตองตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ การพัฒนาทางการเมือง (Political  Development)  มีความสัมพันธอยาง

ใกลชิดกับวัฒนธรรมทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง จะเห็นไดอยางชัดเจนวา การพัฒนา

ทางการเมืองจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดยอมข้ึนอยูกับลักษณะวัฒนธรรม

ทางการเมืองของสังคมนั้นเปนสําคัญ สังคมท่ีประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอํานาจนิยม

กระบวนการพัฒนาทางการเมืองจะดําเนินไปดวยความยากลําบาก เพราะประชาชนขาดความรูความ

เขาใจ และไมเห็นคุณคาของการพัฒนาทางการเมือง สวนสังคมท่ีประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมือง

แบบประชาธิปไตย การพัฒนาทางการเมืองจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะประชาชน

ตระหนักในคุณคาของการเมืองท่ีมีตอวิถีชีวิตของประชาชน ทําใหประชาชนเปนความสําคัญในการ

เขามามีสวนรวมในกระบวนการ พัฒนาทางการเมืองอยางแข็งขัน ดังนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองจึง

เปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาทางการเมือง กลาวคือ ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในแต

ละสังคม จะเปนดัชนีชี้ทิศทางการพัฒนาทางการเมืองของสังคมนั้น และยังนําเสนอคุณลักษณะสําคัญ

ท่ีเปนเสมือนองคประกอบของการพัฒนาทางการเมือง ไดแก๒๖   

๑. ความเสมอภาค (Equality)  

๑) ประชาชนจะตองมีความเสมอภาคในการมีสวนรวมทางการเมือง ท้ังในการใชสิทธิ

ทางการเมืองและในการรวมกิจกรรมทางการเมือง 

๒) ประชาชนจะตองมีความเสมอภาคในทางกฎหมาย 

                                                           
๒๕ John D. Montgomery and William J. Siffin, Approaches to Development : politics, 

Adminisstration and Change, (New York: McGrew Hill Book Company, 1966), p. 23. 
๒๖ สมบัติ ธํารงธัญญวงศ, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หนา ๖๙๔-๖๙๗. 
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๓) ประชาชนจะตองมีความเสมอภาคท่ีจะไดรับโอกาสในการคัดเลือกเขาดํารง

ตําแหนงหนาท่ีของรัฐ ฯ โดยคํานึงถึงความสามารถท่ีเหมาะสมเปนเกณฑ 

๔) ประชาชนจะตองไดรับสิทธิอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะไดรับบริการ

จากรัฐบาล ท้ังบริการดานการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิภาพและสวัสดิการ 

๒. ความสามารถของระบบการเมือง ( Capacity) 

๑) ความสามารถของระบบการเมืองจะสนองตอบความตองการของประชาชนท้ังทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

๒) ระบบการเมืองท่ีมีระดับการพัฒนาสูงจะสามารถผลักดันกระบวนการพัฒนา

ประเทศท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม จากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสูสังคมอุตสาหกรรม 

๓) สมรรถนะของระบบการเมืองยังมีความหมายครอบคลุมถึงการนํานโยบายของ

รัฐบาลไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔) สมรรถนะของระบบการเมืองจะตองมีความสัมพันธกับความเปนเหตุเปนผลใน

การบริหารและกําหนดนโยบายสาธารณะ 

๓. การแบงโครงสรางทางการเมืองใหมีความแตกตางและมีความชํานาญเฉพาะ 

(Differentiation  and  Specialization)  ซ่ึงเปาหมายของการพัฒนาระบบการเมืองจะตอง

เสริมสรางใหโครงสรางทางการเมืองมีความแตกตางตามภารกิจ และมีความชํานาญเฉพาะในการ

ปฏิบัติภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 

๑) หนวยงานและองคกรตาง ๆ ของรัฐจะตองไดรับการจัดตั้งใหเหมาะสมกับภารกิจท่ี

จะตองรับผิดชอบ 

๒) การแบงแยกโครงสรางทางการเมืองการปกครองตามความชํานาญเฉพาะไมได

หมายความวาเปนการแบงแยกองคกรของรัฐใหเปนอิสระโดยไมเก่ียวของกัน แตหมายถึงความเปน

อิสระท่ีมีการทํางานอยางสอดคลองประสานกัน 

๔. การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล ( Secularization  of  Political 

Culture)  

๑) สังคมแบบดั้งเดิมท่ีปกครองแบบอํานาจนิยมมักจะปลูกฝงใหประชาชนยึดม่ันใน

จารีตประเพณีแบบไมมีเหตุผล ยึดถือโชคลาง ปลูกฝงใหประชาชนเห็นวาผูปกครองเปนผูมีบารมี  

ดังนั้นการพัฒนาทางการเมืองจึงมุงท่ีจะเสริมสรางใหประชาชนใชเหตุผลในการดํารงชีวิต 

๒) สังคมท่ีประชาชนไดรับการศึกษาและไดรับการฝกฝนใหรูจักคิดแบบมีเหตุผลซ่ึง

เรียกวาเปนความคิดเชิงวิทยาศาสตร 
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ดังนั้นการเสริมสรางใหประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผลเปนองคประกอบ

สําคัญของการพัฒนาทางการเมือง เพ่ือการดํารงรักษาระบบการเมืองท่ีดีใหมีเสถียรภาพม่ันคง 

๕. ความเปนอิสระของระบบยอย (Subsystem Autonomy) 

ความเปนอิสระของระบบยอยไดแก การใหอิสระแกหนวยการปกครองทองถ่ิน ระบบ

พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชน เปนตน 

๑) ระบบการเมืองท่ีมีการรวมศูนยอํานาจ ( Centralization)  เปนระบบการเมืองท่ี

ระบบยอยมีความเปนอิสระนอยหรือไมมีความเปนอิสระเลย จึงขาดความผูกพันในการสนองตอบ

ความตองการของประชาชน 

๒) ระบบการเมืองท่ีมีการกระจายอํานาจ ( Decentralization)  จะทําใหระบบยอยมี

ความเปนอิสระ ความเปนอิสระจะรวมถึงความเปนอิสระในการปกครองตนเอง ความเปนอิสระในการ

พิจารณาปญหาและความตองการของตน ตลอดจนความเปนอิสระในการตัดสินใจเพ่ือกําหนด

ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการพัฒนาชีวิตและชุมชนของตน 

นอกจากนี้ ไมเคิล เบรชเชอร ไดกลาววาการขาดเสถียรภาพอันเปนลักษณะหนึ่งของการ

พัฒนาการเมืองมีสาเหตุ ๑๒ ประการ ไดแก๒๗   

๑. ประชาชนยากไรเหลือแสน ( Poverty) 

๒. เคืองแคนรัฐบาล (Antipathy to government) 

๓. ตอตานเปนสันดาน (Oppositionism) 

๔. รัฐบาลใชระบบเผด็จการตลอดชาติ  (Tradition of autocracy) 

๕.  ประชาชนขาดประสบการณดานประชาธิปไตย ( Limited  experience  with 

democracy) 

๖. รุนแรงเปนนิสัย (Habits of violence) 

๗. ราชการไรคนสามารถ (Shortage of civil servants) 

๘. สังคมขาดชนชั้นกลาง (Small middle class) 

๙. ชาติขาดผูนําตัวอยาง (Leadership) 

๑๐. สังคมสรางระบบพรรคพวกพอง (Party) 

๑๑. ขัดของดวยแบงแยกแตกตางจากสังคม (Social heterogeneity) 

๑๒. พลเมืองไมนิยมขันติธรรม (Lack of tolerance) 

                                                           
๒๗ จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, สุรพล ราชภัณฑารักษ, สุรพันธ ทับสุวรรณ, รัฐศาสตรท่ัวไป, พิมพครั้งท่ี 

๑๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒), หนา ๔๒๙-๔๓๐. 
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สาเหตุท่ีทําใหขาดเสถียรภาพนั้นเก่ียวของท้ังในระดับบุคคล (จุลภาค) ระดับกลุมของ

บุคคล (มัชฌิมภาค) และระดับโครงสราง (มหภาค) 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญลักษณะและองคประกอบของการพัฒนาทางการเมือง 

 

0นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สุจิต บุญบงการ 

(๒๕๔๔) 

 

     ประกอบดวย  ๓ ประการ ไดแก ๑. ความเสมอภาค ๒. 

ความสามารถ ๓. ความแตกตางในบทบาทตามความรู

เฉพาะดาน 

John D. Montgomery and 

William J. Siffin 

(1966) 

     การพัฒนาการเมืองมีลักษณะท่ีสําคัญอยู ๔ ประการ 

ไดแก ๑. มีการทําใหเกิดโครงสรางทางการเมืองท่ีมีความ

แตกตางในบทบาทและสถาบันการเมืองมากข้ึน ๒. มี

ขอบขายของกิจกรรมทางการเมือง การบริหาร และการ

รักษาความสงบเรียบรอย ๓. อํานาจทางการเมืองจะตอง

ขยายไปยังกลุมชนทุกกลุมอยางท่ัวถึง ๔. มีผูนําสมัยใหมเขา

ไปแทนผูนําสมัยเกาและเปนท่ียอมรับอันถูกตองตาม

กฎหมาย 

สมบัติ ธํารงธัญญวงศ 

(๒๕๔๙) 

     ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในแตละสังคม 

จะเปนดัชนีชี้ทิศทางการพัฒนาทางการเมืองของสังคมนั้น 

และยังนําเสนอคุณลักษณะสําคัญท่ีเปนเสมือนองคประกอบ

ของการพัฒนาทางการเมือง 

จิรโชค (บรรพต) และคณะ 

(๒๕๔๒) 

การขาดเสถียรภาพอันเปนลักษณะหนึ่งของการพัฒนา

การเมืองมีสาเหตุ ๑๒ ประการ ไดแก     ๑. ประชาชน

ยากไรเหลือแสน ๒. เคืองแคนรัฐบาล ๓. ตอตานเปนสันดาน 

๔. รัฐบาลใชระบบเผด็จการตลอดชาติ  ๕.  ประชาชนขาด

ประสบการณดานประชาธิปไตย ๖. รุนแรงเปนนิสัย ๗. 

ราชการไรคนสามารถ ๘. สังคมขาดชนชั้นกลาง ๙. ชาติขาด

ผูนําตัวอยาง ๑๐. สังคมสรางระบบพรรคพวกพอง ๑๑. 

ขัดของดวยแบงแยกแตกตางจากสังคม ๑๒. พลเมืองไมนิยม

ขันติธรรม 
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๒.๓.๓ แนวคิดและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทางการเมือง  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทางการเมืองเปนสิ่งสําคัญตอการการพัฒนาทางการเมือง 

ซ่ึงจะสงผลตอความเจริญกาวหนาและความทันสมัยทางการเมืองเพ่ือสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม

สถานการณปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาแนวคิดและปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการพัฒนาทางการเมืองจึงเปนสิ่งสําคัญโดยจะกลาวในลําดับตอไป 

๑.วัฒนธรรมทางการเมือง 

ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เปนกระบวนการสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองดวยความศรัทธาและเชื่อม่ันในคุณคาของระบอบประชาธิปไตย ตอง

ทําใหประชาชนมีความรู ความเขาใจและความมุงม่ันอยางจริงใจของผูนําทางการเมือง และการ

เรียกรองอยางแข็งขันจากประชาชนอยางกวางขวาง หากปราศจากปจจัยดังกลาว การเสริมสรางให

ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยคงตองอาศัยเวลาท่ียาวนาน ดังนั้น วัฒนธรรม

ทางการเมือง การพัฒนาทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมี

ความสัมพันธอันหนึ่งอันเดียวกันท่ีเปนเอกภาพจนไมอาจละท้ิงสวนใดสวนหนึ่งได 

๒. โครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ปจจัยนี้มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เชน ระดับการศึกษา

ของประชาชนในสังคมจะมีผลตอลักษณะวัฒนธรรมทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองของคน

สังคมนั้น ๆ โดยการศึกษาทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจและมีความสํานึกในบทบาทหนาท่ีของ

ตนท่ีพึงกระทําตอระบบการเมืองมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีฐานะทางเศรษฐกิจก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมี

อิทธิพลเก่ียวกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เชน ผูท่ีมีรายไดนอย ประชาชน

ท่ียากจน จะไมมีเวลามาสนใจการมีสวนรวมทางการเมืองเพราะจะใหความสําคัญกับการดํารงชีวิต

ประจําวัน ในขณะเดียวกันผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะมีแนวโนมท่ีจะมีสวนรวมทางการเมืองได

มากกวานอกจากปจจัยจากสิ่งแวดลอมแลวยังมีปจจัยสวนบุคคลและปจจัยอ่ืน ๆ มาเก่ียวของดวย ซ่ึง

สามารถอธิบายปจจัยตาง ๆ ไดดังนี้ 

๑. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ ซ่ึงปจจัยเหลานี้

ถือวาเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมือง 

๒. ปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางการเมือง ไดแก พฤติกรรมรวมทางสังคม ระดับการ

พัฒนาหรือความทันสมัยทางสังคมและเศรษฐกิจ การกระทําหรือปฏิกิริยาตอบสนองตอการมีสวนรวม

ของประชาชนโดยผูนําทางการเมืองหรือผูแทนของประชาชน 
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นอกจากนี้ เดวิส เอฟ รูท และแฟรงค แอล วิลสัน ยังไดเสนอวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพล

(Influence) ตอระดับการมีสวนเก่ียวของทางการเมืองของปจเจกบุคคลมีอยู ๓ ประการ คือ๒๘  

๑. ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) ไดแก ทัศนคติ (Attitudes) ความเชื่อ (Beliefs) 

และลักษณะบุคลิกสวนบุคคล (Personality Traits) เชน ความรูสึกมีสมรรถนะสวนบุคคล (Sense of 

Personal Efficacy) ทัศนคติทางการเมือง การรับรูหนาท่ีของพลเมือง (Civic Duties) 

๒. สภาพการณทางการเมือง (Political Setting) รวมถึงการเปดรับขาวสารทางการเมือง

ผานสื่อสารมวลชน (Mass Media) หรือการติดตอสวนบุคคล โครงสรางของพรรคการเมือง การ

จัดการของกลุมการเมือง เปนตน 

๓. ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Factors) 

สอดคลองกับแนวคิดของ Herbert Mc Closky ท่ีไดกลาวถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม 

แบงออกได ๓ ปจจัย คือ ๑) ปจจัยสวนบุคคล ๒) ปจจัยทางดานสังคมและเศรษฐกิจ และ ๓) ปจจัย

ทางดานการติดตอสื่อสาร สวนปจจัยท่ีเปนตัวแปรของการมีสวนรวมทางการเมืองถูกกําหนดไว ๓ ตัว

แปรดวยกัน คือ๒๙  

๑. ตัวแปรสภาพแวดลอมทางสังคม (The Social Environment) เชน ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได อาย ุเชื้อชาติ เพศ ศาสนา และถ่ินท่ีอยูอาศัย 

๒ . ตั วแปรทางด านจิตวิทยา  (Psychological Variables) เชนแรงจู ง ใจลักษณะ

บุคลิกภาพและความตองการ เปนตน 

๓. ตัวแปรทางดานสภาพแวดลอมทางการเมือง (The Political Environment) เชน 

ระบบการเมือง เหตุการณบานเมือง ลักษณะการรณรงคหาเสียงและประเด็นทางการเมืองตาง ๆ ตัว

แปรท้ัง ๓ นี้ใกลเคียงกันกับการแบงตามแนวคิดของ คอนเวย (Conway) ท่ีไดแบงตัวแปรหรือแนวคิด

ท่ีมีผล มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาไวดังตอไปนี้๓๐ 

                                                           
๒๘ David F. Roth and Frank L. Wilson, “The comparative study of Politics” , 2nd ed 

Engle Wood Cliffs, (New York: Pretice-Hall), 1980. 
๒๙ Herbert Mc Closky, “Political Participation in International Encyclopedia of the 

Social Science, Vol. 12”, (New York: McMillan and Free Press), 1968.  
๓๐ ถวิลวดี บุรีกุล, และคณะ, โครงการการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นตอ

การทางานของรัฐบาลและองคกรอิสระ ใน ชุดโครงการวิจัยเร่ือง การติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ 

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), (๒๕๔๖). 



๓๕ 
 
 

๑) ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได อาชีพ เชื้อชาติ ชนกลุม

นอย 

๒) ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยม การไดมาซ่ึงแนวคิด 

(Orientation) ทางการเมือง บุคลิกภาพ และการแปลกแยกและการปรับตัวใหลงรอยกัน (alienation 

and conformity) 

๓) ปจจัยสิ่งแวดลอมทางการเมือง ซ่ึงไดแกวัฒนธรรมทางการเมือง ระบบพรรค

การเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมือง วาระทางนโยบายและการรณรงคทางการเมือง สือ่มวลชน และ

องคการ 

๔) โครงสรางทางกฎหมาย ซ่ึงรวมการทําบัญชีรายชื่อและกฎหมายเลือกตั้ง 

กระบวนการในการเลือกตั้ง รวมท้ังโอกาสในรูปแบบอ่ืนๆ ของการมีสวนรวมทางการเมือง 

ท้ังนี้สิ่งแวดลอมเฉพาะหนาในสวนของสิ่งเรานั้น มิลบราท กับ โจเอล ไดรวบรวมขอ

คนพบจากการวิจัยของนักวิชาการหลายทานไวพอสรุปไดดังนี้ 

๑. ยิ่งบุคคลไดรับสิ่งเราเก่ียวกับการเมืองมากเทาไร เขาจะยิ่งมีแนวโนมวาจะเขามีสวน

รวมทางการเมืองและจะเขามีสวนรวมในลักษณะท่ี “ลึก” มากข้ึนเทานั้น 

๒. บุคคลท่ีเขามีสวนรวมในการพูดคุยทางการเมืองอยางไมเปนทางการจะมีแนวโนมวาจะ

ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและเขามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบอ่ืน ๆ มากกวาพวกท่ีไมมีการ

พูดคุยทางการเมืองเลย 

๓. ชนชั้นกลางมักจะไดรับสิ่งเราทางการเมืองมากกวาชนชั้นกรรมกร 

๔. ในเม่ือบุคคลมีแนวโนมวาจะติดตอเจรจากันกับบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีระดับการศึกษาเทา

เทียมกัน และในเม่ือบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงโดยท่ัว ๆ ไป จะยุงเก่ียวและพูดคุยเรื่องการเมืองมากกวา 

พวกนี้จึงมักพบกับสิ่งเราเก่ียวกับการเมืองมากกวาบุคคลท่ีมีการศึกษาต่ําดวย 

๕. บุคคลท่ีพึงพอใจในพรรคหรือผูสมัครใด ๆ มักจะมีสิ่งเราทางการเมืองมากกวาบุคคลท่ี

ไมรูจะเลือกใครหรือพรรคใดดีในเรื่องของปจจัยสวนตัวนั้น มิลบราท กับ โจเอล ไดรวบรวมขอคนพบ

ไวดังนี้ 

๑) บุคคลยิ่งมีความสนใจและหวงใยเรื่องการเมืองมักจะมีแนวโนมท่ีจะเขารวมทํา

กิจกรรม 

๒) บุคคลท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมสูง โดยเฉพาะมีระดับของการศึกษาสูงมี

แนวโนมในทางจิตวิทยาวาจะเขาไปเก่ียวของกับการเมืองมากกวาบุคคลท่ีมีสถานภาพต่ํา 

๓) บุคคลท่ีมีความจงรักผูกพัน หรือมีความพึงพอใจในพรรคการเมือง หรือกลุมทาง

การเมืองใด ๆ มีแนวโนมวาจะกระตือรือรนท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง 



๓๖ 
 
 

๔) บุคคลท่ีรูสึกในความสําคัญของตนเองจะเขาไปมีสวนรวมในระดับสูงกวาบุคคลท่ี

ไมรูสึกเชนนี้ 

๕) บุคคลท่ีสามารถเขามีสวนรวมในกิจการของครอบครัวในชวงเยาววัย มีแนวโนมวา

จะพัฒนาความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญในชวงเวลาแหงชีวิตตอ ๆ มา 

๖. พวกท่ีมีแนวโนมวาจะเขามีสวนรวมในรูปแบบของการใชความรุนแรงหาไดเปนเพราะ

ถูกบีบค้ัน ถูกสังคมเพิกเฉยหรือมาจากชนชั้นต่ํา แตพวกนี้มักจะเปนพวกท่ีไดรับการศึกษาดี เปนท่ีรูจัก

กันในสังคม สนใจการเมืองและความรู เ ก่ียวกับการเมืองเปนอยางดี และยังเปนพวกท่ีเชื่อใน

ความสามารถของตนเองวาจะสามารถสรางผลกระทบตอการเมืองได 

๗. บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพชอบออกสังคม มักจะมีแนวโนมวาจะเขาสูการเมือง และมักจะมี

บทบาทในตําแหนงผูนําดวย๓๑ 

๘. บุคคลท่ีเกิดจากชนชั้นกลางระดับสูงหรืออยูในสภาพแวดลอมซ่ึงมีสถานภาพทาง

เศรษฐกิจสูง ๆ มีแนวโนมวาจะพัฒนาความเชื่อม่ันในตนเอง และมีความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ

มากกวาบุคคลท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมตํ่าในสวนปจจัยเรื่องของฐานะตําแหนงทางสังคมนั้น 

มิลบราท กับ โจเอล ไดสรุปรวบรวมไวดังนี้  

๑. บุคคลท่ีอยูใกลศูนยกลางของสังคมมีแนวโนมวาจะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง

มากกวาบุคคลท่ีอยูหางไกล 

๒. เด็ก ๆ ท่ีเติบโตจากครอบครัวท่ีบานอยูใกลศูนยกลางของสังคมมีแนวโนมวาจะพัฒนา

บุคลิกภาพ ความเชื่อ และทัศนคติอันจะนําไปสูการเขามีสวนรวมทางการเมืองไดงาย 

๓. ประเทศท่ีมีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสูงจะมีระดับของการเขามีสวนรวมทางการ

เมืองมากกวาในประเทศท่ีมีระดับของการพัฒนาต่ํา 

๔. บุคคลยิ่งมีความกินดีอยูดีมาก มักจะมีแนวโนมวาจะเขามีสวนรวมทางการเมือง

มากกวาพวกท่ียากไร 

๕. บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมวาจะเขามีสวนรวมทางการเมืองมากกวาผู ท่ีมี

การศึกษานอย 

๖. บุคคลท่ีมีฐานะดีมีแนวโนมวาจะเขามีสวนรวมทางการเมืองมากกวาบุคคลท่ีมีฐานะ

ดอยกวา 

๗. ชาวนามักจะมีความตื่นตัวทางการเมืองนอยกวาชาวเมือง 

                                                           
๓๑ Lester W. Milbrath, Political participation; How and why do people get involved 

in politics?, (Chicago: Rand McNally political science series, 1965), p. 68. 



๓๗ 
 
 

๘. บุคคลท่ีเขามาเก่ียวของกับองคกรมักจะเขามีสวนรวมทางการเมืองมากกวาบุคคลท่ี

ไมไดเขามาเก่ียวของ 

๙. สมาชิกสหภาพแรงงานมักจะมีความสนใจการเมืองมีจุดยืนทางการเมือง และไปใช

สิทธิออกเสียงลงคะแนนมากกวาพวกท่ีไมไดเปนสมาชิก 

๑๐. ยิ่งบุคคลอาศัยอยูในชุมชนใด ๆ เปนเวลานาน พวกนี้จะมีแนวโนมวาจะเขามีสวน

รวมทางการเมืองมาก 

๑๑. การเขามีสวนรวมทางการเมืองของคนจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ตามชวงอายุจนกระท่ังถึง

วัยกลางคนแลวจะคอย ๆ ลดลงเม่ืออายุมาก ๆ เขา 

สวนตัวแปรผันของสิ่งแวดลอมขนาดใหญ ๆ เชน ระบบสังคมและรูปแบบทางการเมืองนั้น 

มิลบราท กับ โจเอล สรุปไวดังนี้๓๒ 

๑. สังคมท่ียิ่งมีความเปนทันสมัยมากก็จะยิ่งมีระดับของการเขามีสวนรวมทางการเมืองสูง 

๒. ยิ่งมีการแขงขันกันในระหวางพรรคการเมืองก็จะยิ่งมีแนวโนมวาระดับของการเขามี

สวนรวมทางการเมืองจะสูงข้ึน 

๓. ยิ่งการเลือกต้ังเก่ียวของกับตําแหนงท่ีมีอํานาจมาก หรือเปนการเลือกตั้งระดับชาติก็

จะยิ่งมีผูเขามีสวนรวมทางการเมืองมาก 

๔. ประชาชนมีแนวโนมวาจะไปใชสิทธิเลือกตั้งในคราวท่ีมีผูสมัครใหเขาเลือกมากหรือมี

ความแตกตางอยางเห็นไดชัดเจนมากกวาในคราวท่ีมีผูสมัครนอยคนหรือไมมีความแตกตางระหวาง

ผูสมัคร 

๕. มีการโฆษณาชวนเชื่อมาก จํานวนผูไปใชสิทธิเลือกตั้งจะสูง 

นักวิชาการไทยทานหนึ่งไดสรุปตัวแบบของความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีผลตอการมี

สวนรวมทางการเมือง ไวเปนแผนภาพดังนี้ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองไดแก เรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก 

ความรูความเขาใจทางการเมือง การอาศัยอยูในเขตเมือง-ชนบท สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

ขาวสารและความสนใจทางการเมือง ความเชื่อม่ันตอองคกรอิสระ และประสิทธิภาพทางการเมือง ซ่ึง

ปจจัยเหลานี้ไปสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๓ ใน

ตัวแปรบางตัวท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในครั้งนั้น โดยลําดับความสําคัญจากมากไป

นอย ไดแก  

 

                                                           
๓๒ Jarol B. Manheim, The Politics Within, (New Jersey: Prentice Hall, 1795), p. 68.  



๓๘ 
 
 

๑) ขาวสารและความสนใจทางการเมือง 

๒) ความเขาใจทางการเมือง 

๓) การเปนสมาชิก กรรมการ ท่ีปรึกษากลุม 

๔) กิจกรรมเก่ียวกับการเมือง 

๕) การศึกษา (ระดับอนุปริญญาข้ึนไป) 

๖) ความรู (เก่ียวกับสมาชิกวุฒิสภา) 

๗) อาย ุ

จากแนวคิดขางตนผูวิจัยสรุปไดวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทางการเมืองคือ ปจจัย

ดานความรู การกลอมเกลาทางสังคม วัฒนธรรมทางการเมือง ดานความรูทางการเมือง ทัศนคติทาง

การเ มือง และการเข า ไปมีบทบาททางการเมือง  สภาพแวดลอมทางสังคม(The Social 

Environment) ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Variables) และปจจัยดานสภาพแวดลอมทาง

การเมือง ท้ังนี้รวมถึงปจจัยท่ีกับของกับจุดประสงคของรัฐธรรมนูญอันไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ–

สังคม การอาศัยอยูในเมือง–ชนบท ความรูความเขาใจทางการเมือง การสนับสนุนตอระบบการเมือง 

ประสิทธิภาพทางการเมืองวัฒนธรรม การแบงแยกทางความคิด ความเชื่อม่ันตอระบบรัฐสภา การ

ตรวจสอบทางการเมือง ความเชื่อม่ันในวิถีทางประชาธิปไตย คานิยมดั้งเดิม ความสนใจทาง

การเมือง๓๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสังเคราะหความหมายของปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง 

                                                           
๓๓ ถวิลวดี บุรีกุล, และคณะ, โครงการการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นตอ

การทางานของรัฐบาลและองคกรอิสระ. ชุดโครงการวิจัยเร่ือง การติดตามและประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ 

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), (๒๕๔๖). 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

โกมินทร กุลเวชกิจ 

(๒๕๔๙) 

     ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอระดับการมีสวนเ ก่ียวของ

ทางการเมืองของปจเจกบุคคล ปจจัยสวนบุคคล

สภาพการณทางการเมือง ปจจัยดานเศรษฐกิจและ

สังคม ปจจัยทางดานการติดตอสื่อสารตัวแปรของการมี

สวนรวมทางการเมืองคือ ตัวแปรสภาพแวดลอมทาง

สังคม ตัวแปรทางดานจิตวิทยา ตัวแปรทางดาน

สภาพแวดลอมทางการเมือง 



๓๙ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสังเคราะหความหมายของปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง 

 (ตอ) 

 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

ในสังคมสมัยใหม ประชาธิปไตยนั้นในฐานะระบอบการปกครองท่ียอมรับในอํานาจของ

ประชาชนตอระบบระเบียบและกระบวนการทางการเมือง อาจจําแนกรูปแบบออกได ของ

ประชาธิปไตยออกไดเปน ๒ ประเภทดวยกันนั้นคือ ประชาธิปไตยทางตรง ซ่ึงเปนลักษณะของการ

ปกครองท่ีประชาชนสามารถเขาไปมีสวนมีเสียงในการปกครองโดยตรงไดในกระบวนการกําหนด

นโยบายเพ่ือบริหารประเทศไดโดยตรง ในรูปของการรวมกลุมกับชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ตัดสินใจรวมกันในเรื่องการเมือง ซ่ึงพบเห็นไดบางรัฐเล็ก ๆ ในสหรัฐอเมริกาในปจจุบันหรือยอนหลัง

ลงไปถึงยุคนครรัฐกรีกโบราณ ท่ีไดรับการกลาวอางถึงในฐานะตนแบบแหงประชาธิปไตยทางตรงแต

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Lester W. Milbrath and Jarol B. 

Manheim 

(1965) 

 

     ปจจัยสิ่งแวดลอมทางการเมือง โครงสรางทาง

กฎหมายบุคคลท่ีไดรับสิ่งเราเก่ียวกับการเมืองมาก

เทาไรจะยิ่งมีแนวโนมการเขารวมทางการเมืองและจะ

เขามีสวนรวมในลักษณะท่ี “ลึก” มากข้ึนเทานั้นและ

บุคคลท่ีเขามีสวนรวมในการพูดคุยทางการเมืองอยางไม

เปนทางการจะมีแนวโนมวาจะไปลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งและเขามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบอ่ืน ๆ 

มากกวาพวกท่ีไมมีการพูดคุยทางการเมืองเลยรวมถึงชน

ชั้นกลางมักจะไดรับสิ่งเราทางการเมืองมากกวาชนชั้น

กรรมการและเม่ือบุคคลมีแนวโนมวาจะติดตอเจรจากัน

กับบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีระดับการศึกษาเทาเทียมกัน และใน

เม่ือบุคคลท่ีมีการศึกษาสูงโดยท่ัวๆ ไป จะยุงเก่ียวและ

พูดคุยเรื่องการเมืองมากกวา 

ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ 

(๒๕๔๖). 

     ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองไดแก 

ความรูความเขาใจทางการเมือง การอาศัยอยูในเขต

เมือง -ชนบท สถานภาพทางเศรษฐกิจและสั งคม 

ขาวสารและความสนใจทางการเมือง ความเชื่อม่ันตอ

องคกรอิสระ และประสิทธิภาพทางการเมือง 



๔๐ 
 
 

ดวยขอจํากัดของสังคมสมัยใหมนั้น ท้ังในเชิงโครงสรางความสลับซับซอนของสังคมเกาและปริมาณคน

ในสังคมท่ีมากข้ึน ประชาชนทุกคนจึงไมอาจสามารถเขาไปมีสวนในการปกครองตนเองไดท้ังหมด ท้ัง

ยังเปนการยากลําบากในทางปฏิบัติท่ีจะสรางกลไกรองรับการแสดงสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของ

ประชาชนท้ังหมดในสังคมไดอยางรัดกุม จึงไดเกิดรูปแบบของประชาธิปไตยอีกประเภทหนึ่งคือ

ประชาธิปไตยโดยการใชอํานาจทางออมของประชาชนผานผูแทน (Representative Democracy) 

เพ่ือใชอํานาจทางการบริหารปกครองไมวาจะผานระบบรัฐสภาหรือไมก็ตาม ในบรรดากระบวนการ

เพ่ือใหไดมาซ่ึงตัวแทนในการใชอํานาจทางการเมือแทนประชาชนนั้นเปนท่ี ยอมรับวาการเลือกตั้ง 

เปนรูปแบบพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใตรูปแบบอันหลากหลายของการใหไดมาซ่ึงผูแทนของ

ประชาชน การเลือกตั้งถือไดวาเปนกิจกรรมท่ีสะทอนแสดงออกซ่ึงเจตจํานง และการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชน ในการสงบุคคลหรือคณะบุคคลเชิงกลุมการเมืองท่ีมีอุดมการณและ

แนวนโยบายในการใชอํานาจอันสอดคลองกับความตองการของตนเขาไปปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการ

กระทําอยางหนึ่งอยางใด รวมตลอดจนถึงการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะเพ่ือใหเกิดประโยชนแก

ประชาชนเปนองครวมและทายท่ีสุดคือการสรางความกินดีอยูดีใหแกตน ในฐานะท่ีเปนเจาของอํานาจ

อธิปไตย 

การเลือกตั้งจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญและเปนชองทางใหประชาชนสามารถแสวงหา

ทางเลือกในการปกครองและสนองความตองการของเขาเอง พิจารณาในทางทฤษฎี การเลือกตั้งถือ

เปนกิจกรรมท่ีสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการทางการเมือง ท่ีเปนพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ซ่ึงเปนตัวบงชี้สําคัญอันหนึ่งวาในชวงเวลาหนึ่ง คณะบุคคลใดจะไดทําหนาท่ีในการ

บริหารประเทศ และประเทศจะเปนไปในแนวทางใดก็ดวยความเห็นชอบหรือฉันทานุมัติของ

ประชาชนสวนใหญจากกระบวนการเลือกตั้ง ซ่ึงอาจจะมีเหตุผลหรือปจจัยท่ีนาฟงรองรับหรือเปนไป

โดยอาศัยความรูสึกบางประการ ผานนโยบายของผูสมัครและพรรคการเมืองท่ีผูสมัครสังกัดนั่นเอง 

๒.๔.๑ ความหมายของการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง (Election) เปนเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยเพราะการเลือกตั้งเปนการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณของประชาชนผูเปนเจาของประเทศ

ในอันท่ีจะมอบความไววางใจในตัวแทนของปวงชนไปใชอํานาจแทนตน การออกเสียงเลือกตั้งเปน

สิทธิข้ันมูลฐานของมนุษยโดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยอันจะเห็นไดเดนชัดจากบทบัญญัติขอ ๒๑ 

(๑) แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) สรุป

ใจความสําคัญไดวา “เจตจํานงของประชาชนนั้นยอมเปนมูลฐานแหงอํานาจของรัฐบาลท่ีเปน

ผูปกครองเจตจํานงดังกลาวตองแสดงออกโดยการเลือกตั้งอันสุจริต ซ่ึงจัดข้ึนเปนครั้งคราวตาม



๔๑ 
 
 

กําหนดเวลาดวยการลงคะแนนเสียงของชายหญิง โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเทากันและกระทําเปน

การลับดวยวิธีการอ่ืนใดท่ีจะรับประกันในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เปนไปโดยเสรีภาพ”  

การเลือกตั้งเปนกระบวนการทางการเมืองท่ีเปนกิจกรรมทางการเมืองอันแสดงถึงการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ดวยการไปใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

ผูแทนของตนเขาไปทําหนาท่ีในรัฐสภาและในรัฐบาล เปนกลไกแสดงออกถึงซ่ึงเจตจํานงของ

ประชาชนท่ีเรียกรองสนับสนุนใหมีการปฏิบัติจัดทําหรือละเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่งในทาง

การเมืองการปกครอง และการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอประชาชน๓๔  

การเลือกตั้งการท่ีประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง โดยการออกเสียงลงคะแนนตาม

ความเห็นของตนเอง โดยอิสระวาจะเลือกใครเปนตัวแทนของตนเขาไปใชอํานาจอธิปไตยบริหาร

กิจการของประเทศ ผูท่ีจะไดรับเลือกตั้งนั้นจะเปนผูสมัครใจเสนอตัวเขาไปใหประชาชนเลือกและผูท่ี

ไดรับเลือกดวยคะแนนเสียงสวนใหญนั้นจะเปนผูท่ีไดรับการยอมรับวาเปนผูแทนของประเทศมีสิทธิ

ตามท่ีไดรับมอบหมายจากประชาชนใหเขารวมเปนคณะบุคคลดําเนินการบริหารและปกครองเปนตน 

การเลือกตั้ง หมายถึง เปนกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง เพราะการเลือกตั้งเปนการ

แสดงออกซ่ึงเจตจํานงของประชาชนในการปกครองประเทศ เจตจํานงดังกลาวนั้นปรากฏอยูใน

ลักษณะของการเรียกรอง (Demand) หรือสนับสนุน (Support) ตอการตัดสินใจท้ังหลายในระบบ

การเมือง  

การเลือกตั้งเปนกิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไดมีสวน

รวมทางการเมือง (Participation) อันเปนกลไกท่ีแสดงออกซ่ึงเจตจํานงของประชาชนท่ีเรียกรอง หรือ

สนับสนุนใหมีการกระทําหรือการละเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่งในทางการเมือง หรือตัดสินใจใน

นโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบตอประชาชนสังคม โดยประชาชนท่ัวไปเลือกผูแทนหรือพรรค

การเมืองท่ีมีอุดมการณนโยบายและวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับตนดวยความวาดหวังวาผูแทนหรือพรรค

การเมืองนั้นท่ีตนเลือกใหไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะนําอุดมการณ และนโยบายในการบริหาร

ประเทศและทําหนาท่ีพิทักษผลประโยชนของตนเอง การเลือกตั้งจึงเปนกระบวนการแสวงหาทาง

เลือกในการเมืองปกครองของประชาชน นั่นเอง 

การเลือกตั้ง (Election) มีนัยความหมายจําแนกออกไดเปนสองแงกลาวคือ การเลือกตั้ง

ในแงมุมของกฎหมายและการเลือกตั้งแงมุมปรัชญา โดยในสวนแรก การเลือกตั้งในแงมุมของ

กฎหมายนั้น เปนการพิจารณาจากกฎหมายการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง โดยท่ัวไปแลวจะมีสภาพอยู 

                                                           
๓๔ กนก วงษตระหงาน, การเมืองในระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๔๑-๔๓. 
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๓ ประการคือ๓๕ การเลือกตั้งท่ีเปนสิทธิ (Rights) ในแงนี้ การเลือกตั้งถือเปนสิทธิท่ีมีความสําคัญ

ประการหนึ่งท่ีรัฐจะตองใหความคุมครอง การเลือกตั้งในฐานะท่ีเปนอภิสิทธิ์ (Privilege) เปนการท่ีผู

ลงคะแนนเสียงมีความเปนอิสระท่ีจะเลือกกระทําการอยางหนึ่งอยางใดก็ได ท่ีไดรับการยอมรับจาก

กฎหมาย ปราศจากการแทรกแซงหรือเก่ียวของกับบุคคลอ่ืนเปนตน และการเลือกต้ังในฐานะท่ีเปน

หนาท่ี (Duty) อันหมายถึง การท่ีบุคคลจําเปนตองกระทําหรืองดเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีมีสภาพเปนหนาท่ีจึงเปนไปโดยท่ีกฎหมายไดระบุหรือบังคับใหผู

ลงคะแนนไปใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวากฎหมายไดระบุหรือบังคับใหผูออก

เสียงลงคะแนนไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง โดยถือเปนหนาท่ีอยางหนึ่งท่ี ตองกระทํา กระลงคะแนนเสียงท่ี

กําหนดไวหนาท่ีทางการเมืองของประชาชนโดยผลทางบังคับของกฎหมายนั้นเปนเชนนี้ ยกตัวอยาง

ไดแกประเทศไทย ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาท่ีของปวงชนชาวไทย 

หากเพิกเฉยจะตองถูกลงโทษดวยการเสียสิทธิทางการเมืองเปนเด็ดขาดบางประการเปนตน ในสวนท่ี

สอง การเลือกตั้งในแงมุมปรัชญา แบงออกไดเปน ๓ ประการดังนี้ 

ประการแรก การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเปนสิทธิตามธรรมชาติ  เปนสิทธิท่ีเกิด

มากับบุคคลในฐานะท่ีเปนหนวยหนึ่งของรัฐบาล ท้ังนี้เพราะบุคคลยอมเสมอภาคกัน อันมีลักษณะตาม

ธรรมชาติของมนุษย ซ่ึงหากบุคคลผูใดเปนผูบรรลุนิติภาวะแลวยอมมีความเปนผูใหญและไมมีลักษณะ

ตองหามแลว จะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ประการท่ีสอง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเปนภารกิจสาธารณะอยางหนึ่ง  ความ

กาวคืนหนาของสังคมยอมข้ึนอยูกับการปฏิบัติงานของบุคคลใหเปนไปตามหนาท่ีอยางชาญฉลาด เม่ือ

เปนดังนี้แลว การใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจึงจํากัดเฉพาะแกบุคคลท่ีเหมาะสมเทานั้นและ

สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดวยดีเทานั้น การดําเนินการตามแนวนี้นั้น บุคคลจึงอาจถูกกําหนดสิทธิในการ

ลงคะแนนไดเสมอ หากเม่ือปรากฏวาบุคคลใดนั้นเขาลักษณะท่ีไมสามารถใชสิทธิเลือกตั้งไดอยาง

ถูกตองเลยรัฐบาลนั้นแลว พรรครัฐบาลหรือพรรครวมรัฐบาล ในวันท่ีมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้น

หรือวันเลือกตั้งเปนสําคัญอยางยิ่ง 

ประการท่ีสาม การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นมีสภาพเปนสิทธิคัดคานการกระทําได 

กลาวคือ ผูออกเสียงลงคะแนนท่ีคัดคานการกระทําหรือนโยบายของรัฐ จะลงคะแนนใหผูสมัครรับ

เลือกตั้งพรรคการเมืองท่ีตรงกันขามกับผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีสนับสนุนรัฐบาลหรือรวม 

                                                           
๓๕ เดวิท บัทเลอร และคณะ (Butler et al.) , Democracy at the Polls: A Comprehensive 

Study of Competitive National Election (ตีพิมพเมื่อป ค.ศ. 1981), p. 344. 
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สรุปไดวา คํานิยามของการเลือกตั้งไดหมายความวา กระบวนการและกิจกรรมทางการ

เมืองท่ีแสดงออกถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของ ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ท้ัง

บทบาทในแงการกําหนดตัวผูบริหารประเทศ และการแสดงบทบาทตามเจตนารมณในการสงเสริม

สนับสนุนการบริหารประเทศของผูมีอํานาจปกครอง ดวยการไปออกเสียงเลือกตั้งผูแทนของตนเพ่ือ

ทําหนาท่ีในรัฐสภาและในรัฐบาลอีกดวย หรือเปนการท่ีประชาชน ไดแสดงออกซ่ึงมีสวนรวมทางการ

เมืองอีกดวย  

๒.๔.๒ ความสําคัญของการเลือกตั้ง 

ความสําคัญของการเลือกตั้งไววา การเลือกตั้งเปนหลักการสําคัญของระบบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยโดยเริ่มแรก ซ่ึงก็คือ การใหพลเมืองจํานวนมากท่ีสุด ไดใชอํานาจอธิปไตยในการ

ปกครอง ซ่ึงก็มิอาจทําไดในทางปฏิบัติเนื่องจากพลเมืองมีจํานวนมาก ท่ีจะจัดการปกครองตนเอง 

นอกจากนี้พลเมืองบางคนยังขาดความรูความเขาใจและความสามารถในทางการเมืองการปกครองท่ี

เพียงพอ ในขณะท่ีประชาชนบางสวนตองมีภาระหนาท่ีในการประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวอีก

ดวย การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงจึงไดถูกเปลี่ยนมาเปนการใหประชาชนไดใชอํานาจ

อธิปไตย ๓๖ ผานทางผูแทน กลาวคือ ใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งบุคคลจํานวนหนึ่งไปทําหนาท่ีเปน

ผูแทนท่ีเขาเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถใหไปทําหนาท่ีในการอํานาจรัฐแทนเขา 

จําแนกความสําคัญของการเลือกตั้งไว ๒ ลักษณะดังนี้ 

ก. ความสําคัญของการเลือกตั้งในทางทฤษฎี 

ในทางทฤษฎีกลาวไดวา ทฤษฎีการแบงอํานาจอธิปไตยออกเปนสามสวนคืออํานาจนิติ

บัญญัติ อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ มีความเชื่อมโยงกับปรัชญาการเลือกตั้ง กลาวคือ การ

เลือกตั้งจะเปนท่ีมาของกลไกผูใชอํานาจอธิปไตยในประเทศประชาธิปไตยเทานั้น ในความหมายนี้ 

การเลือกตั้งจึงมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนการยอมรับในอํานาจของประชาชนในการเปนเจาของ

อํานาจอธิปไตย ซ่ึงไดมีการมอบอํานาจให กับตัวแทนของประชาชนไปปฏิบัติการแทนตาม

กระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไว การเลือกตั้งจึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงไดมีสวนรวมทางการเมืองในการเปนผูใชอํานาจอธิปไตยดวยการเลือกตัวแทนเขาไปทํา

หนาท่ีในทางนิติบัญญัติ และมีความสัมพันธกับอํานาจทางฝายบริหาร ความสําคัญของการเลือกตั้ง

                                                           
๓๖ สารานุกรมบริแทนนิกา (Encyclopedia of Britannica), อํานาจอธิปไตย, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereignty [๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereignty
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ในทางทฤษฎีท่ีเปนไปตามนัยแหงทฤษฎีประชาธิปไตยแบบคลาสสิค  นี้ บงชี้ใหเห็นวา การเลือกตั้ง

เปนการเลือกรัฐบาลท่ีจะเขามาปกครองประเทศ๓๗ 

ข. ความสําคัญของการเลือกตั้งในทางปฏิบัติ 

การเลือกตั้งในทางปฏิบัตินั้น ไดมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนสิทธิข้ันมูลฐานของมนุษย

โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย อันเห็นไดเดนชัดจากบทบัญญัติเชิงบังคับขอ ๒๑ แหงปฏิญญาสากล

วาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซ่ึงสรุปใจความสําคัญไววา 

"เจตจํานงของประชาชนยอมเปนมูลฐานแหงอํานาจการปกครองของรัฐบาล เจตจํานงดังกลาวตอง

แสดงโดยการเลือกตั้งอันสุจริตเทานั้น ซ่ึงจัดข้ึนเปนครั้งคราวตามกําหนดเวลาวาระ ดวยการ

ลงคะแนนเสียงของชายหญิง โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเทากัน และกระทําเปนการลับ ดวยวิธีการ

อ่ืนใดท่ีรับประกันไดวาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเปนไปโดยเสรี" ในแงนี้ การเลือกตั้งจะเปน

กระบวนการทางปฏิบัติหรือข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศท่ีปกครองดวยระบอบเสรีประชาธิปไตย  

และในทางปฏิบัตินี้ อาจจัดแบงความสําคัญของการเลือกตั้งออกไดเปน ๖ประการ ประกอบดวย 

ประการแรก การเลือกตั้งเปนกระบวนการทางการเมืองท่ีเปนการแสดงออกซ่ึงเจตจํานง

หรือความตองการของประชาชนในการทีมีสวนรวมทางการเมือง การเลือกตั้งจึงเปนสวนสําคัญอยาง

ยิ่งในการสรางความชอบธรรมใหเกิดข้ึนกับระบบการเมือง 

ประการท่ีสอง การเลือกตั้งเปนกระบวนการทางการเมืองท่ีมีผลตอการจัดตั้งรัฐบาลและ

การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล โดยเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยสันติ

วิธี กอใหเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนผานอํานาจไดอยางดี หองกันการผูกขาดอํานาจและการฉอราษฎร

บังหลวง  

ประการท่ีสาม การเลือกตั้งเปนกลไกสําคัญท่ีเชื่อมโยงระหวางสถาบันทางการเมืองกับ

ประชาชนเปนอยางดี หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาเปนกลไกท่ีสรางความเชื่อมโยงระหวางโครงสราง

สวนบน อันประกอบดวยรัฐสภา รัฐบาลและศาล กับโครงสรางสวนลาง ซ่ึงก็คือประชาชน โดยผาน

การมีสวนรวมทางการเมือง 

ประการท่ีส่ี การเลือกตั้งเปนกระบวนการนั้น กลไก และข้ันตอนท่ีแสดงถึงความเปน

ประชาธิปไตย หรือเปนสัญลักษณของการปกครองในระบบระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงทําใหการเลือกตั้ง

เปนเครื่องมือสําคัญในการปองกันการใชความรุนแรงทางการเมืองได การปฏิวัติ รัฐประหาร เม่ือ

การเมืองเกิดวิกฤตการณ การเลือกตั้งในแงนี้จึงเปนเครื่องมือประการหนึ่งท่ีจะใชลดความขัดแยง  

                                                           
๓๗ พรศักดิ์ ผองแผว, “การเลือกตั้งกับการพัฒนาทางการเมือง”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชาปญหา

การพัฒนาทางการเมืองไทย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หนา ๑๖. 
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ประการท่ีหา การเลือกตั้งกอใหเกิดบูรณาการทางสังคมและความรูสึกในทางปฏิบัติท่ีตาง

ตองมีสิทธิหนาท่ีในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนกลไกสําคัญท้ังในทางการเมืองและ

สังคมไทย ในการสรางความรูสึกรวมกันในการเปนเจาของอํานาจอธิปไตย และการเปนเจาของ

ประเทศชาติของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือเปนกิจของพลเมืองท่ีพลเมืองในประชาคม

การเมืองจะตองปฏิบัติ 

ประการท่ีหก การเลือกตั้งกอใหเกิดการกลอมเกลาทางการเมือง ท้ังนี้เพราะมีกิจกรรม

ทางการเมืองหลายประการท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการหาเสียง ซ่ึงกอใหเกิดการเรียนรู 

เกิดการสื่อสารถายทอดความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และสรางเสริมการเรียนรูระหวางกันจน

นําไปสูการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองรวมกันในท่ีสุด 

การเลือกตั้งมีผลสําคัญตอการเมืองประการหนึ่ง และเปนสิ่งกําหนดผูท่ีจะเขาหรือออก

จากการดํารงตําแหนงทางการเมือง ซ่ึงหากจะกลาวใหกระชับก็คือการเขาออกจากอํานาจทาง

การเมือง (ทัศนะผูเขียนบทความ) และมีความสําคัญตอระบบการเมือง คือ 

ประการแรก การเลือกตั้ง สรางความชอบธรรมใหแกระบบระเบียนการปกครอง เชน 

การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผูปกครองโดยสันติ ทําใหรัฐบาลนั้นเปนรัฐบาลในนามของสังคม

ประชาชน เพราะไดรับความยินยอมใหเขาปฏิบัติหนาท่ีจากประชาชน และทําใหประชาชนผูอยูใตการ

ปกครองเกิดความผูกพันกับนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลท่ีตนเลือกเขาไปทําหนาท่ี และทําใหเกิด

ความรูสึกวาตนมีสวนในการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ท้ังรัฐบาลก็จะเรียกรองใหประชาชนเสียสละเพ่ือ

ประเทศได ลักษณะดังกลาวนี้ จะชวยเสริมสรางความชอบธรรมแกรัฐบาลมากกวาการเปลี่ยนแปลง

รัฐบาล 

ประการท่ีสอง การเลือกต้ัง เปนกลไกเชื่อมโยงท่ีสะทอนทัศนคติของสาธารณชนตอ

นโยบายของรัฐบาลและกําหนดแนวทางของนโยบายการบริหารออกมาเปนการเลือกตั้งนัน้ กอใหเกิด

คุณประโยชนแกประชาชนมากมายหลายประการ 

ประการสาม การไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งอยางพรอมเพรียงกัน จะทําใหไดมาซ่ึง

ผูแทนราษฎรท่ีเปนตัวแทนของประชาชนเปนสวนใหญอยางแทจริง ในทางตรงขามกัน หากประชาชน

ไปใชสิทธิเลือกตั้งนอย ผูแทนราษฎรก็มักจะไมมีฐานมวลชนท่ีกวางขวาง ผูแทนราษฎรท่ีไดรับการ

เลือกตั้งก็มีสภาพเปนผูแทนของเสียงสวนนอย 

ประการท่ีส่ี การเลือกตั้งท่ีเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม ยอมเปนสิ่งท่ีสะทอนใหผูสมัครรับ

เลือกตั้งใชอิทธิพลโดยเฉพาะทางการเงินเพ่ือใหไดรับโอกาสในการเลือกตั้งลดนอยลง ในขณะเดียวกัน

การเลือกตั้งท่ีบริสุทธิ์ยุติธรรมก็เปนชองทางท่ีเปดตอคนท่ีมีความรูความสามารถใหเขามาสมัครรับ
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เลือกตั้งไดมากข้ึน และโอกาสท่ีคนมีความรูความสามารถจะไดรับการเลือกตั้งก็จะมีมากข้ึนตามไป

ดวย 

ประการท่ีหา การเลือกตั้งเปนการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เองจากการ

เลือกตั้งถือเปนหัวใจของการปกครองระบอบนี้ แตหากประชาชนไมสนใจไปใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง

โดยนอนหลับทับสิทธิ์แมจะมีการกําหนดใหการไปใชสิทธิเลือกต้ังเปนหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญระบุไวก็

ตาม 

สรุปไดวา การเลือกตั้งนั้น กระบวนการและกิจกรรมทางการเมืองท่ีแสดงออกถึงการมี

สวนรวมทางการเมืองของ ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ท้ังบทบาทในแงการกําหนดตัว

ผูบริหารประเทศ และการแสดงบทบาทตามเจตนารมณในการสงเสริมสนับสนุนการบริหารประเทศ

ของผูมีอํานาจปกครองนั้น ดวยการไปออกเสียงเลือกตั้งผูแทนของตนเพ่ือทําหนาท่ีในรัฐสภาและใน

รัฐบาล หรือเปนการท่ีประชาชน ไดแสดงออกซ่ึงมีสวนรวมทางการเมือง โดยการออกเสียงลงคะแนน

เลือกตัวแทนของเขาตามความเห็นโดยอิสระวาจะเลือกผูใดเปนตัวแทน 

๒.๔.๓ ประเภทของการเลือกตั้ง 

การพิจารณาแบงประเภทของการเลือกตั้งนั้นอาจใชหลักเกณฑตางๆ ไดหลายวิธี เชน 

ลักษณะท่ีมาของการจัดการเลือกตั้ง การกําหนดเขตเลือกตั้ง วิธีการคิดคะแนน โดยพอท่ีจะสามารถ

แบงประเภทของการเลือกตั้งออกไดเปน ๔ ประเภท คือ 

๑. การเลือกตั้งท่ัวไป (General Election) คือ การเลือกตั้งท่ีมีผู มีสิทธิอออกเสียง

เลือกตั้งท่ัวประเทศในการมาลงคะแนนเสียงพรอมๆ กัน เปนการเลือกตั้งคราวเดียวกันท้ังประเทศ ซ่ึง

จะเปนเครื่องชี้วัดกระแสทางการเมืองของประเทศไดเปนอยางดี แตกระนั้น การเลือกตั้งท่ัวไปก็ยัง

เปนภาพสะทอนความคิดเห็นแนวโนมของกระแสความคิดทางการเมืองในประชาชนในประเทศหรือ

ในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ไดเปนอยางดี 

๒. การเลือกตั้งซอม (By Election) เปนการเลือกตั้งบุคคลเขาไปทําหนาท่ีแทนในกรณี

ตางๆตามท่ีกฎหมายกําหนด เนื่องจากบุคคลนั้นขาดจากสมาชิก เชน ตาย ลาออกถูกถอดถอนออก

จากตําแหนง เปนตน ก็จะมีการเลือกตั้งซอมเพ่ือใหไดผูแทนประชาชนเขาไปทําหนาท่ีในตําแหนงนั้น 

ๆ แทนบุคคลเดิม แตมีบางกรณีท่ีมีคําพิพากษา หรือคําวินิจฉัยวาการเลือกต้ังท่ีผานมาเปนไปโดยมิ

ชอบซ่ึงเปนการขาดสมาชิก และกําหนดใหเปนการเลือกตั้งอีกประเภทหนึ่ง เรียกวา การเลือกต้ังซํ้า 

(Reelection) 

๓. การเลือกตั้งเพ่ิม เปนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนหลาย ๆ จังหวัดหรือหลายเขต

เลือกตั้งในคราวเดียวกัน แตมิใชการเลือกตั้งท้ังประเทศ 
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๔. การเลือกตั้งซํ้า (Re-election) คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมอีกครั้ง

หนึ่งในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติหรือศาลยุติธรรม/ศาลรัฐธรรมนูญ อันรวมไปถึงองคการท่ีทําหนาท่ี

ตรวจสอบการเลือกตั้งท่ีกฎหมายใหอํานาจไววินิจฉัยวาการเลือกตั้งนั้นเปนโมฆะ หรือผิดตัวบท

กฎหมายและไดมีคําสั่งท่ีชอบใหเพิกถอนเพ่ือใหมีการเลือกตั้งใหมแทนตําแหนงท่ีพนไป ซ่ึงอาจจะเปน

รายบุคคลหรือรายเขตเลือกตั้งก็ไดการสังกัดกลุมการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง ก็เปนเกณฑอีก

ประการหนึ่งท่ีใชเพ่ือจําแนกรูปแบบหรือชนิดของการเลือกตั้ง ซ่ึงใชกันอยูในการเลือกตั้งในประเทศ

สหรัฐอเมริกา เปนตน๓๘ 

จําแนกประเภทของการเลือกตั้งตามเกณฑแบนี้ไว ๒ ประเภทคือ  

การเลือกตั้งแบบอิงสังกัด (Partisan Election) เปนการเลือกตั้งท่ีปรากฏในระดับชาติ

หรือระดับประเทศ และการเลือกตั้งระดับทองถ่ินบางตําแหนงไดแก การเลือกต้ังประธานาธิบดี 

วุฒิสมาชิกผูแทนราษฎร ผูวาการรัฐ สมาชิกสภานิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเมือง เปน

ตน กับอีกประเภทหนึ่งคือ การเลือกตั้งแบบไมอิงสังกัด (Non-partisan Election) เปนแบบท่ี

ผูสมัครไมไดอิงสังกัดซ่ึงในบางรัฐใชเปนรูปแบบของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี๓๙ สมาชิกสภาเมือง

หรือแมแตคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในทองถ่ินก็ใชรูปแบบนี้ เทอรเนอร กลาวไวดวยวา มากกวา

หนึ่งในสามของรัฐและทองถ่ินตาง ๆ ของอเมริกา รวมท้ังการเลือกผูพิพากษาศาลแหงรัฐ ใชลักษณะ

การเลือกตั้งแบบไมอิงสังกัด ท้ังนี้แตละประเภทของการเลือกต้ังดังกลาว ตางก็มีขอดีขอเสียดวยกัน

ท้ังสิ้นกลาวคือ การเลือกตั้งแบบไมอิงสังกัดนั้นไดรับความนิยมจากประชาชนอยางมาก ดวยเหตุท่ีวาผู

ไดรับเลือกตั้งจะยังประโยชนใหแกทองถ่ิและรัฐของตนไดมากกวาการท่ีผูสมัครมีสังกัด โดยเฉพาะการ

สังกัดพรรคการเมือง ซ่ึงจะไดรับการสนับสนุนทางการเงินในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งและการ

ดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ในขณะท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งแบบไมอิงสังกัด จะมิไดรับความสนับสนุน

และความชวยเหลือทางการเงินจากรัฐแตอยางใด เม่ือพิจารณาการแบงประเภทของการเลือกตั้งไมอิง

สังกัดตามทัศนะของเทอร เนอรและคณะดังกลาวจะพบวา การเลือกต้ังในระดับชาติของ 

ประเทศไทย  

ซ่ึงไดแกการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะเปนการเลือกต้ังแบบอิงสังกัดพรรค

การเมือง ในขณะท่ีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน และผูบริหาร

ทองถ่ิน เชน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนายกเทศมนตรี

                                                           
๓๘ วัชรา ไชยสาร, ระบบการเลือกต้ังกับการเมืองไทยยุคใหม, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, ๒๕๔๑), 

หนา ๖๐.  
๓๙ วิสุท ธ์ิ  โพธิแทน, ประชาธิปไตย:  แนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตย , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ๕๔. 
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เปนตน เปนการเลือกตั้งแบบไมอิงสังกัด แมในทางจริงแลวเรามักจะไดยินอยูเสมอวา การเลือกตั้ง

ผูแทนประชาชนดังกลาวนี้ มักมีพรรคการเมืองหนุนหลังหรือใหการสนับสนุนไมทางหนึ่งก็ทางใด อันก็

มักจะเปนไปในทางลับ 

๑. ระบบการเลือกตั้ง 

ระบบการเลือกต้ัง มีฐานะเปนระบบการคิดคะแนนของผูท่ีมาลงคะแนนเสียงในเลือกตั้ง

เพ่ือ ชี้ขาดวาใครเปนผูไดรับการเลือกต้ังเขาไปทําหนาท่ีประชาชนไดเลือกในสภาหรือฝายบริหารใน

กรณีท่ีมีเสียงขางมากและไดรับการเลือกจากสภาผูแทนราษฎรไปเปนรัฐบาลในประเทศท่ีใชรูปแบบ

การปกครองแบบรัฐสภาอีกดวย ระบบการเลือกตั้งโดยท่ัวไปท่ีใชกันอยูสําหรับประเทศตาง ๆ ใน

ปจจุบัน สามารถแยกประเภทออกไดออกโดยพิจารณาจากความเห็นของ ไนมิและไวสเบิรก ท่ีกลาววา 

วิธีการเลือกตั้งอาจกําหนดข้ึนโดยใหเลือกบุคคลหนึ่งจากบุคคลท่ีเปนผูสมัคร อีกหลายคน และผูท่ี

ไดรับคะแนนเสียงมากท่ีสุดก็จะเปนผูไดรับเลือกตั้ง ซ่ึงเรียกวิธีการนี้วา “ระบบการเลือกตั้งโดยอาศัย

เสียงขางมาก”  ซ่ึงกลาวไดวาเปนระบบท่ีมีวิวัฒนาการไปตามข้ันตอนของประวัติศาสตร โดยเริ่มตน

จากประเทศอังกฤษ หรืออาจใชวิธีการเลือกผูสมัครจากท้ังบัญชีผูรับสมัครเลือกตั้งซ่ึงพรรคการเมือง

เปนผูจัดทําไว ท่ีมักเรียกกันวา “ระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวน” โดยขยายความวิธีการหรือระบบการ

เลือกตั้งไววา ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมาก อาจมีวิธีดําเนินการแตกตางกันไปหลากหลาย

รูปแบบ แตก็มีคุณลักษณะท่ีสําคัญคือกําหนดใหผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดนั้นไดรับเลือกเปนผูแทน ไมวา

คะแนนเสียงท่ีไดมานั้นจะเปนเสียงสวนใหญหรือไม หรือท่ีเรียกกันวา  ในขณะท่ีผูท่ีไดรับคะแนนใน

ลําดับรองลงมา หากเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดนั้นใหมีไดในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ก็เปนคะแนนท่ีสูญเปลา 

ไมมีลักษณะของการข้ึนบัญชีไวเพ่ือรอทดแทนกรณีผูท่ีไดรับเลือกในลําดับท่ีสูงข้ึนไปพนสถานภาพ ซ่ึง

ก็ถือวาเปนวิธีหรือระบบการเลือกตั้งโดยอาศัยเสียงขางมากอยางเครงครัด จนเปนท่ีกลาวถึงวาแทจริง

นั้น ระบบนี้มิไดใหความสนใจกับเสียงกลุมนอยเลย ประเทศท่ีใชระบบนี้ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

สวีเดน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตของไทยในปจจุบัน แตอยางไรก็ดี ดวย

ขอเสียของระบบเสียงขางมากนั้น  ท่ีทําใหเสียงสวนนอยท่ีไมไดรับเลือกในกลุมจํานวนผูแทน ท่ี

ตองการตองสูญเปลาไป หลายประเทศในยุโรปตะวันตกเชน ฝรั่งเศส จึงพัฒนารูปแบบการเลือกตั้ง

ดังกลาวมาเปนวิธีการท่ีเรียกวา “ระบบเสยีงขางมากสองรอบ” คือ ผูท่ีไดรับเลือกตั้งท่ีไดคะแนนเสียง

มากท่ีสุดนั้น จะตองเกินกวาครึ่งบวกหนึ่ง (หรือ ๕๐%+ ๑ เสียง) ของคะแนนเสียงท้ังหมด(Absolute 

Majority) ดวย ในกรณีท่ี ไมมีผูสมัครรายใดไดรับคะแนนเสียงถึงจํานวนดังกลาวจะตองมีการเลือกตั้ง

ใหมในรอบท่ีสอง ซ่ึงในครั้งท่ีสองนี้ ผูท่ีไดรับคะแนนเสียงมากท่ีสุดและลําดับรองลงมา จะไดรับการ



๔๙ 
 
 

เลือกตั้ งจนครบตามจํานวนท่ีตองการ ๔๐ อีกแบบหนึ่ ง คือ ระบบการเลือกตั้ งแบบสัดสวน 

(Proportional Representation) เปนการเลือกตั้งโดยกําหนดใหผูลงคะแนนเลือกจากบัญชีรายชื่อ

ผูสมัครท่ีพรรคการเมืองเสนอเปนบัญชี ๆ ไป ผูท่ีไดรับคะแนนเสียงตามสวนแหงคะแนนเสียงท้ังหมด

จะเปนผูท่ีไดรับเลือกตั้งในรูปแบบนี้ ระบบการเลือกตั้งดังกลาวเกิดข้ึนเพ่ืออุดชองวางของการเลือกตั้ง

แบบเสียงขางมาก โดยคํานึงถึงโอกาสในการไดรับเลือกตั้งของคนท่ีมีเสียงขางนอย ซ่ึงเทาท่ีเปนการ

สะทอนความคิดเห็นของประชาชนท่ัวท้ังหมด และยังเปนการบังคับทางออมใหบุคคลกลุมตาง ๆ 

จําเปนตองรวมมือกันเพ่ือจัดตั้งหรือรวมกลุมทางเปนพรรคการเมือง ประเทศท่ีใชระบบการเลือกตั้ง

แบบนี้ไดแก นอรเวย สวิตเซอรแลนด และประเทศไทย ภายหลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ

ปจจุบัน  ซ่ึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของไทยปจจุบัน ไดกําหนดใหมีการเลือกตั้งแบบนี้ไว

ดวยดังนั้น และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับการเลือกต้ังแบบสัดสวนของประเทศเยอรมันแลว จะ

พบวา ระบบสัดสวนของไทยมีลักษณะท่ีใกลเคียงกันอยางยิ่ง กลาวคือ ระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวน

จะเปนแบบท่ีมีการเลือกตัวบุคคลเปนสวนมาก 

โดยกําหนดใหผูลงคะแนนทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดคนละ ๒ คะแนน คะแนนแรก 

เปนคะแนนท่ีออกเสียงใหแกผูรับสมัครจากเขตเลือกตั้ง (Apportionment) ซ่ึงมีไดเขตเลือกตั้งละ

หนึ่งคนสวนอีกคะแนนหนึ่งใชเลือกพรรคการเมือง ซ่ึงจะมีความสําคัญมากเพราะเปนสวนท่ีใชชี้ขาด

ตอสถานภาพของพรรคการเมืองนั้นในทายท่ีสุดเม่ือมีการพิจารณาคะแนนนั้นๆ ตามสัดสวนแลว ใน

กรณีประเทศไทย หากสัดสวนเสียงจากระบบบัญชีรายชื่อไดต่ํากวารอยละ ๕ จากคะแนนผูมีสิทธิออก

เสียงเลือกตั้งท่ีไดลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ก็จะมีผลใหพรรคการเมืองนั้นถูกยุบไป 

ในชั้นตนคะแนนจากบัญชีรายชื่อ หรือท่ีเรียกกันวาปารต้ีลิสตจะบอกวา พรรคการเมืองไดท่ีนั่งในสภา

เปนจํานวนเทาใด และมีใครบางในบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับลงไปจะไดรับเลือกใหเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ กฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังของประเทศไทย ยัง

กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากระบบบัญชีรายชื่อเทานั้นจึงจะมีสิทธินั้นๆ ทําหนาท่ีใน

ตําแหนงบริหารหรือรัฐมนตรีตําแหนงตาง ๆ ได โดยความเชนนี้เทากับวา หากผูแทนราษฎรจากระบบ

แบงเขตเลือกตั้งรายใดตองการจะไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรี จะไมสามารถกระทําไดเลย เวนแตจะตอง

ลาออกจากสถานะนั้นและจัดการเลือกตองซอม (By-election) ทดแทนตําแหนงท่ีวางลง สวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อท่ีไดรับการตําแหนงใหดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาย

บริหาร ก็จะตองพนจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเชนกัน แตไมตองมีการเลือกตั้งใหม แต

ใหเลื่อนลําดับของสมาชกสภาผูแทนราษฎรในบัญชีรายชื่อถัดไปข้ึน มาแทนระบบการเลือกตั้งอีกแบบ

                                                           
๔๐ สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมืองอังกฤษ, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๔), 

หนา ๑๖๓-๑๖๔. 



๕๐ 
 
 

หนึ่งท่ีปรากฏใหเห็นคือ ระบบการเลือกตั้งแบบผสม ซ่ึงเปนการผสานระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขาง

มากและการเลือกตั้งแบบสัดสวนรวมกัน ซ่ึงก็สามารถแยกออกไดเปน ๒ รูปแบบหลักคือ 

๑. ระบบการเลือกตั้งแบบผสมท่ีแยกการคิดคะแนนเสียงขางมาก แตสําหรับเขตเลือกตั้ง

ใหญจะใชวิธีคิดแบบสัดสวน ตัวอยางประเทศท่ีใชระบบการเลือกต้ังรูปแบบผสมลักษณะนี้ไดแก 

ประเทศฝรั่งเศส ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งฉบับลงวันท่ี ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๑๙๕๑ และ 

๒. ระบบท่ีใชวิธีการคิดคะแนนแบบเสียงขางมากในเขตเลือกตั้ ง ท้ังหมด แตใน

ขณะเดียวกันก็ใหมีการเลือกตั้งผูแทนราษฎรอีกจํานวนหนึ่งตามระบบสัดสวนควบคูกันไป ระบบนี้ใช

อยูในประเทศเกาหลีใต ญ่ีปุนและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับ

ปจจุบัน 

๒.จํานวนและท่ีมาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๕๐๐ คน มาจาก สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบงเขต

เลือกตั้งจํานวน ๓๕๐ คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบรายชื่อจํานวน ๑๕๐ คน เปนไปตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง

จํานวน ๓๕๐ เขต ๆละ ๑ คน รวม ๓๕๐ คน ใชรูปแบบเขตเดียวเบอรเดียว ผูมีสิทธิเลือกต้ังจะ

ลงคะแนนเลือกตั้งไดคนละ ๑ คะแนนโดยจะเลือกผูสมัครใดหรือไมเลือกผูใดเลยก็ได ผูสมัครท่ีไดรับ

คะแนนสูงสุดและมีคะแนนเสียงสูงกวาคะแนนเสียงท่ีไมเลือกตั้งในเขตนั้น หากมีผูสมัครไดรับคะแนน

สูงสุดเทากันหลายคนใหใชวิธีจับฉลาก จากนั้น กกต. จะนําคะแนนของผูสมัครทุกคนของทุกเขตของ

พรรคท่ีส งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อไปรวมกัน เ พ่ือคํานวณหาจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคตอไป  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครแบบแบงเขต

เลือกตั้งแลวใหมีสิทธิสงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อไดพรรคละ ๑ บัญชี จํานวนไมเกิน ๑๕๐ คน โดย

รายชื่อตองไมซํ้ากับพรรคอ่ืนหรือซํ้ากันแบบแบงเขต 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อมีจํานวน ๑๕๐ คน มาจากบัญชีรายชื่อแตละ

พรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อพึงจะไดรับโดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑. นําคะแนนของ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขตเลือกตั้ง และทุกพรรคท่ีสงแบบ

บัญชีรายชื่อหาร ดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ ๕๐๐  

๒. นําคะแนนเฉลี่ยตามขอ ๑. ไป หาร คะแนนของแตละพรรคท่ีไดรับจากคะแนนของ

ผูสมัครแบบแบงเขต ผลลัพธไดคือ จํานวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีแตละพรรคพึงมี 



๕๑ 
 
 

๓. นําจํานวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท่ีแตละพรรคพึงมีตามขอ ๒. ลบ ดวยจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขตแตละพรรคท่ีไดรับ ผลลัพธท่ีไดคือ จํานวน สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของพรรคนัน้ 

ถาพรรคใดไดจํานวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขตเทากับหรือมากกวา 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคพึงมีตามขอ ๒. พรรคนั้นไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามจํานวนท่ี

ไดรับการเลือกตั้งแบบแบงเขต โดยจะไมไดรับการจัดสรร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

อีก 

ถาพรรคใดไดจํ านวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขตนอยกวาจํานวน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท่ีพรรคพึงมีตามขอ ๒. จะไดรับการจัดสรร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จาก

บัญชีรายชื่อใหครบตามจํานวนท่ีพึงมี๔๑  

จากแนวคิดท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา การเลือกตั้งเปนกระบวนการทาง

การเมืองท่ีเปนกิจกรรมทางการเมืองอันแสดงถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนผูเปน

เจาของอํานาจอธิปไตยโดยใชหลักเกณฑตาง ๆ ไดหลายวิธี เชน ลักษณะท่ีมาของการจัดการเลือกตั้ง 

การกําหนดเขตเลือกต้ัง วิธีการคิดคะแนน โดยพอท่ีจะสามารถแบงประเภทของการเลือกตั้งออกได

เปน ๔ ประเภท คือ ๑. การเลือกตั้งท่ัวไป ๒. การเลือกตั้งซอม ๓. การเลือกตั้งเพ่ิม ๔. การเลือกตั้งซํ้า 

(Re-election) เพ่ือกําหนดตัวผูบริหารประเทศ ฝาย นิติบัญญัติและการบริหารกิจการของประเทศ

โดยประชาชน  

 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงการสังเคราะหความหมายของการเลือกตั้ง  

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

กนก วงษตระหงาน 

(๒๕๓๐) 

     การเลือกตั้งเปนกระบวนการทางการเมืองท่ีเปนกิจกรรมทาง

การเมืองอันแสดงถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนผู

เปนเจาของอํานาจอธิปไตย ดวยการไปใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง

ผูแทนของตนเขาไปทําหนาท่ีในรัฐสภาและในรัฐบาล เปนกลไก

แสดงออกถึงซ่ึงเจตจํานงของประชาชนท่ีเรียกรองสนับสนุนใหมี

การปฏิบัติจัดทําหรือละเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 

 

                                                           
๔๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, คูมือประชาชนรณรงคเผยแพรการเลือกต้ัง ส.ส. วัน

อาทิตยท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒, (๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒), หนา ๓-๕.   



๕๒ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงการสังเคราะหความหมายของการเลือกตั้ง (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ธโสธร ตูทองคํา 

(๒๕๑๔) 

     คํานิยามของการเลือกตั้งไดหมายความวา กระบวนการและ

กิจกรรมทางการเมืองท่ีแสดงออกถึงการมีสวนรวมทางการเมือง

ของ ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ท้ังบทบาทในแงการ

กําหนดตัวผูบริหารประเทศ นิติบัญญัติและการบริหารกิจการของ

ประเทศผูไดรับมอบหมายจากประชาชน 

พรศักดิ์ ผองแผว 

(๒๕๓๔) 

 

     การเลือกต้ังนั้น กระบวนการและกิจกรรมทางการเมืองท่ี

แสดงออกถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนผู เปน

เจาของอํานาจอธิปไตย ท้ังบทบาทในแงการกําหนดตัวผูบริหาร

ประเทศ และการแสดงบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนการ

บริหารประเทศของผูมีอํานาจปกครอง ดวยการไปออกเสียง

เลือกตั้งผูแทนของตน 

ส า ร า นุ ก ร ม บ ริ แ ท น นิ ก า

(๒๕๖๒) 

 

     กระบวนการและกิจกรรมทางการเมืองท่ีแสดงออกถึงการมี

สวนรวมทางการเมืองของ ประชาชนผู เปนเจาของอํานาจ

อธิปไตย ท้ังบทบาทในแงการกําหนดตัวผูบริหารประเทศ และ

การแสดงบทบาทตามเจตนารมณในการสงเสริมสนับสนุนการ

บริหารประเทศของผูมีอํานาจปกครองนั้น ดวยการไปออกเสียง

เลือกต้ังผูแทนของตนเพ่ือทําหนาท่ีในรัฐสภาและในรัฐบาล หรือ

เปนการท่ีประชาชนไดแสดงออกซ่ึงมีสวนรวมทางการเมือง โดย

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัวแทนของเขาตามความเห็นโดย

อิสระวาจะเลือกผูใดเปนตัวแทน 

วัชรา ไชยสาร 

(๒๕๔๑)  

 

     ประเภทของการเลือกตั้งแบงประเภทของการเลือกตั้งออกได

เปน ๔ ประเภท คือ ๑) การเลือกตั้งท่ัวไป (General Election) 

๒) การเลือกตั้งซอม (By Election) ๓) การเลือกตั้งเพ่ิม เปนการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนหลาย ๆ จังหวัดหรือหลายเขตเลือกตั้ง

ในคราวเดียวกัน แตมิใชการเลือกตั้งท้ังประเทศ ๔) การเลือกตั้ง

ซํ้า (Re-election) 

 

 



๕๓ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงการสังเคราะหความหมายของการเลือกตั้ง (ตอ) 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

วิสุทธิ์ โพธิแทน 

(๒๕๔๓) 

 

     จําแนกประเภทของการเลือกตั้งตามเกณฑแบนี้ไว ๒ ประเภท

คือ การเลือกตั้งแบบอิงสังกัด (Partisan Election) เปนการ

เลือกตั้งท่ีปรากฏในระดับชาติหรือระดับประเทศ กับอีกประเภท

หนึ่งคือ การเลือกตั้งแบบไมอิงสังกัด (Non-partisan Election) 

เปนแบบท่ีผูสมัครไมไดอิงสังกัดซ่ึงในบางรัฐใชเปนรูปแบบของ

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

สมบัติ ธํารงธัญวงศ 

(๒๕๔๔) 

คะแนนเสียงมากท่ีสุดนั้น จะตองเกินกวาครึ่งบวกหนึ่ง (หรือ 

๕๐%+ ๑ เสียง) ของคะแนนเสียงท้ังหมด(Absolute Majority) 

ดวย ในกรณีท่ี ไมมีผูสมัครรายใดไดรับคะแนนเสียงถึงจํานวน

ดังกลาวจะตองมีการเลือกตั้งใหมในรอบท่ีสอง ซ่ึงในครั้งท่ีสองนี้ 

ผูท่ีไดรับคะแนนเสียงมากท่ีสุดและลําดับรองลงมา จะไดรับการ

เลือกตั้งจนครบตามจํานวนท่ีตองการ 

 

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการไปใชสิทธิเลือกตั้งและการตัดสินใจเลือกตั้ง 

๒.๕.๑ พฤติกรรมการไปใชสิทธิเลือกตั้ง  

พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในทางรัฐศาสตรนั้น พัฒนาข้ึนมาจากความสนใจ

ของนักวิชาการ ๒ สาขาคือ นักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตรกลุม พฤติกรรมนิยม นักวิชาการเหลานี้

ไดใหความสนใจอิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ท่ีมีตอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งของบุคคลเปนเรื่องแรกสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ดังกลาวบงชี้จากการศึกษาอาชีพกลุม

ชาติพันธวัฒนธรรมและชนกลุมตาง ๆรวมท้ังแบบแผนการ เขามามีสวนรวมทางการเมืองดวย ตอมา

ไดใหความสนใจอิทธิพลของปจจัยดานจิตวิทยาหรือ ความรูสึกทางการเมือง เชน ความสนใจท่ีมีตอ

การเมืองการสังกัดกลุม หรือการสังกัดพรรคการเมืองบางพรรคเปนตน การศึกษาดังกลาวนํามา

พิจารณาเพ่ือกําหนดเปาหมายแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งของไทย

ท่ีเปนระบบตอไป๔๒  
                                                           

๔๒ สุจิต บุญบงการ  ุ และพรศักดิ์ ผ องแผว, พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังของคน

ไทย, (กรุงเทพมหานคร :  โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ฝายวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗), 

หนา ๗.  



๕๔ 
 
 

๑. ทฤษฎีปจจัยตัวกําหนดระบุวาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกําหนดโดยปจจัย

ทางสังคม ทฤษฎีดังกลาวเสนอวา ปจจัยทางสังคมอันเปนภูมิหลังของบุคคลท้ังในระดับกวางท่ัวไป

และแคบลงมาจนถึงชวงท่ีจะมีการตัดสินใจท่ีมีอิทธิพลอยางสําคัญตอพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งแนวความคิดท่ีเปนพ้ืนฐานทางทฤษฎีไดแกตัวแบบพลังทางสังคมของ พอลลา ซาเฟลต 

“ทฤษฎีสนาม” ของนักจิตวิทยา เครต เลวิน กลาวอีกนัยหนึ่ง ทฤษฎีประเภทนี้เปน ๒๘ การเสนอ

เง่ือนไขท่ีกําหนดรูปแบบ (Pattern) ของพฤติกรรมซ่ึงไมไดมุงท่ีจะสรุปเชิงนิรนัย (Deductive 

Generalization) หรือทํานายพฤติกรรมในอนาคตท่ีเก่ียวของกันใหเปนระเบียบ 

๒.ทฤษฎีความสํานึกเชิงเหตุผล ทฤษฎีความสํานึกเชิงเหตุผลเนนท่ีปฏิกริยาความสํานึก

ตรึกตรองของผูไปใชสิทธิออกเสียงท่ีมีตอการบริหารการเลือกตั้ง นโยบายของพรรคและสภาพของผู

สมัครรับเลือกตั้งลักษณะดังกลาวคลายกับความคิดเชิงเหตุผล (Rational Framework) ของผูไปใช

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเสมือนการตัดสินใจของผู บริโภคทางเศรษฐศาสตรงานท่ีสําคัญได แก  

Economic Theory of Democracy ของดาวน   (Downs) และของ เคย   (Key) ในเรื่ อง  The 

Responsibility Electorate 

๓. ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีระบบนี้มุงศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดภาวะข้ึนในการเลือกตั้ง ดังนั้น 

คือผูพิจารณาถึงปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดและความสํานึกเชิงเหตุผลท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยระยะสั้นเฉพาะช

วงสมัยการใชทฤษฎีดังกลาวจึงมีลักษณะเปนตัวแทนเชิงการทํานาย (Predictive Model) 

๔. ทฤษฎีเก่ียวกับผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ (Patron-Client) ทฤษฎีนี้ได อธิบายถึง

ความสัมพันธระหวางบุคคลสองฝายซ่ึงตางชวยเหลือซ่ึงกันและกันซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีไดเทาเทียม

กันกลาวคือผูอุปถัมภจะอยูในฐานะท่ีสูงกวาในเชิงสัมพันธและผูรับอุปถัมภจะอยูในฐานะต่ํากวาความ

สัมพันธท้ังสองฝายอาจจะเปนไปไดตั้งแตเชิงเศรษฐกิจการชวยเหลือตาง ๆ ตลอดจนใหถึงความ

คุมครองและท่ีสําคัญคือความสัมพันธแบบนนี้จะอยูบนพ้ืนฐานของความสัมพันธสวนตัวเปนหลักซ่ึง

แตละฝายในสังคมจะมีอิสระท่ีจะเลือกผูอุปถัมภและยังมีอิสระใน การกําหนดบุคคลท่ีเขามีความ

สัมพันธดวยและความสัมพันธในรูปแบบนี้ อาจสิ้นสุดลงเม่ือใดก็ไดหากมีการตอบแทนท่ีแตละฝายได

รับไมคุมคาเขาจะเปนผูอุปถัมภหรือผูรับอุปถัมภผูไดอุปถัมภอาจผละไปหาผูอุปถัมภคนใหมและผูรับ

อุปถัมภก็เลือกใหผลประโยชนแกผู อุปถัมภ การเขามามีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินมักจะ

เชื่อมโยงกับผูมีอํานาจหนาท่ีทางการเมืองจะใหความชวยเหลือประชาชน หัวคะแนนพอเหวี่ยงผล

ทางการเมืองในอนาคต ท้ังในระดับทองถ่ินถึงระดับประเทศ 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมการไปใชสิทธเิลือกตั้งคือการ

มีสวนรวมทางการเมืองอีกกิจกรรมทางหนึ่ง ซ่ึงปจจัยท่ีกําหนดพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง



๕๕ 
 
 

คือปจจัยทางสังคม เชน อาชีพ กลุมชาติ วัฒนธรรมของพ้ืนท่ีนั้น ๆ การใชความสํานึกเชิงเหตุผลการ

ใชความตรึกตรองเพ่ือท่ีจะศึกษานโยบายของพรรคการเมืองและคุณสมบัติของผูลงรับสมัครเลือกตั้ง 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของผูใหผลประโยชนและผูรับผลประโยชนเขามาเปนอีกปจจัยหนึ่งดวย  

๒.๕.๒ การตัดสินใจเลือกตั้ง 

โดยหลักท่ัวไปการปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองท่ียอมใหประชาชน มี

อํานาจเทาเทียมกันในการปกครองประเทศโดยประชาชนเลือกตัวแทนของตนเขาไปทําหนาท่ีตาง ๆ 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดกําหนดไว จึงจําเปนจะตองเลือกต้ังเสมอไมวาจเปนการ

เลือกตั้งโดยตรง (Direct democracy) หรือ การเลือกตั้งโดยออม (Representative democracy) 

เพ่ือใหประชาชนไดเขามามีปากมีเสียงในการกําหนดทิศทางการปกครองประเทศการเลือกตั้งจึงเปน

วิธีการท่ีดีท่ีสุดในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งเปนกิจกรรมท่ีแสดงออก ถึงเจตนาของการเขาไป

มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ในการเลือกตั้งผูแทนท่ีมีความคิด ความเห็น นโยบาย และ

อุดมการณคลายคลึงกับตนมากท่ีสุด เพ่ือเขาไปทําหนาท่ีแทนตนเพ่ือประโยชนแกตนใหเกิดความกินดี

อยูดีในฐานะท่ีเปนเจาของประเทศ การเลือกตั้งจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการเปนชองทางใหประชาชน

ผูเปนเจาของประเทศสามารถเลือกตัดสินใจเพ่ือตอบสนอง ความตองการของตนเอง การเลือกตั้งจึง

เปนพ้ืนฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในการให ความเห็นชอบหรือฉันทานุมัติใหบุคคลหรือ

คณะบุคคลเขาไปทําหนาท่ีในการบริหารประเทศ ตามเจตนารมณ  

ความหมายของการเลือกตั้ง หมายถึง การท่ีประชาชนไดเลือกบุคคลหนึ่งจากบุคคลหลาย 

ๆ บุคคล หรือจากบัญชีรายชื่อหนึ่งหรือหลายบัญชี เพ่ือใหเขาไปมีสวนมีเสียงในคณะบริหารราชการ

แผนดิน๔๓  

การเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการทางการเมือง และการปกครอง ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี

สําคัญยิ่งในกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง เพราะการเลือกตั้งเปนการแสดงออกซ่ึง

เจตจํานงของประชาชนในการปกครองประเทศ เจตจํานงดังกลาว ปรากฏในลักษณะของการเรียกรอง 

(Demand) หรือสนับสนุน (Support) ตอการตัดสินใจท้ังหลายในระบบการเมือง๔๔ 

นักวิชาการชาวอเมริกัน ผูเสนอทฤษฎีการตลาดทางการเมืองท่ีนํามาสูการตัดสินใจ

เลือกตั้งโดยประยุกต 4 Ps ทางธุรกิจ มาเปน 4 Ps ทางการเมือง ดังนี้๔๕ 

                                                           
๔๓ ธานินทร กรัยวิเชียร, ระบบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๒๐), หนา ๒๐. 
๔๔ พรศักดิ์ ผองแผว, การเลือกต้ังกับการพัฒนาทางการเมือง ใน เอกสารการสอนชุดวิชาปญหากับ

การพัฒนาทางการเมืองไทย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หนา ๒๑. 
๔๕ Newman Bruce l, the marketing of the President}, (Sage Publications Ltd,.: Californi, 

1999), p. 11. 



๕๖ 
 
 

๑. ผลิตภัณฑ (Product) ไดแก นโยบาย และผูสมัครรับเลือกตั้งซ่ึงถือวาเปนสวนสําคัญ

สําหรับการรณรงค 

๒. การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับ 

นโยบายและสมัครผานกลไกของพรรคสูสมาชิกพรรคและผูสนับสนุนพรรคในระดับทองถ่ิน โดยใชสื่อ

ของพรรคเปนหลัก 

๓. การตลาดแบบดึง (Pull Marketing) เปนการรณรงคผานสื่อมวลชนเปนหลัก ไดแก 

หนังสือพิมพวิทยุ และโทรทัศน 

๔. การสํารวจความคิดเห็น (Polling) เปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญในการท่ีจะไดขอมูล

เพ่ือนํามาทํานโยบายและตรวจสอบประสิทธิผลของการณรงค ความสําคัญของการเลือกต้ังตามหลัก

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดวางหลักไววา เจตจํานงของประชาชนยอมเปนมูลฐานแหง

อํานาจรัฐของผูปกครอง เจตจํานงดังกลาวตอง แสดงออกโดยการเลือกตั้งอันสุจริต ซ่ึงจัดข้ึนเปนครั้ง

คราวตามกําหนดเวลาดวยการลงคะแนนเสียงอยางท่ัวถึง โดยถือหลักหนึ่งคนหนึ่งเสียงเทานั้น

นอกจากนี้วิถีทางการเมืองการเลือกตั้งยังมี ความสําคัญดังตอไปนี้๔๖  

๑. เปนวิธีการท่ีทําใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในการปกครองตนเองตามหลักการ 

ประชาธิปไตย โดยประชาชนใชตัวแทนของตนท่ีไดมาจากการเลือกตั้งดังนั้นไปทําหนาท่ีแทนตนใน

รัฐสภาและในคณะรัฐบาล 

 ๒. เปนวิธีการท่ีใชเปลี่ยนอํานาจทางการเมืองการปกครองท่ีทันสมัย และเปนไปอยาง

สันติ วิธี ซ่ึงแตกตางจากมนุษยในสมัยโบราณท่ีใชกําลังใชอาวุธเขาตอสูเพ่ือแกงแยงอํานาจการ

ปกครอง ซ่ึงเราจะเห็นไดจากการเรียนวิชาประวัติศาสตร 

 ๓. เปนวิธีการปองกันมิใหเกิดการรัฐประหาร เม่ือรัฐบาลไมสามารถบริหารประเทศหรือ

แกไขปญหาตาง ๆ ไดลุลวงก็คืนอํานาจใหประชาชนดวยการยุบสภาฯ เพ่ือจัดการเลือกตั้งใหมให

ประชาชนตัดสินใจวาจะเลือกใครเปนผูบริหารตอไป 

 ๔. เปนวิธีการท่ีจะทําใหเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอํานาจเพ่ือเปดโอกาสใหบุคคล

อ่ืน หรือกลุมบุคคลอ่ืนไดเขามามาทําหนเท่ีหนาท่ีในการบริหารประเทศทําใหประชาชนไดมีโอกาส

เปลี่ยนตัวผูแทน เปลี่ยนรัฐบาล เม่ือไมพอใจการทํางานของรัฐบาลเดิมเปนวิธีการเสริมสรางความ

ถูกตองและชอบธรรมในการใชอํานาจทางการเมืองใหกับบุคคลท่ีจะมาทําหนาท่ีเปนคณะรัฐบาล

หลักเกณฑและกติกาการเลือกตั้งโดยหลักการเลือกต้ังจะตองเปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว ซ่ึง

                                                           
๔๖ สุขุม นวลสกุล, การเมืองและการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง , ๒๕๒๑), หนา ๒๒. 

 



๕๗ 
 
 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดกติกาเลือกตั้งไว ในกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญ รวมท้ังสิ้น ๓ ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ วา

ดวยพรรคการเมืองแตการเลือกตั้งจะบรรลุจุดมุงหมายไดนั้นจะตอง ประกอบไปดวยหลักเกณฑ ๖ 

ประการ อันไดแก 

 ๑. หลักอิสระแหงการเลือกตั้ง หมายถึง การใหอิสระตอการเลือกตั้งโดยประชาชนมีสิทธิ 

เสรีภาพท่ีจะเลือกใครหรือพรรคการเมืองใดก็ได ผูสมัครรับเลือกตั้งก็มีสิทธิท่ีจะเลือกสังกัดพรรค 

การเมืองท่ีตนเองชอบก็ได ไมมีการบังคับ พรรคการเมืองท่ีเสนอตัวเขาแขงขันอยางนอยสองพรรคข้ึน

ไป เพราะการท่ีประชาชนจะตองเลือกผูปกครองจากพรรคการเดียว หรือกลุมบุคคลเดียว โดยไมได

เปรียบเทียบกับบุคคล หรือกลุมบุคคลอ่ืน การเลือกตั้งนั้นก็ไมมีความหมาย และไมได ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนอยางแทจริง 

 ๒. หลักการเลือกตั้งตามกําหนดเวลา หมายความวา การเลือกตั้งจะตองมีกําหนด

ระยะเวลาท่ีแนนอนไว เชน กําหนดใหมีการเลือกตั้งทุก ๔ ป หรือ ๕ ป เปนตน 

 ๓. หลักการเลือกตั้งอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม หมายถึง การเลือกต้ังท่ีเปนไปตามตัวบท

กฎหมาย ไมมีคดโกงหรือใชอิทธิพล เงินทอง หรืออํานาจหนาท่ี ในการบังคับซ้ือคะแนนเสียงเพ่ือ

ตนเอง และหมูคณะ 

 ๔. หลักการใชสิทธิเลือกตั้งอยางเสมอภาค หมายถึง การใหสิทธิแกประชาชนโดยไมมีกา

กีดกัน หรือจํากัดสิทธิบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนพิเศษ เพราะความแตกตางทางฐานะเศรษฐกิจ สังคม 

ผิวดํา ผิวขาว หญิง ชาย ยากจนร่ํารวยทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงคนละหนึ่งคะแนน และคะแนน

เสียงทุกคะแนนมีน้ําหนักเทากัน 

 ๕. หลักการออกเสียงโดยท่ัวไป หมายถึง การเปดโอกาสใหมีการออกเสียงเลือกตั้งอยาง 

ท่ัวถึงแกประชาชนทุกหมูเหลาเวนแตกรณีท่ีมีขอจํากัดอันเปนท่ีรับรองโดยท่ัวไป เด็กเยาวชนท่ีอาย ุยัง

ไมครบ ๑๘ ปบริบูรณ บุคคลวิกลจริต หรือมีจิตบกพรอง เปนตน 

 ๖. หลักการลงคะแนนลับ หมายถึง การออกเสียงเลือกตั้งของประชาชน ถือเปนสิทธิของ

ผู เลือกตั้งโดยเด็ดขาด สิทธินี้จะไดรับการพิทักษปกปองก็โดยการลงคะแนนลับ ผูออกเสียงไม

จําเปนตองบอกวาตนเลือกใคร ท้ังนี้เพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจาก 

การขูบังคับจากอิทธิพลใด ๆ ท่ีจะมีผลตอเสรีภาพและความปลอดภัยของผูเลือกตั้งการตัดสินใจ

รวมถึงการตัดสินใจเลือกตั้งนักวิชาการไดให ความหมายท่ีควรคาแหง การศึกษาไวหลายทาน 

ตัวอยางเชน “การพิจารณาโดยใชขอมูล หลักการและเหตุผล วิเคราะห อยางถ่ีถวนในการหาทางเลือก



๕๘ 
 
 

ท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด จากหลายทางเลือกท่ีสามารถตอบสนอง เปาหมายของหนวยงานอยางมี

ประสิทธิภาพการพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผูนําตองตัดสินใจดวยหลัก 

เหตุผลเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ ซ่ึงการตัดสินใจดังกลาวจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด๔๗  

จากแนวคิดนักวิชาการท่ีไดใหความหมายของการตัดสินใจไวขางตน พอสรุปองคประกอบ

ของการตัดสินใจไดวา ประกอบดวย ๓ ปจจัย ไดแก 

 ๑. ปจจัยตัวผูตัดสินใจ โดยผูตัดสินใจมีความสามารถในการประเมินคุณคา ประโยชน 

หรือ ความสําคัญของทางเลือกแตละอยาง  

๒. ปจจัยทางเลือก โดยผูตัดสินใจตองมีทางเลือกมากกวา ๑ ทางเลือก ซ่ึงถามีทางเลือก 

เพียงทางเดียวก็ไมจําเปนตองตัดสินใจเลือก 

 ๓. ผลทางเลือกในอดีตจะข้ึนอยูกับการเลือก ซ่ึงผลการเลือกแตละอยางจะแตกตาง และ

ไม เทากันตามสถานการณท่ีแตกตางกัน การตัดสินใจเก่ียวกับการเลือกตั้งจากการศึกษาเรื่องอิทธิพล

ในการตัดสินใจกอนท่ีจะมีการ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดทราบวามีอิทธิพลดังกลาวแบงออกเปน ๔

ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑ อิทธิพลในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือข้ันตอนท่ีจะ

ไดรับ ขาวเก่ียวกับการเลือกตั้งซ่ึงจะเริ่มจากการท่ีประชาชนผูลงคะแนนเสียงไดรับขาวสารการ

เลือกตั้งการสมัครรับเลือกตั้งขาวสารเก่ียวกับตัวผูสมัครรับเลือกตั้งและนโยบายตาง ๆ ของพรรค

การเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้งโดยผานสื่อในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเก่ียวกับผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ 

เก่ียวกับพรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครรับเลือกตั้งประชาชนผูลงคะแนนเสียงจะนําขาวสารนั้นมาเปน 

หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีจะลงคะแนนให 

ข้ันตอนท่ี ๒ อิทธิพลในการสรางหลักเกณฑในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเม่ือผูลงคะแนนเสียงไดรับขาวสารตาง ๆ เก่ียวกับตัวผูสมัคร และนโยบายของพรรค การเมือง

ท่ีผูรับสมัครรับเลือกตั้งสังกัดอยู ผูลงคะแนนเสียงจะสรางหลักเกณฑในการคัดเลือกวาจะ ให

ความสําคัญกับคุณสมบัติสวนตัวของผูสมัคร หรือจะใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมือง ๒๔ 

เม่ือไดสรางเกณฑแลว ประชาชนผูลงคะแนนเสียงจะเริ่มประเมินขาวสารตาง ๆ เปรียบเทียบให 

สอดคลองกับหลักเกณฑหรือจุดมุงหมายของตน 

ข้ันตอนท่ี ๓ อิทธิพลในการประเมินและจัดลําดับผูสมัครเลือกตั้งเม่ือผูลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งไดกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกและตัดสินใจไวแลวผูเลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะ

                                                           
๔๗ กวี วงศพุฒ, ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยสงเสริมวิชาชีพบัญชี, ๒๕๓๙), หนา ๒๔. 

 



๕๙ 
 
 

ประเมินผูสมัครรับเลือกตั้งแตละคนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวดังกลาวแลวผูสมัครรับเลือกต้ังแตละ

คนสมควรจะไดรับการประเมินเทาไหรตามหลักเกณฑท่ีวางไว 

ข้ันตอนท่ี ๔ อิทธิพลจากการตัดสินใจลงคะแนนเสียงใหกับผูรับสมัครท่ีมีคะแนนรวม

สูงสุดจากการประเมิน ในการตัดสินใจครั้งสุดทายนี่อาจจะมีตัวแปรอยางอ่ืนเขามาสอดแทรก อัน

ไดแกอิทธิพลของเงินทองอามิสสินจางท่ีหัวคะแนนของผูสมัครรับการเลือกตั้งนํามาจากมาแจกจายให

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับเหตุผล และหลักเกณฑของผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นอกจากนี้การศึกษาหลักการ

กําหนดพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งยังมีความสัมพันธกับ ปจจัย ดังตอไปนี้ 

๑. สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม กับอิทธิพลท่ีมีผลตอการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังผู

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีความสนใจทางการเมืองนอย จะตัดสินใจโดยไมอิงกับประเด็นนโยบาย ทาง

การเมือง ดานการชักจูงโนมนาวและอามิสสินจางจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง 

๒. ความสัมพันธทางการเมืองกับอิทธิพลท่ีมีตอการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพบวา ผู

ลงคะแนน เสียงเลือกตั้งเกือบครึ่งหนึ่งใชเกณฑในการเลือกโดยคํานึงถึงระหวางตัวผูสมัครกับพรรค

การเมือง อยางละครึ่งคละกันไป ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอยางเห็นไดชัด 

ไดแก อาชีพ รายได และการศึกษา สวนท่ีอยูอาศัยและเพศนั้นมีอิทธิพลในบางกรณี ผูมีฐานะทาง 

เศรษฐกิจและสังคมตํ่ามักจะตัดสินใจในวันเลือกตั้งสวนผูมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมักจะ

ตัดสินใจกอนวันเลือกตั้งและไมเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจโดยงาย 

๓. สภาพแวดลอมของชวงเวลากับอิทธิพลท่ีมีตอการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

พบวา ผูลงคะแนนเสียงประมาณหนึ่งในสี่เลือกผูสมัครโดยคํานึงถึงความนิยมของพรรคการเมืองเปน

เกณฑสําคัญสวนท่ีเหลือเปนการพิจารณาเลือกบุคคลโดยคํานึงถึงความเปนคนทองถ่ินมีศักยภาพท่ีจะ

สามารถชวยเหลือทองถ่ินได มีความรู ความสามารถ แจกขาวของเงินทอง และ หาเสียงเปนท่ี

ประทับใจ นอกจากนี้ ผูนําทองถ่ิน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน เพ่ือนฝูง ญาติพ่ีนอง และ ครูยังมีอิทธิพล

ตอผูลงคะแนนเสียงท่ีมีสภาพเศรษฐกิจต่ํา 

จากแนวคิดท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา การตัดสินใจการเลือกตั้งเปน

กระบวนการทางการเมืองและการปกครองมีความสําคัญคือ เปนวิธีการท่ีทําใหประชาชนเขาไปมีสวน

รวมทางการเมืองเพ่ือเรียกรองเลือกผูแทนของตนเขาไปทําหนาท่ีในสภา และยังเปนการปองกันมิให

เกิดการรัฐประหาร เปนวิธีการท่ีทําใหเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอํานาจทางการเมืองเพ่ือเปด

โอกาสใหบุคคลอ่ืนเขามาทําหนาท่ีบริหารประเทศ โดยการตัดสินใจตองเปนไปโดยอิสระแหงการ

เลือกตั้งเสมอภาคเปนไปตามกระบวนการเลือกตั้งท่ีกําหนดและมีปจจัยดานเศรษฐกิจสังคม 

วัฒนธรรม สภาพแวดลอมปจจุบัน รวมถึงปจจัยสวนบุคคลเขามามีสวนเก่ียวของในการตัดสินใจ

เลือกตั้ง 



๖๐ 
 
 

 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสังเคราะหความหมายของพฤติกรรมการเลือกตั้งและการตัดสินใจเลือกตั้ง  

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สุจิต บญบงการ  ุ และพรศักดิ์ ผองแผว 

(๒๕๒๗) 

     พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีปจจัยทาง

สังคมเปนตัวกําหนด ทฤษฎีความสํานึกเชิงเหตุผล 

ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีเก่ียวกับผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภ 

ธานินทร กรัยวิเชียร 

(๒๕๒๐) 

 

     การเลือกตั้ง คือ การท่ีประชาชนไดเลือกบุคคลหนึ่ง

จากบุคคลหลาย ๆ บุคคลเพ่ือใหเขาไปมีสวนมีเสียงใน

คณะบริหารราชการแผนดิน 

พรศักดิ์ ผองแผว 

(๒๕๓๔) 

 

การเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการทางการเมือง และ

การปกครอง ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีสําคัญยิ่งในกระบวนการ

ทางการเมืองและการปกครอง 

Newman Bruce l 

(1999) 

การตัดสินใจเลือกตั้ง คือการใชหลัก 4Ps คือ ผลิตภัณฑ 

การตลาดแบบผลักดัน การตลาดแบบดึง การสํารวจ

ความคิดเห็น 

สุขุม นวลสกุล 

(๒๕๒๑) 

 

     วิ ถีการเมืองแบบเลือกตั้งมีความสําคัญคือ เปน

วิธีการท่ีทําใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตาม

หลักประชาธิปไตย เปนวิธีการท่ีเปลี่ยนอํานาจทางการ

เมือง เปนการปองกันรัฐประหาร ทําใหเกิดการหมุนเวียน

เปลี่ยนอํานาจทางการเมือง 

 

๒.๖ หลักธรรมโยนิโสมนสกิาร 

๒.๖.๑. ความหมายของโยนิโสมนสิการ  

ความหมายของโยนิโสมนสิการวาโดยรูปศัพท โยนิโสมนสิการ ประกอบดวย โยนิโส กับ 

มนสิการ โยนิโส มาจาก โยนิ ซ่ึงแปลวา เหตุ ตนเคา แหลงเกิด ปญญา อุบาย วิธี ทาง๒๒ สวน 

มนสิการ แปลวา การทําในใจ การคิด คํานึง นึกถึง ใสใจ พิจารณาเม่ือรวมเขาเปนโยนิโสมนสกิารทาน

แปลสืบๆ กันมาวา การทําในใจโดยแยบคาย การทําในใจโดย แยบคายนี้ มีความหมายแคไหนเพียงใด 

คัมภีรชัน้อรรถกถาและฎีกาไดไขความไว โดยวิธีแสดงไวพจนใหเห็น ความหมายแยกเปนแงๆ ดังตอนี้  



๖๑ 
 
 

๑. อุบายมนสิการ แปลวา คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอยางมีวิธี หรือคิดถูกวิธี 

หมายถึง คิดถูก วิธีท่ีจะใหเขาถึงความจริง สอดคลองเขาแนวกับสัจจะ ทําใหหยั่งรูสภาวลักษณะและ

สามัญลักษณะของสิ่ง ท้ังหลาย    

๒. ปถมนสิการ แปลวา คิดเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดไดตอเนื่องเปนลําดับ จัดลําดับ

ได หรือมี ลําดับ มีข้ันตอน แลนไปเปนแถวเปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบียบ ตามแนวเหตุผล 

เปนตน ไมยุงเหยิง สับสน ไมใชประเดี๋ยววกเวียนติดพันเรื่องนี้ ท่ีนี้ เดี๋ยวเตลิดออกไปเรื่องนั้น ท่ีโนน 

หรือกระโดดไปกระโดดมา ตอ เปนชิ้นเปนอันไมได ท้ังนี้รวมท้ังความสามารถท่ีจะชักความนึกคิดเขาสู

แนวทางท่ีถูกตอง 

 ๓. การณมนสิการ แปลวา คิดตามเหตุ คิดคนเหตุ คิดตามเหตุผล หรือคิดอยางมีเหตุผล 

หมายถึง การคิดสืบคนตามแนวความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุ ให

เขาใจถึงตนเคา หรือ แหลงท่ีมา ซ่ึงสงผลตอเนื่องมาตามลําดับ 

๔. อุปปาทกมนสิการ แปลวา คิดใหเกิดผล คือใชความคิดใหเกิดผลท่ีพึงประสงค เล็งถึง

การคิด อยางมีเปาหมาย ทานหมายถึง การคิดการพิจารณาท่ีทําใหเกิดกุศลธรรม เชน ปลุกเราใหเกิด

ความเพียร การรูจัก คิดในทางท่ีทําใหหายหวาดกลัว ใหหายโกรธ การพิจารณาท่ีทําใหมีสติ หรือทําให

จิตใจเขมแข็งม่ันคง เปนตน 

โยนิโสมนสิการมีวิธีคิดก็คือการนําเอาโยนิโสมนสิการมาใชในทางปฏิบัติ หรือโยนิโส

มนสิการท่ีเปนภาคปฏิบัติการ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ หรือเรียกสั้นๆ วา วิธีโยนิโสมนสิการนี้ แมจะ

มีหลายอยางหลายวิธี  แตเม่ือวาโดยหลักการ ก็มี ๒ แบบ คือ 

๑. โยนิโสมนสิการท่ีมุงสกัด หรือกําจัดอวิชชาโดยตรง หมายความวาโยนิโสมนสิการท่ีมุง

เพ่ือสกัด หรือบรรเทาตัณหา โยนิโสมนสิการท่ีมุงกําจัดอวิชชาโดยตรงนั้น ตามปกติเปนแบบท่ีตองใช

ในการปฏิบัติธรรมจนถึงท่ีสุด เพราะทําใหเกิดความรูความเขาใจตามเปนจริง ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับ

การตรัสรู 

๒. โยนิโสมนสิการแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา มักใชเปนขอปฏิบัติข้ันตนๆ ซ่ึงมุงเตรียม

พ้ืนฐานหรือ พัฒนาตนเองในดานคุณธรรม ใหเปนผูพรอมสําหรับการปฏิบัติข้ันสูงข้ึนไปเพราะเปน

เพียงข้ันขัดเกลากิเลส แตโยนิโสมนสิการหลายวิธีใชประโยชนไดท้ังสองอยาง คือ ท้ังกําจัดอวิชชา 

และบรรเทาตัณหาไปพรอมกัน๔๘  

                                                           
๔๘ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพครั้งท่ี ๕๓, ฉบับ

ขอมูลคอมพิวเตอรครั้งท่ี ๒๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย, ๒๕๖๒), หนา ๖๕๖, ๖๖๓-๗๑๐. 

 



๖๒ 
 
 

พระธรรมปฏก ไดกลาวไววา วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ การนําเอาโยนิโสมนสิการมา

ใชในทางปฏิบัติ หรือ โยนิโสมนสิการท่ีเปนภาคปฏิบัติ วิธีคิดแบบ โยนิโสมนสิการมีหลักการ ๒ แบบ 

คือ โยนิโสมนสิการแบบท่ีตองใหการปฏิบัติการจนถึงท่ีสุด และ โยนิโสมนสิการแบบปฏิบัติการระดับ

ตน ๆ หรือแคมุงเตรียมพ้ืนฐานหรือพัฒนาตนเองในดาน คุณธรรมใหเปนผูพรอมสําหรับการปฏิบัติข้ัน

สูงข้ึนไป วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการท่ีคนพบใน พระไตรปฎกมี ๑๐ วิธี ดังนี้ 

๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย คือ พิจารณาปรากฏการณท่ีเปนผล ใหรูจักสภาวะ ท่ี

เปนจริงหรือพิจารณาปญหา หาหนทางแกไข ดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตาง ๆ ท่ีสัมพันธสงผล

สืบทอดกันมา วิธีคิดนี้พบวา มี ๒ ลักษณะ ไดแก 

๑.๑ คิดแบบปจจัยสัมพันธ เชน เม่ือสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดข้ึน สิ่งนี้จึง เกิดข้ึน 

หรือเม่ือสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ เปนตน 

๑.๒ คิดแบบสอบสวน หรือตั้งคําถาม เชน สิ่งนี้เกิดข้ึนเพราะมีอะไร หรือ มี อะไรเปน

ปจจัยท่ีทําใหสิ่งนี้เกิดข้ึนได เปนตน 

๒. วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ หรือวิธีคิดวิเคราะห เปนการคิดท่ีมุงใหมองหรือ

เขาใจทุกสิ่งทุกอยางตามท่ีมันเปนเห็นทุกสิ่งทุกอยางเกิดข้ึนจากองคประกอบตาง ๆ มาประชุมกัน แต

ละสวนประกอบลวนเกิดข้ึนจากสวนประกอบยอย ๆ ตอไปอีก เปนการวิเคราะหทุก แงทุกมุมของสิ่งท่ี

เกิดข้ึนและเขาใจชัดเจนทุกแงมุมนั้น ๆ 

๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ หรือ วิธีคิดแบบรูเทาทัน คือ มองอยางรูเทาทันความ เปนไป

ของสิ่งท้ังหลายวา สิ่งท้ังหลายจะเกิดเพราะมีเหตุปจจัยตาง ๆ ปรุงแตงข้ึนและเปนไปตาม เหตุและ

ปจจัย หรือสิ่งท้ังหลายจะเปลี่ยนแปลงไป ก็เพราะมีเหตุและปจจัยเขามาเปนตัวกระทําให เกิดความ

เปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนเหตุปจจัยภายนอกหรือภายในก็ตาม วิธีคิดแบบสามัญลักษณ แบงเปน ๒ 

ข้ันตอน 

๓.๑ รู เทาทันและยอมรับความจริงเปนข้ันวางใจวางทาทีตอสิ่ง ท้ังหลายโดย 

สอดคลองกับความจริงของธรรมชาติเปนทาทีแหงปญญา ทาทีท่ีเปนอิสระ ไมถูกผูกมัด ไมวาเรา จะ

ชอบสิ่งนั้นหรือไมชอบสิ่งนั้นก็ตาม จะมองทุกสิ่งตามความเปนจริงเทานั้น ไมมองตามความอยากให

เปน หรืออยากไมใหเปน ไมเอาตัวเขาไปใหถูกกดถูกบีบ 

๓.๒ แกไขและทําการไปตามเหตุปจจัย เปนข้ันปฏิบัติตอสิ่งท้ังหลาย โดย สอดคลอง

กับความจริงของธรรมชาติ เปนการปฏิบัติดวยปญญา ดวยความรูเทาทัน เปนอิสระ คือ เม่ือรูอยูแลว

วาสิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย เราตองการใหมันเปนอยางไร ก็ศึกษาใหรูเขาใจ เหตุปจจัยท่ีทําให

มันเปนไปอยางนั้นแลวแกไขทําการจัดการท่ีตัวเหตุปจจัยเหลานั้นเพ่ือใหเกิดสิ่ง ท่ีเราตองการใหมัน

เปนไป หรือเรียกวา รูเหตุปจจัยแลวแกไขกระทําการท่ีตัวเหตุปจจัย 
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๔. วิธีแบบอริยสัจ หรือคิดแบบแกปญหา เรียกวา วิธีแหงความดับทุกข เปนหลัก 

ความคิดท่ีสามารถขยายใหครอบคลุมวิธีคิดแบบอ่ืน ๆ ไดท้ังหมด วิธีคิดแบบอริยสัจนี้ มีลักษณะ ท่ัวไป 

๒ ประการ  

๔.๑ เปนวิธีคิดตามเหตุและผล หรือเปนไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหา เหตุ 

แลวแกไขและท าการท่ีตนเหตุ จัดเปน ๒ คู คือ คูท่ี ๑ ทุกขเปนผล เปนตัวปญหา เปนสถานการณท่ี

เราประสบและไม ตองการ สมุทัยเปนเหตุ เปนท่ีมาของปญหาเปนจุดท่ีจะตองกําจัดหรือแกไข คูท่ี ๒ 

นิโรธเปนผล เปนสภาวะสิ้นปญหา เปนจุดหมายซ่ึงตองการจะเขาถึง มรรคเปนเหตุ เปนวิธีการ เปน

ขอปฏิบัติท่ีตองกระทําในการแกไขสาเหตุ เพ่ือบรรลุจุดหมายคือ ภาวะสิ้นปญหา อันไดแกความดับ

ทุกข 

๔.๒ เปนวิธีคิดท่ีตรงจุดตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุงตรงตอสิ่งท่ีจะตองทําตองปฏิบัติท่ี

เก่ียวของกับชีวิต ใชแกปญหา ไมฟุงซานไปในเรื่องท่ีคิดเพ่ือสนองตัณหา มานะ ทิฐิ ซ่ึงไมอาจนํามาใช

ปฏิบัติเพราะไมเก่ียวกับการแกไขปญหาหลักปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติการของอริยสัจมีวิธีปฏบิัติโดยยอ ๔ 

ข้ันตอน ดังนี้ 

    ข้ันท่ี ๑ ทุกข คือ สภาพปญหา ท่ีเกิดมีแกชีวิตในทุก ๆ วัน 

    ข้ันท่ี ๒ สมุทัย คือ สาเหตุของปญหา หรือเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหา 

    ข้ันท่ี ๓ นิโรท คือ ภาวะพนปญหา หมดปญหา เปนจุดหมายท่ีตองการ 

    ข้ันท่ี ๔ มรรค คือ วิธีแกปญหา เพ่ือกําจัดเหตุปจจัยของปญหาการกําหนดวิธีการ 

แผนการ ซ่ึงจะชวยใหแกไขปญหาไดสําเร็จโดยสอดคลองกับจุดหมายท่ีตองการ 

๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ คา ธรรม แปลวา หลัก หรือ หลักการ คือหลัก ความ

จริง หลักความดีงาม หลักการปฏิบัติหรือหลักท่ีจะเอาไปใชปฏิบัติ คําวาอรรถ แปลวา ความหมาย 

ความมุงหมาย จุดหมาย ประโยชนท่ีตองการ หรือสาระท่ีพึงประสงค ดังนั้น วิธีคิด แบบอรรถสัมพันธ 

ก็คือ วิธีคิดตามหลักการและความมุงหมาย คือ พิจารณาใหเขาใจความสัมพันธ ระหวางหลักการกับ

ความมุงหมาย เปนความคิดท่ีมีความสําคัญมาก เม่ือจะลงมือปฏิบัติหรือทําตามหลักการอยางใดอยาง

หนึ่ง เพ่ือใหไดผลตรงตามความมุงหมาย ไมกลายเปนการกระทําท่ีคลาดเคลื่อน 

๖. วิธีคิดแบบคุณโทษ และทางออก หรือพิจารณาใหเห็นครบท้ังคุณ โทษ และ ทางออก 

เปนการมองสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง และยอมรับความจริงนั้นทุกดานท้ังดานดีและดานเสีย เชน

เม่ือจะแกปญหาตองทําความเขาใจปญหาใหชัดเจนและมองเห็นทางออกของปญหานั้น ๆ ได การคิด

แบบนี้มีลักษณะ ๒ ประการ คือ   
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๖.๑ ลักษณะการมองเห็นตามความเปนจริงนั้น จะตองมองเห็นท้ังดานดี ดานเสีย 

หรือท้ังคุณและโทษของสิ่งนั้น ๆ ไมใชมองแตดานดีหรือคุณอยางเดียว และไมใชเห็นแตโทษ หรือดาน

เสียอยางเดียว 

๖.๒ เม่ือจะแกปญหา หรือวิธีออกไปจากสภาพท่ีไมพึงประสงคอยางใดอยางหนึ่ง การ

เห็นเพียงคุณหรือโทษ ขอดี ขอเสีย ยังไมเพียงพอ จะตองมองเห็นทางออก มองเห็น จุดหมาย และรู

วาจุดหมายหรือท่ีจะไปนั้น คืออะไร คืออยางไร ดีกวาและพนจากขอบกพรอง จุดออน โทษ สวนเสีย

ของสภาพท่ีเปนปญหาอยูนี้อยางไร ไมตองข้ึนตอคุณ โทษ ขอดี ขอเสีย แบบเกาอีกตอไปหรือไม 

จุดหมายหรือสภาพท่ีปราศจาปญหาเชนนั้นมีอยูจริงหรือเปนไปได อยางไร 

๗. วิธีคิดแบบคุณคาแท คุณคาเทียม หรือการพิจารณาเก่ียวกับการใชสอย หรือ บริโภค

เปนวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหา เปนข้ันฝกหัดขัดเกลากิเลส หรือตัดทางไมใหกิเลส เขามา

ครอบงําจิตใจ แลวชักจูงพฤติกรรมตอ ๆ ไป คุณคานี้จําแนกไดเปน ๒ ประเภท คือ 

      ๗.๑ คุณคาแท หมายถึง ความหมายคุณคา หรือประโยชนของสิ่งท้ังหลายในแง ท่ี

สนองความตองการของชีวิตโดยตรง เชน อาหารมีประโยชนในตัวเอง เปนตน คุณคานี้อาศัย ปญญา

เปนเครื่องตีคาหรือวัดราคา 

      ๗.๒ คุณคาเทียม หมายถึง ความหมาย คุณคา หรือ ประโยชนของสิ่งท้ังหลาย ในแง

สนองตัณหา เชน อาหารมีคุณคาท่ีความอรอย เปนตน คุณคานี้อาศัยตัณหาเปนเครื่องตีคา หรือวัด

ราคา  

๘. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม มีหลักการท่ัวไปของวิธีคิดแบบนี้คือสิ่ง ประสบ

เหมือนกัน แตบุคคลรับรูตางกันอาจมองเห็นและคิดนึกปรุงแตงไปคนละอยาง สุดแต โครงสรางของ

จิตใจหรือแนวทางความเคยชินตาง ๆ เชน การคิดถึงความตาย ผูท่ีไมมีโยนิโสมนสิการก็จะรูสึกสลด

หดหู เศราใจ เหี่ยวแหงใจหรือดีใจในความตายของคนท่ีเกลียดชัง เปนตน แตหากเปนผูมีโยนิโส

มนสิการจะคิดประกอบดวยสติ หรือระลึกถึงสิ่งท่ีกําลังเก่ียวของ มีความรูสึก เราใจ มีสํานึกในการเรง

ทําการงาน และรูตามความเปนจริง 

๙. วิธีคิดเปนอยูในขณะปจจุบัน คือ การคิดท่ีไมตกอยูในอํานาจของอารมณไมหวนอาลัย

อาวรณถึงสิ่งท่ีลวงมาแลว หรือคิดฟุงเฟนฝนปรุงแตงอยางไมมีฐานแหงความเปนจริงในปจจุบัน แต

หากคิดดวยอํานาจของปญญาไมวาจะเปนเรื่องท่ีลวงไปแลว หรือเปนเรื่องในอนาคตก็เขาอยูในการคิด

อยูกับปจจุบัน เชน การเรียนเก่ียวกับประวัติศาสตร ซ่ึงเปนบทเรียนจากอดีตเพ่ือความไมประมาทใน

การปองกันภัยในอนาคต เปนตน 
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๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท มีลักษณะสําคัญของการคิดและการพูด ในการมองและ แสดง

ความจริง โดยแยกแยะออกใหเห็นแตละดาน ครบทุกแงทุกดาน ไมใชจับเอาแงหนึ่งแงเดียว หรือจับ

บางแงมาวินิจฉัยตีคลุมไปอยางนั้นท้ังหมด ซ่ึงมีลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑๐.๑  จําแนกในแงความเปนจริง แบงจําแนกไดเปน ๒ อยางคือ  

๑) จําแนกตามแงตาง ๆ ตามท่ีเปนอยูจริงของสิ่งนั้น ๆ ชี้เฉพาะดานนั้น 

๒) จําแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้น ๆ ใหครบทุกแงทุกดาน คือ 

พิจารณาสิ่งใดก็ไมมองแคบ ๆ ไมติดอยูกับสวนเดียวแงเดียวของสิ่งนั้น เชน ดีในแงนั้น กรณี นั้นไมดีใน

แงนี้กรณีนี้ เปนตน       

๑๐.๒ จําแนกโดยสวนประกอบ คือ วิเคราะหแยกแยะใหรูเททันภาวะท่ีสิ่งนั้น 

เกิดข้ึนจากองคประกอบยอยมาประชุมกันไมติดอยูภายนอกหรือถูกลวงโดยภาพลวงของสิ่งๆ นั้น 

๑๐.๓ จําแนกโดยลําดับขณะ คือ แยกแยะวิเคราะหปรากฏการณตามลําดับแหงเหตุ

ปจจัย ใหมองแตละขณะใหเห็นตัวเหตุปจจัยท่ีแทจริง ไมถูกลวงใหจับเหตุปจจัยสับสน 

๑๐.๔ จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย 

๑๐.๕ จําแนกโดยเง่ือนไขคือ มองหรือแสดงความจริง พิจารณาเง่ือนไข ประกอบ 

๑๐.๖ จําแนกโดยทางเลือกหรือความเปนไปไดอ่ืน ซ่ึงตองพิจารณาหนทาง วิธีการ

หรือความเปนไปได ท่ีอาจมีไดหลายอยาง ทางท่ีไดผลกวาหรือตรงทางกวา ทางท่ีเหมาะสม หรือ

ไดผลดีสําหรับตน หรือสําหรับกรณีนั้นมากวาอยางอ่ืน ทางเลือกหรือความเปนไปได อาจมี เพียงอยาง

เดียวหรือหลายอยาง แตเปนทางอ่ืนท่ีไมใชทางท่ีกําลังทําอยูหรือเขาใจอยูขณะนั้น ความคิดตามวิธี

วิภัชชวาทนี้มีผลดีหลายประการ 

๒.๖.๒. การนําโยนิโสมนสิการเพ่ือนําสูการปฏิบัติ 

โยนิโสมนสิการ ทํางานท้ัง ๒ ชวง คือ ท้ังตอนรับรูอารมณหรือประสบการณจากภายนอก 

และตอนคิดคนพิจารณาอารมณหรือ เรื่องราวท่ีเก็บเขามาแลวในภายในลักษณะท่ีพึงสังเกตอยาง

อยางหนึ่งของการรับรูดวยโยนิโสมนสิการ คือ การรับรูเพียงเพ่ือเปนความรู (ท่ีถูกตองตามเปนจริง) 

และเพ่ือเปนขอมูลสําหรับสติจะเอาไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตและทํากิจตาง ๆ ไปพูดอีกอยาง

หนึ่งวารับรูไวเพ่ือนําไปใชประโยชนทางสติปญญาไมรับรูชนิดท่ีกลับผันแปรจากความรูไปเปนสิ่ง

กระทบกระท่ังติดคางเปรอะเปอนท่ีกอปญหาแกชีวิตจิตใจ รับรูโดยจิตใจไดความรูจากอารมณหรือ 

ประสบการณไมใชรับรูแลวจิตใจถูกอารมณหรือประสบการณครอบงําหรือพาหลงหายไปเสีย ซ่ึง

แทนท่ีจะไดความรูมาแกปญหา หรือไดปญญามาดับทุกขกลับไดกิเลสและความทุกขมาเพ่ิมพูนทับถม

ตนแมการคิดก็มี ลักษณะทํานองเดียวกันนี้ ลักษณะอยางนี้คือความหมายสักวันหนึ่งของการเปนอยู

ดวยปญญาอาจมีผูเสียดายวาชีวิตท่ีเปนอยูดวยปญญาดูจะปราศจากอารมณ (อารมณตามความหมาย



๖๖ 
 
 

อยางสมัยใหม) มีแตความแหงแลงไรรสชาติ  พึงชี้แจงวาสําหรับปุถุชน การเปนอยูดวยอารมณคอยจะ

ครอบงําคนอยูแลวตลอดเวลา โยนิโสมนสิการมีแตจะมาชวยแบงเบาแกทุกขใหปญหาบรรเทาลง จึงไม

ตองหวงวาจะขาดอารมณสวนสําหรับผูใชโยนิโสมนสิการสําเร็จผลจนพนความเปนปุถุชนไดแลวก็จะมี

คุณภาพทางอารมณใหมอยางบริสุทธิ์เดนชัดข้ึนมากลาวคือ เกิดคุณธรรมขอกรุณามาชวยสืบตอ

คุณคามทางดานความงดงามออนโยนของชีวิตอยูตองไปพรอมท้ังแทนท่ีความขุนมัว หมองเศรา 

เครียดเหงากังวลเปนก็จะมีแตความรูสึกท่ีประณีต เชน ความสดชื่น ผองใส โปรงโลง เบิกบานใจ 

ความสุข ความสงบ และความเปนอิสระเสรีสืบตอไปมีขอควรสังเกตอีกอยางหนึ่งวาธรรมท่ีเปนบุพ

ภาคแหงมัชฌิมาปฏิปทา ๒ อยาง คือ ปรโตโฆสะท่ีดีหรือกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการนี้ เปนจุด

เชื่อมตอระหวางบุคคล ๒ อยาง คือปรโตโฆสะท่ีดีหรือกัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการนี้เปนจุด

เชื่อมตอระหวางบุคคลกับโลกหรือสภาพแวดลอมภายนอกกอนท่ีจะกาวเขาสูตัวมรรคท่ีเปนองคธรรม

ภายในเฉพาะตน กลาวคือกัลยาณมิตร (ปรโตโฆสะท่ีดี) เปนท่ีเชื่อมใหบคุคลติดตอกับโลกอยางถูกตอง

เองโดยทางสังคม และโยนิโสมนสิการ เปนท่ีเชื่อมใหบุคคลติดตอกับโลกอยางถูกตองอยางถูกตองโดย

ทางจิตใจของตนเอง อันไดแกทางท่ีแหงการรับรู และความคิดซ่ึงเปนทางท่ีแหงปญญาหรือการมอง

ตามเปนจริง ดังไดอธิบายมาแลววิธีโยนิโสมนสิการเทาท่ีแสดงมานี้ไดนําเสนอโดยพยายามรักษารูปราง

ตามท่ีปรากฏอยูในคัมภีรพุทธศาสนาผูศึกษาไมพึงติดอยูเพียงรูปแบบหรือถอยคําแตพึงมุงจับเอาสาระ

เปนสําคัญ  อนึ่ง พึงย้ําไวดวยวาโยนิโสมนสิการนี้เปนหลักธรรมภาคปฏิบัติท่ีใชประโยชนไดทุกเวลา 

มิใชจะตองรอไวใชเม่ือมีเรื่องท่ีจะเก็บเอาไปนั่งขบคิด หรือปฏิบัติไดตอเม่ือปลีกตัวออกไปนั่งพิจารณา 

แตพึงใชแทรกอยูในการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีเปนไปอยูทุกท่ีทุกเวลานี้เอง๔๙  

สรุปความไดวา โยนิโสมนสิการ คือ  การคิดพิจารณาโดยแยบคายจําแนกเปน ๔ ลักษณะ

คือ อุบายมนสิการ แปลวา คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือคิดอยางมีวิธี หรือคิดถูกวิธี  ปถมนสิการ คือ 

คิดเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดไดตอเนื่องเปนลําดับ การณมนสิการ คือ คิดตามเหตุ คิดคนเหตุ คิด

ตามเหตุผล หรือคิดอยางมีเหตุผล และอุปปาทกมนสิการ คือ คิดใหเกิดผล คือใชความคิดใหเกิดผลท่ี

พึงประสงค เล็งถึงการคิด อยางมีเปาหมาย และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการ

ดําเนินชีวิต โดยการคิดคนพิจารณาอารมณใชความรูมาเพ่ือแกปญหาหรือดับทุกข โยนิโสมนสิการนี้ 

เปนหลักธรรมภาคปฏิบัติท่ีนําไปใชประโยชนไดททุกเวลา โดยไมตองรอใชเม่ือมีเรื่องท่ีจะเก็บเอามาคิด

เทานั้น 

 

                                                           
๔๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๑๑-๗๑๔.  

 



๖๗ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสังเคราะหความหมายของโยนิโสมนสิการ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๕๖)  

 

     ความหมายของโยนิโสมนสิการ แปลวา เหตุ ตนเหตุ 

แหลงเกิด ปญญา อุบาย วิธี ทางสวน มนสิการ แปลวา การทํา

ในใจ การคิด คํานึง นึกถึง ใสใจ พิจารณาเม่ือรวมเขาเป

นโยนิโสมนสิการ คือ การทําในใจโดยแยบคาย มี ๔ ลักษณะ

คือ อุบายมนสิการ ปถมนสิการ การณมนสิการ และ อุปปาท

กมนสิการ ทํางานท้ัง ๒ ชวง คือ ท้ังตอนรับรูอารมณ  

 

๒.๗ ขอมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 

จังหวัดนครปฐมมีจํานวนประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๙๑๗,๐๕๓ คน

จําแนกเปนชาย ๔๓๙,๖๙๑ คน หญิง ๔๗๗,๓๖๒ คน จํานวนครัวเรือน ๓๙๖,๐๙๖ ครัวเรือน๕๐

จังหวัดนครปฐมตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําทาจีนซ่ึงเปนพ้ืนท่ีบริเวณท่ีราบลุมภาคกลาง โดยอยูระหวางเสน

ละติจูดที ๑๓ องศา ๔๕ ลิปดา ๑๐ พิลิปดา เสนลองจิจูดท่ี ๑๐๐ องศา ๔ ลิปดา ๒๘ พิลิปดา มีพ้ืนท่ี 

๒,๑๖๘.๓๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๓๕๕,๒๐๔ ไร เทากับ รอยละ ๐.๔๒ ของประเทศ และมีพ้ืนท่ี

เปนอันดับท่ี ๖๒ ของประเทศ อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปตามเสนทางถนนเพชรเกษม ๕๖ 

กิโลเมตร หรือตามเสนทางถนนบรมราชชนนี ๕๑ กิโลเมตร และตามเสนทางรถไฟ ๖๒ กิโลเมตร 

พ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑๑๗ แหง แบงตาม

ประเภทและอํานาจบริหารจัดการภายในทองท่ีไดเปน องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลนคร 

๑ แหง เทศบาลเมือง ๔ แหง เทศบาลตําบล ๑๘ แหง และองคการบริหารสวนตําบล ๙๓ แหง 

การปกครองสวนภูมิภาค แบงออกเปน ๗ อําเภอ ประกอบดวย ๑๐๖ ตําบล และ ๙๓๓ 

หมูบาน๕๑ 

๑. อําเภอเมืองนครปฐมแบงเขตการปกครองออกเปน ๒๕ ตําบล ๒๑๗ หมูบาน  

๒. อําเภอกําแพงแสน แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๕ ตําบล ๒๐๔  หมูบาน  

๓. อําเภอนครชัยศรี แบงเขตการปกครองออกเปน ๒๔ ตําบล ๑๐๘  หมูบาน 

                                                           
๕๐ สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.dopa.go.th/ 

[๑ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 
๕๑ สารานุกรมเสรี, จังหวัดนครปฐม, [ออนไลน], แหลงท่ีมา :  https://th.wikipedia.org/wiki/

จังหวัดนครปฐม [๑ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.dopa.go.th/
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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%20%5b%E0%B9%91
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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%20%5b%E0%B9%91


๖๘ 
 
 

๔. อําเภอดอนตูม แบงเขตการปกครองออกเปน  ๘ ตําบล   ๖๙   หมูบาน 

๕. อําเภอบางเลน แบงเขตการปกครองออกเปน  ๑๕ ตําบล  ๑๘๐  หมูบาน 

๖. อําเภอสามพราน แบงการปกครองเปน  ๑๖ ตําบล ๑๓๗  หมูบาน 

๗. อําเภอพุทธมณฑล แบงเขตการปกครองออกเปน ๓ ตําบล   ๑๘   หมูบาน 

การเลือกตั้ง  

จังหวัดนครปฐมมีเขตการเลือกตั้งแบงเปน ๕ เขต ประกอบไปดวย๕๒ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ประกอบไปดวยอําเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตําบลลําพยา ตําบลโพรง

มะเดื่อ ตําบลหนองปากโลง ตําบลวังตะกู ตําบลนครปฐม ตําบลบอพลับ ตําบลพระประโทน ตําบล

พระปฐมเจดีย ตําบลหวยจรเข ตําบลสนามจันทร ตําบลบางแขม ตําบลวังเย็น ตําบลหนองดินแดง 

ตําบลสระกะเทียม และตําบลสวนปาน) 

เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ประกอบไปดวยอําเภอกําแพงแสน และอําเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะ

ตําบลบานยาง ตําบลหนองงูเหลือม ตําบลทัพหลวง ตําบลตากอง ตําบลมาบแค และตําบลทุงนอย) 

เขตเลือกตั้งท่ี ๓ ประกอบไปดวยอําเภอดอนตูม อําเภอบางเลน และอําเภอพุทธมณฑล 

เขตเลือกตั้งท่ี ๔ ประกอบไปดวยอําเภอนครชัยศรี อําเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตําบล

สามควายเผือก ตําบลธรรมศาลา ตําบลถนนขาด และตําบลดอนยายหอม) และอําเภอสามพราน 

(เฉพาะตําบลตลาดจินดา ตําบลคลองจินดา และตําบลบางชาง) 

เขตเลือกตั้งท่ี ๕ ประกอบไปดวยอําเภอสามพราน (ยกเวนตําบลตลาดจินดา ตําบลคลอง

จินดา และตําบลบางชาง) 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทยเปนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัด

นครปฐม๕๓ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนสวนหนึ่งของการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทยเปนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหมีข้ึนในวันท่ี ๒๔ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบงเขตการเลือกต้ังออกเปน ๕ เขตเลือกตั้งเทาเดิมจากการเลือกตั้งครั้งกอนเม่ือป 

พ.ศ. ๒๕๕๔ แตละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขตละ ๑ คน 

 

                                                           
๕๒ สารานุกรมเสรี, จังหวัดนครปฐมในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทยเปนการท่ัวไป, 

๒๕๖๒, [ออนไลน], แหลงท่ีมา :  https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครปฐมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรไทยเปนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ [๑ ธันวาคม ๒๕๖๒].    

 

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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%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%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92%20%5b%E0%B9%91%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92%5d.
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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%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%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92%20%5b%E0%B9%91%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92%5d.


๖๙ 
 
 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครปฐม 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครปฐม  

พรรคการเมือง จํานวนผูสมัคร คะแนนเสียง เปอรเซน จํานวนท่ีนั่ง 

อนาคตใหม ๕ ๑๖๕,๒๐๑ ๓๑.๐๑ % ๒ 

พลังประชารัฐ ๕ ๑๐๓,๓๓๙ ๑๙.๔๐ % ๑ 

ชาติไทยพัฒนา ๕ ๗๙,๓๑๕ ๑๔.๘๙ % ๑ 

ประชาธิปตย ๕ ๗๖,๕๖๐ ๑๔.๓๗ % ๑ 

อ่ืน ๆ  ๑๐๒ ๑๐๘,๓๖๖ ๒๐.๓๓ % ๐ 

รวม ๑๒๒ ๕๓๒,๗๘๑ ๑๐๐.๐๐ % ๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครปฐม ตามเขตเลือกตั้ง  

เขตเลือกตั้ง พรรค ผูสมัคร คะแนนเสียง เปอรเซน 

๑ ประชาธิปตย พันโท สินธพ แกวพิจิตร ๓๕,๗๑๑ ๓๔.๑๕ % 

๒ ชาติไทยพัฒนา พาณุวัฒณ สะสมทรัพย  ๓๐,๒๑๕ ๒๖.๘๒ % 

๓ อนาคตใหม สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ๔๐,๖๖๑ ๓๘.๗๖ % 

๔ พลังประชารัฐ ปฐมพงศ สูญจันทร  ๓๒,๑๑๐ ๒๙.๕๗ % 

๕ อนาคตใหม จุมพิตา จันทรขจร  ๓๔,๑๖๔ ๓๓.๕๓ % 

 

๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป” ผูวิจัยไดศึกษาคนควา และรวบรวม งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

๒.๘.๑. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางการเมือง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมทางการเมืองเพ่ือ

นํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

สนุก สิงหมาตร และ พิกุล มีมานะ ไดวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองตามวิถี

ประชาธิปไตยของพลเมืองในจังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัย พบวา ระดับพฤติกรรมทางการเมืองตาม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88


๗๐ 
 
 

วิถีประชาธิปไตยของพลเมืองในจังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูใน ระดับปานกลางปจจัยท่ีสงผลตอ

พฤติกรรมทางการเมือง ตามวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองในจังหวัด รอยเอ็ด ไดแก อุดมการณทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตย วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย การกลอมเกลาทางการเมือง การ

สงเสริมจากภาครัฐ การสงเสริมจากภาคประชาสังคม ความศรัทธาตอนักการเมือง ความศรัทธา ตอ

พรรคการเมือง มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรตามพฤติกรรมทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของ

พลเมืองในจังหวัด รอยเอ็ด๕๔ 

ศักดิ์สิน อุดมวิทยไพศาล และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชน” ผลการวิจัย พบวา กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมทางการเมืองจําแนก

ออกเปน ๓ องคประกอบ คือ ๑. การสังเกตการณทางการเมือง เชน การติดตามขาวสารทางการเมือง

จากสื่อมวลชน การติดตามนโยบายของพรรคการเมือง ระดับชาติและ ระดับทองถ่ิน การติดตามผล

การดําเนินการของรัฐบาลผานสื่อตาง ๆ ๒. การมีสวนรวมทางการเมือง เชน การใหความสําคัญ

เก่ียวกับการเลือกตั้งทางการเมือง การไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง การชักชวนบุคคลอ่ืนไปใชสิทธิในการ

เลือกตั้งท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติ การเขารวมฟงการปราศรัยของ ผูสมัคร รับเลือกตั้งท้ังระดับ

ทองถ่ินและระดับชาติ การเผยแพรขาวสารขอมูลเพ่ือกระตุนใหผูอ่ืนไปใชสิทธิ์ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติ และ ๓. การเขาเปนหุนสวนทางการเมือง เชน เรียกรองความตองการ

ในการแกปญหาตาง ๆ กับนักการเมือง การรวมประชุมทางการเมืองของพรรค การเมืองและกลุมทาง

การเมือง การรวมมือกับเจาหนาท่ีของรัฐ หรือการดําเนินงานของนักการเมือง๕๕ 

สิงห สิงหขจร ไดวิจัยเรื่อง“พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการเมืองจากสื่อมวลชนและ

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรม

การเปดรับขาวสารการเมืองจากสื่อมวลชนของประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย มีการเปดรับสื่อ

โทรทัศนมากท่ีสุดเพราะมีท้ังภาพและเสียงจึงมีความนาเชื่อถือมากท่ีสุด การมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชนโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง แตมีการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนประจําและ

ชักชวนผูอ่ืนใหไปใชสิทธิในการเลือกตั้งเปนประจําทําใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนยังอยูใน

เรื่องท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งเทานั้น และปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการเปดรับขาวสาร

การเมืองจากสื่อมวลชน คือการไมมีเวลาและมีความสนใจในเรื่องของการเมืองนอย อยากให

                                                           
๕๔ สนุก สิงหมาตร และ พิกุล มีมานะ, “พฤติกรรมทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองใน

จังหวัดรอยเอ็ด”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด, ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๖๑) : ๑๔๗. 
๕๕ ศักดิ์สิน อุดมวิทยไพศาล, ยุภาพร ยุภาศ และสัญญา เคณาภูมิ, “กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชน”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี, ปท่ี ๑๐ 

ฉบับท่ี ๑  (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๒๙๓. 



๗๑ 
 
 

สื่อมวลชนเสนอขาวแบบเปนกลางและการนําเสนอขาวสารใหรอบดาน สื่อมวลชนมีจรรยาบรรณใน

การนําเสนอขาวสาร๕๖ 

แพรวพรรณ ปานนุช ไดวิจัยเรื่อง“ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคม

และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี” ผลการวิจัย พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ ๒๐ - ๒๙ ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพธุรกิจ

สวนตัว สําหรับพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารการเมืองผานสื่อสังคมสวนใหญใช Facebook 

ผานทางโทรศัพทมือถือ ความถ่ีในการใชสื่อสังคมในการเปดรับขาวสารการเมืองประมาณ ๓ - ๔ ครั้ง/

สัปดาห และใชเวลาประมาณ ๓๑ - ๔๕ นาที การเปดรับเนื้อหาขาวสารการเมืองผานสื่อสังคมอยูใน

ระดับปานกลางสวนใหญเก่ียวกับการติดตามขอมูลขาวสารสถานการณท่ัวๆ ไปดานการเมืองการมี

สวนรวมทางการเมืองในพ้ืนท่ีออนไลนโดยรวมอยูในระดับนอย สําหรับการมีสวนรวมทางการเมืองใน

พ้ืนท่ีออฟไลนโดยรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีสวนรวมดานกิจกรรมทางการเมืองมาก๕๗ 

สุทธญาณ  โอบออม และคณะ ไดวิจัยเรื่อง“การเสริมสรางจิตพฤติกรรมการเปนพลเมือง

ท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัย พบวา จิตพฤติกรรมการเปน

พลเมืองท่ีดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน การพัฒนาจิตจิตพฤติกรรมการเปนพลเมือง

ท่ีดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนในจังหวัดนครปฐมโดยใชหลักภาวนา ๔  คือ ๑) ดานกาย

ภาวนา การพัฒนาทางกายหรือสุขภาพ ๒) ดานศีล ภาวนา การพัฒนาดานความประพฤติการตั้งอยูใน

ระเบียบวินัย และการเคารพความแตกตาง ๓) ดานจิตภาวนา เปนการพัฒนาจิตใจใหมีความพรอมท้ัง

ในดานคุณธรรม และ ๔) ดานปญญาภาวนา การฝกและพัฒนาในการรับรู และการเสริมสรางจิต

พฤติกรรมการเปนพลเมืองท่ีดีในสังคมประชาธิปไตยของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม ควรเสริมสรางจิต

พฤติกรรมการ เป นพลเม ืองที ่ด ีในส ังคมประชาธ ิป ไตยของนัก เร ียนในจังหว ัดนครปฐม

                                                           
๕๖ สิงห สิงหขจร, “พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการเมืองจากสื่อมวลชนและการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย”, วารสารอิเล็กทรอนิกสการเรียนรูทางไกลเชิงนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ ( ก.ค. - ธค. ๒๕๕๖) : ๑๒๑.  
๕๗ แพรวพรรณ ปานนุช, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมและการมีสวนรวมทาง

การเมืองของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี”, วารสารวิทยาการจัดการ, ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๖๒) : ๑๕๗. 



๗๒ 
 
 

ประกอบดวย บ-ว-ร-ส ๑) บ –บานหรือครอบครัว ๒) ว –วัดเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน 

๓) ร – โรงเรียนรวมถึงครูอาจารย ๔) ส –สังคมท้ังในระบบออนไลนและออฟไลน๕๘ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของสรุปไดวา พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนคือการ

มีสวนรวมทางการเมืองอยางหนึ่งโดยการแสดงออกโดยการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป การติดตาม

ขาวสารทางการเมือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนไดแก อุดมการณทาง

การเมือง การกลอมเกลาทางการเมือง ดังท่ีกลาวมาขางตนหนวยงานภาครัฐควรท่ีจะสงเสริมให

ประชาชนมีทัศนคติทางการเมืองเชิงบวกเพ่ิมข้ึน หรือเกิดความศรัทธาตอการเมืองเปนการพัฒนาร

สงเสริมพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน รวมถึงการนําเสนอขอมูลขาวสารทางการเมืองของสื่อ

ตาง ๆ ตองไมถูกปดก้ันการนําเสนอขาวสามารถใหประชาชนไดรับรูขาวสารทางการเมืองตามความ

เปนจริงไมถูกบิดเบือน ในดานของผูนําเสนอขาวหรือองคกรสื่อตาง ๆ ตองมีการนําเสนอท่ีเปนธรรม

เปนกลางไมโนมเอียงไปฝายใดขอมูลขาวสารตองมีคุณภาพเชื่อถือไดจริงเพราะสงผลตอการตัดสินใจ

ในการ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมทางการเมือง 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

สนุก สิงหมาตร และ พิกุล มีมานะ 

(๒๕๖๑) 

     ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมทางการเมือง ไดแก อุดมการณ

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย วัฒนธรรมการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย การกลอมเกลาทางการเมือง การสงเสริมจาก

ภาครัฐ การสงเสริมจากภาคประชาสังคม ความศรัทธาตอ

นักการเมือง ความศรัทธา ตอพรรคการเมือง 

ศักดิ์สิน อุดมวิทยไพศาล และคณะ 

(๒๕๖๒) 

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

จําแนกออกเปน ๓ องคประกอบ คือ ๑. การสังเกตการณทาง

การเมือง ๒. การมีสวน รวมทางการเมือง และ๓. การเขาเปน

หุนสวนทางการเมือง 

 

 

                                                           
๕๘ สุทธญาณ  โอบออม และคณะ, “การเสริมสรางจิตพฤติกรรมการเปนพลเมืองท่ีดีในสังคม

ประชาธิปไตย ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม” ,วารสารวิทยาลัยสงฆนครลําปาง ,  ปที ่ ๙ ฉบับที่ ๒ 

(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๖๕. 



๗๓ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๑๑ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมทางการเมือง 

(ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

สิงห สิงหขจร 

(๒๕๕๖)  

 

     พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการเมืองจากสื่อมวลชนและ

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมีการเปดรับสื่อ

โทรทัศนมากท่ีสุดการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน

โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางใหสื่อมวลชนเสนอขาวแบบเปน

กลางและการนําเสนอขาวสารใหรอบดาน สื่อมวลชนมี

จรรยาบรรณในการนําเสนอขาวสาร 

แพรวพรรณ ปานนุช 

(๒๕๖๒) 

     ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมและ

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนการเปดรับเนื้อหา

ขาวสารการเมืองผานสื่อสังคมอยูในระดับปานกลางดาน

การเมืองการมีสวนรวมทางการเมืองในพ้ืนท่ีออนไลนโดย

รวมอยูในระดับนอย สําหรับการมีสวนรวมทางการเมืองใน

พ้ืนท่ีออฟไลนโดยรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีสวนรวมดาน

กิจกรรมทางการเมืองมาก 

 

๒.๘.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้งท่ัวไปเพ่ือนํามาใช

เปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

วิจิตร เกิดนอย ไดวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งท่ัวไปของผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง ในตําบลไทยาวาส อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีความ

คิดเห็นตอพฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไปในตําบลไทยาวาส อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ

สมมติฐานการวิจัย ปญหาและและอุปสรรค คือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งบางสวนไมสนใจการเลือกตั้ง 

ดังนั้น หนวยงาน จึงควรประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นความสําคัญของการศึกษาขอมูลผูลงสมัครรับ



๗๔ 
 
 

เลือกตั้ง หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการเลือกต้ังตองรณรงคใหเห็นประโยชนท่ีเกิดจากการเลือกตั้งของ

ประเทศ๕๙ 

รุจน โกมลบุตร และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับผูสมัครเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหนังสือพิมพทองถ่ิน ลําปางและ

สงขลา” ผลการวิจัย พบวา หนังสือพิมพทองถ่ินท้ัง ๓ ชื่อฉบับนําเสนอเนื้อหาท่ี เก่ียวของกับผูสมัคร

เลือกตั้ง ส.ส. จํานวน ๑๘๘ ชิ้น ในพ้ืนท่ี ๕,๗๘๖.๓๗ ตารางนิ้ว หรือคิดเปนรอยละ ๔.๕๙ ของพ้ืนท่ี

การนําเสนอท้ังหมด โดยหนังสือพิมพ ภาคใตโฟกัส มีสัดสวนการนําเสนอมากท่ีสุด (รอยละ ๕.๔๗ 

ของพ้ืนท่ี) ตามดวย หนังสือพิมพ ลานนาโพสต (รอยละ ๕.๓๑) และหนังสือพิมพ แมงมุม (รอยละ 

๓.๒๑) กลุมตัวอยางมีพ้ืนท่ีท่ีนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับพรรคเพ่ือไทยมากท่ีสุด (รอยละ ๓๒.๙๘) ตาม

ดวยพรรคการเมืองอ่ืน ๆ (รอยละ ๑๘.๒๙) พรรคพลังประชารัฐ (รอยละ ๑๕.๖๘) พรรคประชาธิปตย 

(รอยละ ๑๖.๑๓) พรรคภูมิใจไทย (รอยละ ๑๐.๑๖) และพรรคอนาคตใหม (รอยละ ๖.๗๖) 

หนังสือพิมพ แมงมุม ใชพ้ืนท่ีจํานวนมาก (รอยละ ๘๒.๑๔) ในการนําเสนอเก่ียวกับพรรคเพ่ือไทยใน

จุดยืนบวก ขณะท่ีหนังสือพิมพ ลานนาโพสต ใชพ้ืนท่ีจํานวนมากนําเสนอเก่ียวกับพรรคเพ่ือไทยใน

จุดยืนบวก (รอยละ ๓๓.๕๑) และพรรคพลังประชารัฐในจุดยืนลบ (รอยละ ๒๙.๖๑) สวนหนังสือพิมพ 

ภาคใต โฟกัส นําเสนอเก่ียวกับพรรคอ่ืน ๆ ในจุดยืนบวก (รอยละ ๓๑.๘๘) โดยพาดพิง พรรคเพ่ือไทย

และพรรคอนาคตใหมนอยมาก  ขอเสนอแนะของการศึกษาคือ หนังสือพิมพทองถ่ินควรนําเสนอ

เนื้อหา เก่ียวกับผูสมัคร ส.ส. ของพรรคการเมืองตาง ๆ ในปริมาณท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือใหเกิดความเปน

ธรรมตอการแขงขันเลือกตั้ง และประชาชนควรเปดรับขาวสารจาก หลากหลายแหลง เพ่ือใหไดขอมูล

ท่ีรอบดานพอตอการตัดสินใจท่ีแมนยํา๖๐ 

ธานี ถังทอง ไดวิจัยเรื่อง “ความเขาใจและเจตคติตอการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาญาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ของประชาชน จังหวัดชัยภูมิ” ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมี

ความเขาใจอยูในระดับปานกลาง เจตคติตอการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย 

พ.ศ.๒๕๖๐ มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ คือ ๒.๓๐ หมายถึง กลุมตัวอยางมีเจตคติทางลบตอการ

                                                           
๕๙ วิจิตร เกิดนอย, “พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งท่ัวไปของผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง ในตําบลไท

ยาวาสอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”, วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม-

กันยายน ๒๕๖๓) : ๑๒๙. 
๖๐ รุจน โกมลบุตรและคณะ, “การนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับผูสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน

การเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหนังสือพิมพทองถ่ิน ลําปางและสงขลา”, วารสารศาสตร, ปท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๓ 

(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๘๔. 



๗๕ 
 
 

เลือกตั้ง การเปดรับขอมูลรับขาวสารการเลือกตั้ง มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ ๑.๗๘ หมายถึง กลุม

ตัวอยางมีการเปดรับขอมูลรับขาวสารการเลือกตั้งเปนบางครั้งแนวทางในการสงเสริมความเขาใจ ตอง

พัฒนาและสรางความเชื่อม่ันตอระบบการเมือง นักการเมืองตองสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน 

พรรคการเมืองตองมีเสถียรภาพและความเขมแข็งแกไขรัฐธรรมนูญ ใหเกิดความเปนธรรมในการ

เลือกตั้งมีการสงเสริมการเรียนรูในองคความรูดานการเมืองและการเลือกตั้งอยางลึกซ้ึง สมํ่าเสมอ 

และเผยแพรองคความรูอยางท่ัวถึง๖๑ 

นิรันดร พันธศักดิ์ และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกต้ังระดับทองถ่ินของผูมี

สิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล ตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัย

พบวา ๑) พฤติกรรมการเลือกตั้งระดับทองถ่ินของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลทาประจะ

อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง สวน ดานการลงคะแนนอยู

ในระดับมากท่ีสุด ๒) ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง ดังนี้พฤติกรรมของผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขต

เทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดตอเดือนตางกัน พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ๓) ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง

สงเสริมพฤติกรรมการเลือกตั้งระดับทองถ่ินของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลทาประจะ อําเภอ

ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ควรมีการประชาสัมพันธโดยผานสื่อท่ีมีความใกลชิดกับ

ประชาชนมาก๖๒ 

กฤตยชญ สมมุง และธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต ไดวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตท่ี ๒ และเขตท่ี ๕” 

ผลการวิจัย พบวา ประชาชนเขตท่ี ๒ และเขตท่ี ๕ จังหวัดนครศรีธรรมราชสวนใหญมีความคิดเห็น

เก่ียวกับปจจัยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยลงคะแนนเสียงจาก

ปจจัยดานพรรคการเมือง มากท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานตัวบุคคล และดานปจจัยการหาเสียง  ผลการ

เปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเลือกตั้ง พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพ และเขตเลือกตั้งท่ี

                                                           
๖๑ ธานี ถังทอง, “ความเขาใจและเจตคติตอการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ของประชาชน จังหวัดชัยภูม”ิ, วารสารสังคมศาสตร นิติรัฐศาสตร มหาวิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด, ปท่ี 

๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๔๗-๔๘. 
๖๒ นิรันดร พันธศักดิ์ และคณะ, “พฤติกรรมการเลือกตั้งระดับทองถ่ินของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต

เทศบาล ตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิง

พุทธ, ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (กุมภาพันธ ๒๕๖๓) : ๓๘๙-๓๙๐.  



๗๖ 
 
 

ตางกันมีพฤติกรรมการเลือกตั้งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .๐๕ ยกเวน เพศ อายุ การศึกษา 

และรายได  ตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกตั้งไมแตกตางกัน๖๓ 

นันทนา นันทวโรภาส และรหัส แสงผอง ไดวิจัยเรื่อง “การรณรงคหาเสียงเลือกต้ังของ

พรรคการเมืองภายใตรัฐธรรมนูญปพ.ศ. ๒๕๖๐ : ศึกษากรณีการเลือกตั้งท่ัวไป วันท่ี ๒๔ มีนาคม 

๒๕๖๒” ผลการวิจัย พบวา กติกาการเลือกตั้งท่ีเปลี่ยนจากเดิมไปอยางสิ้นเชิงจํานวนพรรคการเมือง

และผูสมัครรับเลือกตั้งท่ีมากท่ีสุดเปนประวัติการณ รวมท้ังผลการเลือกตั้งท่ีพลิกความคาดหมาย 

พรรคการเมืองท่ีชนะการเลือกตั้งสามอันดับคือ พรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชารัฐ และพรรคอนาคต

ใหม มีผลการศึกษาอันเปนขอสังเคราะหท่ีสรางองคความรูใหม ๓ ประการคือ ๑) ในการรณรงคหา

เสียงเลือกตั้ง หากมีพรรคท่ีนําเอากลยุทธการตลาดทางการเมืองมาใช หลายพรรค ความเหนือกวา

ของพรรคจะตัดสินกันท่ีศักยภาพความเปนไปไดในการนํานโยบายไปปฏิบัติไดจริง ๒) บริบททาง

การเมือง เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งในครั้งนี้ ๓) จากแนวคิดการตลาดทาง

การเมือง พรรคท่ีเสนอแนวทางใหม อยางโดดเดนและแตกตาง มักไดรับในการเลือกตั้งเสมอ๖๔ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของสรุปไดวา พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกตั้งของ

ประชาชนแมจะปจจัยสวนบุคคลจะแตกตางกันแตก็เปนไปไดท่ีความคิดเห็นจะไมแตกตางกัน ปจจัย

การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังประชาชนพิจารณาจากปจจัยดานพรรคการเมือง ดานบุคคล ปจจัยการหา

เสียงเปนขอมูลสําคัญ การรณรงคหาเสียงของผูสมัครหากนํากลยุทธการตลาดทางการเมืองเขามาใช

ในการหาเสียงเลือกตั้งเนนการแสดงศักยภาพทางนโยบายของพรรคการเมืองสรางความแปลกใหมใน

การหาเสียงถือวาเปนแนวทางเลือกใหมใหประชาชนไดพิจาณาตัดสินใจการเลือกตั้งสวนการนําเสนอ

เนื้อหาเก่ียวกับผูสมัคเลือกสื่อตาง ๆ ตองนําเสนอเนื้อหาขาวสารอยางสมดุลทุกฝายไมเอนเอียงไปฝาย

ใดอยางเปนธรรมตอการแขงขันเลือกตั้ง และหนวยงานรัฐควรก็ควรสงเสริมความรู ความเขาใจใน

ระบบการเมือง กระบวนการเลือกต้ังใหประชาชนไดมีความรูเขาใจเพ่ิมข้ึน เพ่ือการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไปไดแมนยํา เลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนและเปนการพัฒนาระบบการเมืองไทยมี

เสถียรภาพมากข้ึนและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไดอยางยั่งยืน  

                                                           
๖๓ กฤตยชญ สมมุง และธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต, “พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วันท่ี ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒ กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตท่ี ๒ และเขตท่ี ๕”, การประชุมนําเสนอผลงานวิจัย

บัณฑิตศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี ๑๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓, (๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓). 
๖๔ นันทนา นันทวโรภาส และรหัส แสงผอง, “การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองภายใต

รัฐธรรมนูญปพ.ศ. ๒๕๖๐ : ศึกษากรณีการเลือกตั้งท่ัวไป วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒”, วารสาร มจร สังคมศาสตร

ปริทรรศน, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๒๗๔-๒๗๕. 



๗๗ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้ง 
 

 

 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

วิจิตร เกิดนอย 

(๒๕๖๓) 

     ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกต้ังบางสวนไมสนใจ

การเลือกตั้งควรประชาสัมพันธใหประชาชนเห็น

ความสําคัญของขอมูลผูลงสมัครรับเลือกต้ังตอง

รณรงคใหเห็นประโยชนท่ีเกิดจากการเลือกตั้ง

ของประเทศ 

รุจน โกมลบุตรและคณะ 

(๒๕๖๓) 

     เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมตอการแขงขัน

เลือกตั้ง และประชาชนควรเปดรับขาวสารจาก 

หลากหลายแหลง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีรอบดานพอ

ตอการตัดสินใจท่ีแมนยํา 

ธานี ถังทอง 

(๒๕๖๓) 

     การเปดรับขอมูลรับขาวสารตองพัฒนาและ

สรางความเชื่อม่ันตอระบบการเมืองนักการเมือง

ตองสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชน 

นิรันดร พันธศักดิ์และคณะ 

(๒๕๖๓) 

 

     ผลการเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรม

ของผูมีสิทธิเลือกตั้งไมแตกตางกันขอเสนอแนะ

เก่ียวกับแนวทางสงเสริมพฤติกรรมการเลือกตั้ง

ระดับทองถ่ินของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล

ตํ าบลท าประจะ  อํ า เภอชะอว ดจั ง ห วั ด

นครศรีธรรมราช พบวาควรมีการประชาสัมพันธ

โดยผานสื่อท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมาก 

กฤตยชญ สมมุงและคณะ 

(๒๕๖๓) 

     พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ัวไป 

พบวา ประชาชนเขตท่ี ๒ และเขตท่ี ๕ จังหวัด

นครศรีธรรมราชสวนใหญ มีความคิด เห็น

เก่ียวกับปจจัยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 



๗๘ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้ง (ตอ) 

   

๒.๘.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

ชัยยศ จินารัตน และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “การสื่อสารออนไลนท่ีมีผลตอความรูทาง

การเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองแบบดิจิทัล” ผลการวิจัย พบวา ระดับการใชสื่อออนไลน 

ความรูทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองแบบ Digital ของประชาชนในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางอยูในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันระดับ

ปานกลางถึงมากอยางมีนัยสําคัญสวนขอคนพบเก่ียวกับปจจัยการพัฒนานั้นประกอบดวย รายไดตอ

หัวตอเดือน พรรคการเมืองท่ีเลือกในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ความถ่ีในการใชสื่อออนไลน และการแกปญหา

รวมกันของสมาชิกในครอบครัว โดยมีอิทธิพลรวมกับความรูทางการเมืองเก่ียวกับ ความคลองตัวทาง

การเมือง แรงจูงใจทางการเมือง๖๕ 

พระครูปลัดเกษฎา ผาทอง, ธีรภัทร เสรีรังสรรค และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทาง

การเมือง : แนวคิดสูการพัฒนาสังคมไทย” ผลการวิจัย พบวา วัฒนธรรมทางการเมืองใดท่ีสังคม

การเมืองตองการก็มักถูกปลูกฝงใหเปนความคิด, อุดมการณ, ความเชื่อฯลฯของสมาชิกในสังคม

การเมืองนั้นๆท้ังนี้ข้ึนอยูกับการเมืองการปกครองของแตละประเทศซ่ึงอาจมีลักษณะแตกตางกันแตไม

                                                           
๖๕ ชัยยศ จินารัตน และคณะ, การสื่อสารออนไลนท่ีมีผลตอความรูทางการเมืองและการมีสวนรวม

ทางการเมืองแบบดิจิทัล, สาขาวิชารัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, วารสารการบริหารการปกครอง

และนวัตกรรมทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน, ๒๕๖๒) : ๒๓๗. 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

นันทนา นันทวโรภาส และรหสั แสงผอง, 

(๒๕๖๒) 

 

     ความเหนือกวาของพรรคจะตัดสินกันท่ี

ศักยภาพความเปนไปไดในการนํานโยบายไป

ปฏิบัติไดจริง ๒) บริบททางการเมือง เปนปจจัย

สําคัญท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งในครั้งนี้ 

๓) จากแนวคิดการตลาดทางการเมือง พรรคท่ี

เสนอแนวทางใหม อยางโดดเดนและแตกตาง 

มักไดรับในการเลือกตั้งเสมอ 



๗๙ 
 
 

วาประเทศนั้นจะมีระบบการปกครองแบบใดตางตองการความม่ันคงเพราะเม่ือประเทศมีความม่ันคงก็

ยอมสงผลดีในทุกดานความม่ันคงนี้จะเกิดข้ึนไดก็ดวยการเมืองการปกครองท่ีมีเสถียรภาพมีลักษณะ

ของการพัฒนาเมืองอยางคอยเปนคอยไปความม่ันคงมีความสัมพันธกับโครงสรางอํานาจรัฐซ่ึงแตละรัฐ

อาจมีความแตกตางกันจึงไมอาจลอกเลียนแบบหรือรูปแบบของประเทศท่ีตองการได๖๖ 

อนุชา พละกุล และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในสังคม

ชนบทสมัยใหม” ผลการวิจัย พบวา การกําหนดบทบาทพลเมืองดานการเมืองในรัฐธรรมนูญ เปน

พ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนสมัยใหมท่ีเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวท้ังอาณาจักรในทุก

ภูมิภาคมีโอกาสเขารวมการเมืองระดับชาติ แลวกําหนดความสัมพันธทางการเมืองท่ีสงผลตอชนบท

เปนการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาผสมแบบมีสวนรวม ในการใหเกิดสํานึกรูอํานาจและ

การใชอํานาจการเมืองท่ีแสดงความตองการการมีสวนรวมใหขยายไปสูองคกรของรัฐภายใตชองทาง

ตามพระราชบัญญัติตางๆ อันเปนอํานาจท่ีพลเมืองในชุมชนพึงมีตามบทบัญญัติตองถูกใชอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงเปนแนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในสังคมชนบทสมัยใหมอยางแทจริง  

ไพฑูรย มาเมือง และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําท่ีแทจริงการเขา

รวมภาคพลเมือง และการพัฒนาการเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑” ผลการวิจัย พบวา 

ระดับคาเฉลี่ยภาวะผูนําท่ีแทจริงและองคประกอบ พรอมท้ังการพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยอยูใน

ระดับมาก สวนการเขารวมของภาคพลเมืองและองคประกอบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางถึงมาก 

ในขณะท่ีความสัมพันธของท้ังสามตัวแปรมีลักษณะความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันระดับนอยสวน

ขอคนพบท่ีสําคัญนั้นคือ การพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยอิทธิพลประกอบดวย เพศ ความเห็น

เก่ียวกับการมีวินัยในยุคปจจุบัน ความเห็นเก่ียวกับศักด์ิศรีความเปนมนุษย ผสมรวมกับคุณลักษณะ

ของภาวะผูนําท่ีแทจริงดานความเสมอตนเสมอปลาย การเขารวมของภาคพลเมืองดาน การบริจาค

ทรัพย การสื่อสาร การประสานการทํางานรวมกัน และการแบงปนขาว๖๗ 

ฏิมาภรณ อรรคนันท และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนา

ประชาธิปไตย” ผลการวิจัย พบวา ประชาธิปไตยท่ีแทจริงไมใชไดมางายดายซ่ึงตองอาศัยกระบวนการ

ยาวนานพอสมควร เพ่ือกลอมเกลาผูคนใหเขามามีสวนรวมทางการเมือง ดวยการบมเพาะวัฒนธรรมทาง

                                                           
๖๖ พระครูปลัดเกษฎา ผาทอง และคณะ, วัฒนธรรมทางการเมือง : แนวคิดสูการพัฒนาสังคมไทย, 

สาขาวิชารัฐศาสตร, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาจุฬาขอนแกน, ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน, ๒๕๖๒) : ๑๔. 
๖๗ ไพฑูรย มาเมือง และคณะ “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําท่ีแทจริงการเขารวมภาคพลเมือง และ

การพัฒนาการเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑”, วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรม

ทองถิ่น, ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๓) : ๒๒๗-๒๒๘. 



๘๐ 
 
 

การเมืองแบบประชาธิปไตยโดยผานการศึกษาอบรม ปลุกฝงประชาชนใหศรัทธาตอวิถีประชาธิปไตย และ

หลอหลอมจนกลายเปนพฤติกรรมท่ีดีงามของคนในสังคมประชาธิปไตยโดยเฉพาะ๖๘ 

ภูสิทธ ภูคําชะโนด ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรร

มาภิบาล: หลักความโปรงใส ของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบวา 

ในประเด็นการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองในชวย ๕ ปท่ีผานมาประชาชนคิดวาตนเองมีสิทธิ

เสรีภาพในการดํารงชีวิตประจําวันอยางเต็มเปยม แตขาดการมีสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมกันซ่ึงมี

การจัดกิจกรรมรวมกลุมจะมีทหารและเจาหนารัฐเขามาเฝาสังเกตการณรวมดวยเสมอ ท้ังนี้ประชาชน

มีทัศนคติตอกิจกรรมทางการเมืองและวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยอยาง

ชัดเจนในมิติความจริงท่ีวาประชาชนใหความสําคัญกับการมีความเชื่อม่ัน และชื่นชมในระบอบการ

ปกครองท่ีมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันสูงสุดท่ีจะสามารถแกปญหาของชาติใหม่ันคงยั่งยืน 

และมีความเหมาะสมตอการปกครองในประเทศไทย อยูในระดับจริงหรือระดับมากท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด๖๙ 

พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ (บุญทอง) และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการกลอม

เกลาทางการเมือง กับวัฒนธรรมทางการเมือง” ผลการวิจัย พบวา การกลอมเกลาทางการเมืองและ

วัฒนธรรมทางการเมืองมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกตอการเมือง ซ่ึงนําไปสูการสราง

บุคลิกภาพท้ังทางตรงและทางออม การกลอมเกลาทางสังคมเปนกระบวนการทางสังคมท่ีทําใหบุคคล

มีบุคลิกภาพตามแนวทางท่ีสังคมตองการ โดยมีตัวแทนของสังคมท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลา อาทิ 

ครอบครัว กลุมเพ่ือน สถานศึกษา ศาสนา เปนตน เพ่ือใหบุคคลทราบถึงคุณธรรม อุดมคติ บรรทัด

ฐาน และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีใชอยูในสังคม สวนวัฒนธรรมทางการเมืองเปนความสัมพันธ

ระหวางสมาชิกของสังคมการเมืองกับสังคมการเมืองในเชิงจิตวิทยา ท่ีสังคมตองการปลูกฝงใหเปน

อุดมการณของสมาชิกในสังคมตามบริบทของแตละสังคมการเมือง๗๐ 

                                                           
๖๘ ฏิมาภรณ อรรคนันท และคณะ, “วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย”, วารสาร

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๐) : ๑๐๘-๑๐๙. 
๖๙ ภูสิทธ ภูคําชะโนด, “การพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล: หลักความโปรงใส 

ของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”, วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๒๗๘-๒๗๙. 
๗๐ พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ (บุญทอง) และคณะ, “ความสัมพันธระหวางการกลอมเกลาทางการเมือง กับ

วัฒนธรรมทางการเมือง”, วารสารวิชาการ ปญญาปณิธาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

หนองคาย, ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๖๒) : ๓๓. 



๘๑ 
 
 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของสรุปไดวา ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนข้ึนอยูกับการกําหนดบทบาททางการเมืองท่ีอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ จะ

สงผลใหเกิดวัฒนธรรมทางการเมือง และเปนการปลูกฝงใหประชาชนมีความเชื่อม่ัน ศรัทธาในระบอบ

ประชาธิปไตย ท้ังนี้ควรสงเสริมพัฒนาความรูทางการเมือง ทัศนคตื ดานความประพฤติใหประชาชนอยาง

สมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมือง 

 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ชัยยศ จินารัตนและคณะ 

(๒๕๖๒)  

 

     ระดับการใช สื่ อออนไลน  ความรู ทาง

การเมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองแบบ 

Digital ของประชาชนมีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกัน พรรคการเมืองท่ีเลือกในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีความถ่ีในการใชสื่อออนไลน และการแกปญหา

รวมกันของสมาชิกในครอบครัว โดยมีอิทธิพล

รวมกับความรูทางการเมือง 

พระครูปลัดเกษฎา ผาทองและคณะ 

(๒๕๖๒)  

     การปลูกฝงวัฒนธรรมทางการเมืองของ

สมาชิก ในสั งคมการ เ มืองนั้ นๆ ข้ึนอยู กับ

การเมืองการปกครองของแตละประเทศซ่ึงอาจ

มีลักษณะแตกตางกันมีผูนําประเทศท่ีเรียก

ตางกัน 

อนุชา พละกุล และคณะ 

(๒๕๖๑) 

     บทบาทพลเมืองดานการเมืองเปนพ้ืนฐาน

ระบอบประชาธิปไตยเปดโอกาสใหประชาชนมี

โอกาสเขารวมการเมืองระดับชาติ เปนแนวทาง

การพัฒนาการเมืองการปกครองในสังคมชนบท

สมัยใหมอยางแทจริง 



๘๒ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมือง (ตอ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ไพฑูรย มาเมือง และคณะ 

(๒๕๖๓) 

     การพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยอิทธิพล

ประกอบดวยความเห็นเก่ียวกับการมีวินัยในยุค

ปจจุบัน ความเห็นเก่ียวกับศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย ผสมรวมกับคุณลักษณะของภาวะผูนําท่ี

แทจริงดานความเสมอตนเสมอปลาย  

ฏิมาภรณ อรรคนันท และคณะ 

(๒๕๖๐) 

     ป ระชาชน มี ทัศนคติ ต อ กิ จกร รมทาง

การเมืองและวิถีทางการเมืองการปกครอง

ป ร ะช า ธิ ป ไ ตยแบบไทยอย า ง ชั ด เ จน ให

ความสําคัญกับการมีความเชื่อม่ัน และชื่นชมใน

ระบอบการปกครองท่ีมีสถาบันพระมหากษัตริย

เปนสถาบันสูงสุดท่ีจะสามารถแกปญหาของชาติ

ให ม่ันคงยั่งยืนและมีความเหมาะสมตอการ

ปกครองในประเทศไทย  

ภูสิทธ ภูคําชะโนด 

(๒๕๖๒) 

 

     ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบทบาททาง

การเมือง คือการพัฒนาดานความรูท่ัวไป เพ่ือ

นําไปใชในการพัฒนาบทบาททางการเมืองดาน

ประชาธิปไตย ดานเจคติและ ดานพฤติกรรม

อยางสมํ่าเสมอ 

พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ (บุญทอง) และคณะ 

(๒๕๖๒) 

     การกลอมเกลาทางการเมืองและวัฒนธรรม

ทางการเมืองมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลท่ี

แสดงออกตอการเมือง สวนวัฒนธรรมทาง

การเมืองเปนความสัมพันธระหวางสมาชิกของ

สังคมการเมืองกับสังคมการเมืองในเชิงจิตวิทยา 

ท่ีสังคมตองการปลูกฝงใหเปนอุดมการณของ

สมาชิกในสังคมตามบริบทของแตละสังคม

การเมือง 



๘๓ 
 
 

๒.๘.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักธรรมโยนิโสมนสิการ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักธรรมโยนิโสมนสิการเพ่ือ

นํามาใชเปนกรอบแนวความคิดในการศึกษา ดังนี้ 

มนตรี รอดแกว ไดวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทฤษฎีทางการเมืองและจริย

ศาสตร ของนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ” ผลการวิจัย พบวา 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ ของนกัศึกษาชั้นปท่ี ๒ มีประสิทธิภาพเปนไปตาม

เกณฑท่ีตั้งไว (๒) คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการแสดงให

เห็นวานักศึกษามีความกาวหนาทางการเรียนกลุมตัวอยางท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

โยนิโสมนสิการของนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน๗๑ 

ดิลก บุญอ่ิม ไดวิจัยเรื่อง “การใชหลักโยนิโสมนสกิารแนวอริยสัจเปนฐานการเรียนรูดวย

ตนเองในการดํารงชีวิต” ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการใชหลักโยนิโสมนสิการแนวอริยสัจเปนฐาน

การเรียนรูดวยตนเองในการดํารงชีวิต ควรเริ่มดวยการกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของปญหา

เพ่ือใชเปนฐานของการเผชิญปญหาในชีวิตประจําวันอยางมีระบบ โดยวิธีการทําความเขาใจปญหา

การดํารงชีวิต ซ่ึงจะชวยใหเขาใจลักษณะปญหาแตละอยางซ่ึงจะชวยใหเห็นเปาหมายการแกปญหาแต

ละอยาง๗๒ 

ดรุณี ญาณวัฒนา  ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการคิดตามหลักธรรมโยนิโส

มนสิการโดยวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔” ผลการวิจัย พบวา กระบวนการ

คิดตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการ ของครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสังกัดงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาหลังการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานสูงกวากอนปฏิบัติ และครูผูสอนท่ีไดมีการปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอจะมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ี

                                                           
๗๑มนตร ีรอดแกว, “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร ของนักศึกษาช้ัน

ปท่ี ๒ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ”, วารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช

วิทยาลัย, ปท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ (มิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๓.    
๗๒ดิลก บุญอ่ิม, “การใชหลักโยนิโสมนสิการแนวอริยสัจเปนฐานการเรียนรูดวยตนเองในการ

ดํารงชีวิต”, วารสาร มมร วิชาการ ลานนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิมยาลัย ,  ปที ่ ๗ ฉบับที่ ๒ 

(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๗๒. 



๘๔ 
 
 

นําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชกับการทํางานของตนเองและการดํารงชีพรวมท้ังนําความรูท่ีไดรับมา

ถายทอดใหเพ่ือนครู  นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงทําใหเกิดผลดี๗๓     

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของสรุปไดวาการเรียนรูโดยใชหลักโยนิโสมนสิการทําให

เกิดผลลัพธการใชสติปญญาท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพราะหลักโยนิโสมนสิการเปนการเรียนรูดวย

ตนเองเปนการลําดับความสําคัญทําความเขาใจปญหาการดํารงชีวิตชวยใหเขาใจเปาหมายการ

แกปญหาแตละอยางเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดและนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตและ

การปฏิบัติหนาท่ีในชีวิตประจําวันไดดี ทําใหรูจักเคารพในหนาท่ีและขอปฏิบัติของสังคมไดเปนอยางดี

สามารถลดความขัดแยงของความคิดเห็นตางทางการเมืองไดเพราะประชาชนมีหลักการคิดตามหลัก

โยนิโสมนสิการสงผลใหการใชระบอบประชาธิปไตยมีความไดสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักโยนิโสมนสิการ 

 

 

 

                                                           
๗๓ ดรุณี ญาณวัฒนา “การพัฒนากระบวนการคิดตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการโดยวิธีการปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔”, ดุษฏีนิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 

(วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๗). 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

มนตรี รอดแกว 

(๒๕๕๙)  

 

     การจัดกิจกรรมในการเรียนรูแบบโยนิโส

มนสิการมีผลทําใหประสิทธิภาพการเรียนรูของ

นักเรียนเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว และมีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูสูงกวากอนเรียน 

ดิลก บุญอ่ิม 

(๒๕๖๑) 

 

     หลักโยนิโสมนสกิารแนวอรยิสัจเปนฐานการ

เรียนรูดวยตนเองในการดํารงชีวิต ทําให เขาใจ

ลักษณะปญหาแตละอยางซ่ึงจะชวยใหเห็น

เปาหมายการแกปญหาแตละอยางและสามารถ

เลือกแนวทางและปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 



๘๕ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงการสังเคราะหสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักโยนิโสมนสิการ (ตอ) 

 

๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีไดกลาวแลวของตนผูวิจัยไดสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดใน

การวิจัย (Conceptual Framework) โดยสรุปดังนี้ 

๑. พฤติกรรมทางการเมือง๗๔ ประกอบดวย ๑) การติดตามขาวสารทางการเมือง ๒) การ

ไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ๓) การเปนแนวรวมทางการเมือง และ ๔) การสนับสนุนพรรคการเมือง 

๒. ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง ประกอบดวย ๑) ความรู๗๕ ๒) 

ทัศนคติ และ ๓) การนําไปปฏิบัติ๗๖ 

๓. หลักธรรมโยนิโสมนสิการ ประกอบดวย๗๗ ๑) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย การคนหา

สาเหตุหาปจจัยตาง ๆ ท่ีสัมพันธกัน ๒) วิธีคิดแบบอริยสัจ การคิดตามเหตุและผล คิดแบบตรงเรื่อง

ตรงไปตรงมา และการคิดหาแนวทางการแกไขท่ีถูกตอง ๓) วิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ การคิดพิจารณา

ใหเขาใจความสัมพันธระหวางธรรม หลักความดีงาม หลักปฏิบัติ หลักการนําไปใชปฏิบัติ ๔) วิธีคิด

                                                           
๗๔ Sidney Verba, Norman, H Nie and Kim Jae, on Participation and Political Equality : 

A Seven Nation Comparison, (London: Cambridge University Press, 1978), p. 46.  
๗๕ Herbert Mc Closky, “Political Participation” in International Encyclopedia 

of the Social Science. Vol. 12”, (New York: McMillan and Free Press 1968), pp. 256-262. 
๗๖ สถิต วงศสวรรค,  จิตวิทยาสังคม ,  (กรุงเทพมหานคร : หางหุ นสวนจํากัดบํารุงสาสน, 

๒๕๒๙), หนา ๖๑. 
๗๗ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพครั้งท่ี ๕๓, ฉบับ

ขอมูลคอมพิวเตอรครั้งท่ี ๒๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย, ๒๕๖๒), หนา ๖๕๖, ๖๖๓-๗๑๐. 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ดรุณี ญาณวัฒนา   

(๒๕๕๗) 

กระบวนการคิดตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการ 

หากมีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติ

ปฏฐาน ๔ อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอจะสามารถทํา

ให มีความตั้ ง ใจ ในการปฏิบัติหน า ท่ีนํ ามา

ประยุกตใชกับการทํางานของตนเองและการ

ดํารงชีพรวมท้ังนําความรูท่ีไดรับมาถายทอดซ่ึง

ทําใหเกิดผลด ี



๘๖ 
 
 

แบบคุณโทษและทางออก การคิดท่ีมองเห็นสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนจริงทุกแงมุม มองท้ังแงดี แงเสีย หาทาง

ออกเพ่ือแกปญหา ๕) วิธีคิดแบบปลุกเราคุณธรรม การคิดท่ีสกัดก้ัน บรรเทา ขัดเกลาปญหา และ ๖) 

วิธีคิดแบบวิภัชชวาท การเชื่อมโยงวิธีคิดกับการพูด การมองความจริงโดยแยกแยะใหเห็นทุกแงทุกมุม   

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

๑. ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง 

๒. ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 

๓. ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง 

๔. ดานสนับสนุนพรรคการเมือง 

ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม 

ทางการเมืองของประชาชน 

๑. ดานความรู (Knowledge)  

๒. ดานทัศนคติ (Attitude) 

๓. ดานการนําไปปฏิบัติ (Practicial)  

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสงเสริม

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชน ตามหลักโยนิโสมนสิการ 

๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 

๒. วิธีคิดแบบอริยสัจ 

๓. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 

๔. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 

๕. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม 

๖. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

 

 

 

รูปแบบการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนที่มีผลตอ

การตัดสินใจในการ

เลือกตั้งทั่วไป 



 

 

 

บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง“รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป”ดวยวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ตาม

ลั กษณะการ ศึกษารวบรวมข อ มูล เชิ ง คุณภาพ (Qualitative Research) และ เชิ งปริมาณ 

(Quantitative research) ท่ีมีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากข้ึน สําหรับวิธีการวิจัย ไดแก 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารขอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวของ (Documentary survey) การสัมภาษณ (Interview) และการ

สนทนากลุมเฉพาะ (Focus group) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการ

แจกแบบสอบถาม (Survey Research) ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําเสนอข้ันตอนดําเนินการวิจัยมีกระบวนการ 

วิจัยและข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 

๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล 

๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ 

๓.๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

๓.๓.๔ การวิเคราะหขอมูล 

 
 



 

 

๘๙ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป” ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 

ระหวางวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี หลัก

พุทธธรรมจากเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาสรางเครื่องมือสัมภาษณและทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูให

ขอมูลสําคัญ หลังจากนั้นนําผลท่ีไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพไปทําการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 

Discussion) และนําผลท่ีไดไปทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูล ตอไป 

 

๓.๒ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ กลุมผูใหขอมูลสําคัญ 

(๑) ผูใหขอมูลสําคัญสําหรับการสัมภาณเชิงลึก  

 ในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบเจาะจงกับผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการวิจัยแบงเปน ๔ กลุม ไดแก 

๑) กลุมนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา จํานวน ๓ รูปหรือคน 

๒) กลุมนักวิชาการดานรัฐศาสตร  จํานวน ๓ คน 

๓) กลุมผูปฏิบัติงานดานการปกครอง จํานวน ๖ คน 

๔) กลุมผูปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมนุษย  จํานวน ๕ คน 

 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงรายชื่อผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก 

ลําดับท่ี ช่ือฉายา/นามสกุล ตําแหนง 

๑) กลุมนักวิชาการดานพระพุทธศาสนา 

๑ พระครูศรีปริยัติ คุณาภรณ, ผศ,ดร ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒ พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร.   ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการสิรินธร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๓ ผศ.ดร.ธีรัตม แสงแกว   รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



 

 

๙๐ 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงรายชื่อผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก (ตอ) 

ลําดับท่ี ช่ือฉายา/นามสกุล ตําแหนง 

๒) กลุมนักวิชาการดานรัฐศาสตร 

๔ รศ.ดร. สุกิจ ชัยมุสิก   ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย 

๕ นางสาวบุญเรือน ไทยวฒันธรรม  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําจังหวัดนครปฐม 

๖ รศ.ดร.เสนีย คําสุข   อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร

การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย 

๓) กลุมผูปฏิบัติงานดานการปกครอง 

๗ นางไพรพนา เย็นฉํ่าอุรา  ผูจัดการสาขา ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

๘ นายวิเศษ แสงอรุณ ผูจัดการสาขา ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

๙ นายนพดล เหลาพญา  ปลัดอําเภอฝายปกครอง อําเภอนคร

ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

๑๐ นางปนแกว ชุติอาภากร  ปลัดอําเภออาวุโส อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

๑๑ นายมะเนตร โคจริยวัฒน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครปฐม 

๑๒ นายมนตชัย ทองมูลชัย  ปลัดอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

๔) กลุมผูปฏิบัติงานดานพฤติกรรมมนุษย 

๑๓ นายจิตติพัฒน ดวงพลอย   ท่ีปรึกษาธุรกิจดานการบริหารจัดการ 

๑๔ รศ.ดร.จํานง คันธิก   ผูเชี่ยวชาญดานปรัชญาพุทธศาสตร 

๑๕ นายอชิระวิชญ ภักดิ์โชติพงศ  กรรมการผูจัดการบริษัทพละกริท 

คอนซัลแทนท จํากัด 

๑๖ ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธุ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

๑๗ นายดุษฎี ยินดีผล  ผูบริหารธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร 



 

 

๙๑ 

 

(๒) ผูทรงคุณวุฒิสําหรับการสนทนากลุมเฉพาะ 

การสนทนากลุมเฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ใชผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยงชาญดานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการวิจัยมีจํานวน ๑๐ รูป/คน 

 

ตารางท่ี ๓.๒ แสดงรายชื่อผูใหขอมูลสําคัญดานการสนทนากลุมเฉพาะ 
 

ลําดับท่ี ช่ือฉายา/นามสกุล ตําแหนง 

๑ พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ, ผศ.ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒ พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการสิรินธร 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๓ ร.ต.อ. ภานุรุจ สันตานนท รอง สารวัตรสอบสวน สถานีตํารวจภูธร 

บางเลน จังหวดันครปฐม 

๔ รศ.ดร.มานพ นักการเรียน อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชาพุทธศาสนศึกษา 

๕ ดร.วันชัย แสงสุวรรณ อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร 

๖ นายสมฤทธิ์ ไชยวงศ ผูทรงคุณวุฒิดานคดีศาลรัฐธรรมนูญ 

๗ ดร.สุพิชัย ศิริรักษ ผูเชี่ยวชาญและวิทยากรบรรยายเก่ียวกับ

กระบวนการเลือกตั้ง 

๘ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

๙ นายพุทธฺนันท ไทรชมพู สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเลน จังหวัด

นครปฐม 

๑๐ นายสมจิต สมบุญเกา นายกองคการบริหารสวนตําบลบางภาษี 

จังหวัดนครปฐม 

 

 

 



 

 

๙๒ 

๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดใชเครื่องมือสํารวจขอมูลเชิงประจักษ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางแบบสนทนา

กลุมเฉพาะ การสังเกต และเครื่องมือการบันทึก เพ่ือคนหารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

๑. การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล โดยเครื่องมือ 

เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview) ซ่ึงเปนการต้ังคําถามแบบปลายเปด 

(Open ended Questions) ท้ังนี้ในการดําเนินการจัดสรางเครื่องมือ มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

 ๑) กําหนดโจทยการวิจัย (Research Question) เปนเกณฑหลัก   

 ๒) กําหนดวัตถุประสงคหรือผลลัพธท่ีตองการทราบ เพ่ือใหสอดคลองกับโจทยการวิจัย  

 ๓) กําหนดขอคําถามเชิงโครงสราง (Structural Interview Guideline) ซ่ึงเปนการตั้ง

คําถามแบบปลายเปด (Open ended Questions) เปนเกณฑ  

 ๔) นําเสนอแบบสัมภาษณใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

 ๕) นําแบบสัมภาษณท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบมาปรับแกไขตาม

ขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา  

 ๖) นําแบบสัมภาษณท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวสงใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity)  

 ๗) จัดพิมพแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ แลวนําไปใชจริงเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลกับผูให

ขอมูลสําคัญ 

๒. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้  

๑) นําแบบสัมภาษณเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนไปใหอาจารยท่ี

ปรึกษาตรวจสอบ แนะนําเพ่ิมเติม ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษา และตัดขอความท่ีสื่อความหมายไม

ชัดเจนหรือไมจําเปนออกไป เพ่ือใหไดขอความท่ีสื่อความหมายชัดเจน เขาใจงายตรงตามวัตถุประสงค

ของการวิจัย 

๒) นําแบบสัมภาษณท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ไดตรวจสอบแลวมาปรับแกไขตาม

ขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา 



 

 

๙๓ 

 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ๑. การสัมภาษณ (Interview)  

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure interview) จาก

แนวคิดของ Patton ท่ีระบุวาการสัมภาษณเปนการสื่อสารท่ีจะทําความเขาใจถึงพฤติกรรมใด ๆ ซ่ึงท่ี

ระบุวาการสัมภาษณเปนการสื่อสารท่ีจะทําความเขาใจถึงพฤติกรรมใด ๆ ซ่ึงผูวิจัยมีผูวิจัยมีความมุง

หมายท่ีจะทราบวาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกต้ังท่ัวไป ซ่ึง

คําตอบท่ีไดจะนํามาประมวลผลจัดหมวดหมู (Categories) การใชการสัมภาษณแบบมีโครงสรางจะ

สามารถนํามากําหนดเปนรูปแบบได โดยไดกํานดผูใหขอมูลสําคัญท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน ๑๗ รูป

หรือคน สัมภาษณโดยการบันทึกเทปและถายภาพประกอบการสัมภาษณ 

 ๓.๒.๔ การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 

การวิเคราะหขอมูลเปนกระบวนการเริ่มตนในการศึกษาเพ่ือนําไปสูขอสรุปและการจัดทํา

รายงานหรือดุษฎีนิพนธ ซ่ึง Creswell อางวา การไดมีการวิเคราะหขอมูลในเวลาเดียวกับการเก็บ

รวบรวมขอมูลจะเปนประโยชนในดานการชวยใหเห็นภาพหรือโครงสรางของการศึกษา ดังนั้นเม่ือ

สัมภาษณเสร็จ จึงมีการถอดเทปออกมาใหรวดเร็วและทําการวิเคราะหเพ่ือใหขอมูลสามารถสนับสนุน 

และอางอิงในสวนตาง ๆ ไปพรอม ๆ กัน โดยใชคําถามการวิจัยเปนตัวตั้ง ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลโดยท่ัว ๆ  

ไปตองมีความเชื่อมโยง และบูรณาการสิ่งท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนําไปสูการตีความและอภิปรายผลท่ีเปน

เอกภาพ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
๑ Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E., Advanced Mixed 

Methods Research Designs, (Thousand Oaks, CA: Sage, 2003), p. 229. 



 

 

๙๔ 

๓.๓ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

๓.๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

๑. ประชากรไดแก ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งและมีชื่ออยูในทะเบียนบานจังหวัด

นครปฐมท้ัง ๗ อําเภอ ท่ีเปนเขตกลุมตัวอยาง ประกอบดวย อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอกําแพงแสน 

อําเภอนครชัยศรี อําเภอดอนตูม อําเภอบางเลน อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธมณฑล รวมจํานวน

ท้ังสิ้น ๘๑๐,๗๖๐๒ คน 

๒. กลุมตัวอยาง 

ไดแก ประชาชนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนบานท้ัง ๗ อําเภอ จํานวน ๔๐๐ คน จากการคํานวณตาม

สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)๓ และตามสัดสวนกลุมตัวอยาง จากประชากรแตละกลุมในการ

คํานวณหากลุมตัวอยาง ดังนี้ 

๑) การเลือกกลุมตัวอยาง 

 สูตร  n   =              N  

                                        1+ N (e)2  

   n =  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีคํานวณได 

   N = ขนาดของประชากรท่ีใชในการวิจัย 

   e = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ 

กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 หรือ 0.05  

  แทนคาในสูตร  

                  n   =             810,760 

                                       1+ 810,760 (0.05)2  

   n   =      399.80 

  

                                         
๒  ส ถิ ติ จํ า น ว น ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง  จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม ,  [อ อ น ไ ล น ], แ ห ล ง ข อ มู ล  :  

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php. [๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒]. 
๓ Yamane, Taro, Statistic: An Introductory Analysis, ( New York: Harpen and 

Row, 1967), p. 110. 

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php


 

 

๙๕ 

ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการคํานวณ และตัวอยางท่ีไดจากการคํานวณสามารถเปน

ตัวแทนของประชากรไดอยางสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยาง ๔๐๐ ตัวอยาง โดยมีเทคนิคและ

วิธีการสุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

๒) การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการเลือกเขตกลุมตัวอยางจํานวน ๕ เขต จาก ๗ 

อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอกําแพงแสน อําเภอนครชัยศรี อําเภอดอนตูม อําเภอบาง

เลน อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธมณฑล 

๓) กําหนดสัดสวนกลุมตัวอยาง จากประชาชนท้ัง ๗ อําเภอ ท่ีเปนกลุมตัวอยางของแต

ละอําเภอ ประกอบดวย อ.เมืองนครปฐม เก็บขอมูลในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองนครปฐม อ.กําแพงแสน เก็บ

ขอมูลในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลกําแพงแสน อ.นครชัยศรี เก็บขอมูลในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลนครชัยศรี  

อ.ดอนตูม เก็บขอมูลในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสามงาม อ.บางเลน เก็บขอมูลในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบาง

เลน อ.สามพราน เก็บขอมูลในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสามพราน และ อ.พุทธมณฑล เก็บขอมูลในพ้ืนท่ี

เทศบาลตําบลศาลายา ดังปรากฏตามตารางท่ี ๓.๓ 

 

ตารางท่ี ๓.๓ แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในแตละอําเภอ 

 

อําเภอ ประชากร (n) ตัวอยาง (n) 

อําเภอเมืองนครปฐม ๒๗๒,๒๖๖ ๑๓๔ 

อําเภอกําแพงแสน ๑๒๘,๓๓๕ ๖๓ 

อําเภอนครชัยศรี ๑๑๐,๕๗๑ ๕๕ 

อําเภอดอนตูม ๔๘,๓๓๙ ๒๔ 

อําเภอบางเลน ๙๒,๒๐๓ ๔๕ 

อําเภอสามพราน ๑๑๙,๔๕๓ ๕๙ 

อําภอพุทธมณฑล ๓๙,๕๙๓ ๒๐ 

ประชากร/กลุมตัวอยาง ๘๑๐,๗๖๐ ๔๐๐ 

 

โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ซ่ึงเปนการสุมตัวอยาง

จากประชากรในพ้ืนท่ีกลุมเขตตัวอยาง และสุมตัวอยางตามโควตาท่ี กําหนดตามสัดสวน  

จนครบตามจํานวนกลุมตัวอยาง คือ ๔๐๐ คน  

 

 



 

 

๙๖ 

 ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนมาจาก

การศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฏีตาง ๆ รวมท้ังเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของตามวัตถุประสงคของ

งานวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

๑. การสรางเครื่องมือ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีตาง ๆ รวมท้ังเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยได

ทําการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดแก ขอมูลปฐมภูมิ คือ จากพระไตรปฎกและ

ขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามประกอบดวย

คําถามปลายปดและคําถามปลายเปด ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด แบบเลือกตอบเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับ

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เพ่ือใหทราบคุณลักษณะของกลุมตัวอยางประกอบดวย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ จํานวน ๔ ขอ 

ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมทางการ

เมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปประกอบดวย ๔ ประเด็น ดังนี้คือ ๑) การ

ติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ๒) การใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ๓) การเปนแนวรวมทางการเมือง และ

๔) การสนับสนุนพรรคการเมือง จํานวน ๑๖ ขอ ดังนี้ 

๑.การติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง จํานวน ๔  ขอ 

๒. การไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป  จํานวน ๔  ขอ 

๓. การเปนแนวทางการเมือง  จํานวน ๔  ขอ 

๔. การสนับสนุนพรรคการเมือง  จํานวน ๔  ขอ 

ตอนท่ี ๓ เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด แบบสอบถามเก่ียวกับการสงเสริมพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปตามหลักโยนิโส

มนสิการประกอบดวย ๖ ขอ ดังนี้ ๑)  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย ๒) วิธีคิดแบบอริยสัจ ๓) วิธีคิด

แบบอรรถธรรมสัมพันธ ๔) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก ๕) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม 

และ๖) วิธีคิดแบบวิภัชชวาท จํานวน ๒๔ ขอ ดังนี้ 

 



 

 

๙๗ 

๑)  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย   จํานวน ๔ ขอ  

๒)  วิธีคิดแบบอริยสัจ  จํานวน ๔ ขอ  

๓)  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ  จํานวน ๔ ขอ                          

๔)  วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก จํานวน ๔ ขอ                       

๕)  วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม จํานวน ๔ ขอ                     

๖)  วิธีคิดแบบวิภัชชวาท  จํานวน ๔ ขอ                                    

ตอนท่ี ๔ เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนท่ีมีตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปประกอบดวย ๓ ขอ ดังนี้ ๑)ดาน

ความรู ๒) ดานทัศนคติ และ๓) ดานการนําไปปฏิบัติ จํานวน ๑๒ ขอ ดังนี้ 

๑) ดานความรู   จํานวน ๔ ขอ 

๒) ดานทัศนคติ   จํานวน ๔ ขอ 

๓) ดานการนําไปปฏิบัติ  จํานวน ๔ ขอ 

ตอนท่ี ๕  แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาและแนวทางการแกไขเก่ียวกับการ

พัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป 

สําหรับแบบสอบถามตอนท่ี ๒-๔ ในแตละขอเปนชนิดมาตรวัดแบบรวมคะแนน 

(Summated Rating Scale) ของเรนซิส ลิเคิรท หรือเรียกวา มาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert type)๔ 

แบงออกเปน ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด และกําหนดเกณฑการใหคะแนน

แตละขอ ดังนี้ 

คะแนน   ๕  หมายถึง  มีพฤติกรรม  อยูในระดับมากท่ีสุด 

คะแนน   ๔  หมายถึง  มีพฤติกรรม  อยูในระดับมาก 

คะแนน    ๓  หมายถึง  มีพฤติกรรม  อยูในระดับปานกลาง 

คะแนน   ๒  หมายถึง  มีพฤติกรรม  อยูในระดบันอย 

คะแนน   ๑  หมายถึง  มีพฤติกรรม  อยูในระดับนอยท่ีสุด 

สามารถจัดแบงเกณฑการแปลความจริง  ดังนี้   

                                         
๔ Ibid., p. 120. 



 

 

๙๘ 

 ชวงคาคะแนนเฉลี่ย ( X )  การแปลผล 

๑.๐๐ – ๑.๘๐   มีพฤติกรรม  อยูในระดับนอยท่ีสุด 

๑.๘๑ – ๒.๖๐   มีพฤติกรรม  อยูในระดับนอย 

๒.๖๑ – ๓.๔๐   มีพฤติกรรม  อยูในระดับปานกลาง 

๓.๔๑ – ๔.๒๐   มีพฤติกรรม  อยูในระดับมาก 

๔.๒๑ – ๕.๐๐   มีพฤติกรรม  อยูในระดับมากท่ีสุด 

 ๒. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

๑) นําแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ในการเลือกตั้งท่ัวไป ดังกลาวขางตนใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ แนะนําเพ่ิมเติม ปรับปรุงแกไข

สํานวนภาษาและตัดขอความท่ีสื่อความหมายไมชัดเจนหรือไมจําเปนออกไป เพ่ือใหไดขอความท่ีสื่อ

ความหมายชัดเจนเขาใจงายตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

๒) นําแบบสอบถามท่ีอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ไดตรวจสอบมาปรับแกตาม

ขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา 

๓) นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ คน 

พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเกณฑในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ คือ 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานพระพุทธศาสนาและทางดาน

เครื่องมือวิจัยเปนอยางดี เพ่ือเปนการตรวจสอบเนื้อหาความชัดเจนของแบบสอบถาม และให

ขอเสนอแนะเพ่ือใหดีข้ึน จํานวน ๕ ทาน 

๔) ดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหตรงตามคําแนะนําของอาจารยผูเชี่ยวชาญ 

๕) นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบแกไขความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหา

คาของความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence: 

IOC) ของแบบสอบ โดยใชสูตร๕ ดังนี้คือ 

 
 

                                         
๕พิสณุ ผองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พร็อพเพอรตี้พริ้นท, 

๒๕๕๐), หนา ๑๓๙. 



 

 

๙๙ 

             IOC   =    ∑R 

                                              N 

 เม่ือ         IOC    =    ดรรชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค 

        ∑R      =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

      N        =    จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด                

 โดยท่ี      +๑      =    แนใจวาสอดคลอง                                

    ๐        =    ไมแนใจวาสอดคลอง                                

     - ๑      =    แนใจวาไมสอดคลอง 

คาความสอดคลองแบบ IOC ของแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมทางการเมืองของ

นักการเมืองท่ีมีผลตอการเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชน ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาความ

สอดคลองแบบ IOC ท่ีมีคาตั้งแต ๐.๕ ข้ึนไป จํานวน ๕๒ ขอ จึงบงชี้ใหเห็นวา คําถามแตละขอมีความ

ตรงเชิงเนื้อหา สามารถนําแบบทดสอบนี้ไปหาคาความเชื่อม่ันได 

๓. การหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะ มาปรับปรุงแกไขแลว

นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง ตอจากนั้นนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง

แกไขแลวนําไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แตมีคุณลักษณะใกลเคียงกับ

กลุมตัวอยางจํานวน ๓๐ คน แลวนําผลท่ีไดไปวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใช

สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ “ครอนบาค” (Cronbach’s Alpha Coefficient)๖ ดังนี้คือ 

   α        = 
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 เม่ือ α     =  คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 

   k    =  จํานวนขอคําถามของเครื่องมือ 

  2
is∑  =  ความแปรปรวนของคะแนนคําถามแตละขอ 

              
2
ts   = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูตอบท้ังหมด 

 ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกตั้งท่ัวไป ประกอบดวย ๔ ประเด็น คือ ๑) การรับรูขาวสารทางการเมือง ๒) การไป

                                         
๖ Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3nd ed., (New York: Harper & 

Row Publishers, 1974), p. 161. 



 

 

๑๐๐ 

ใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ๓) การเขาเปนแนวรวมทางการเมือง และ๔) การสนับสนุนพรรคการเมืองเทากับ 

๐.๙๓๗ ซ่ึงคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม “มีคามากกวา ๐.๗๐-๑.๐๐”๗ จากคําถามท่ีอยูในเกณฑ 

จํานวน ๕๒ ขอ ซ่ึงบงชี้ใหเห็นวาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดังกลาวมีคามากกวา ๐.๗๐ จึงเปน

เครื่องมือท่ีมีความเหมาะสม มีคุณภาพและมีความเชื่อถือไดสูง สามารถนําไปใชวัดระดับพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตอจากนั้นนําแบบสอบถามมา

จัดพิมพแลวนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป  

๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนตามลําดับดังนี้

 ๑) ขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง 

๒) ผูวิจัยแจกแบบสอบถามตามท่ีกําหนดไว โดยขอความรวมมือจากประชาชนท่ีมีชื่ออยูใน

ทะเบียนบานท้ัง ๗ อําเภอ ท่ีเปนกลุมตัวอยางของแตละกลุมอําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองนครปฐม  

อําเภอกําแพงแสน อําเภอนครชัยศรี อําเภอดอนตูม อําเภอบางเลน อําเภอสามพราน และอําเภอ 

พุทธมณฑล จํานวน ๔๐๐ ชุด 

๓) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบใหสมบูรณดวยตนเอง 

๔) นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองอีกครั้ง 

๕) จัดหมวดหมูของขอมูล แลวบันทึกขอมูลเปนรหัสไวในเครื่องคอมพิวเตอร 

๖) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

๗) ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร 

๘) การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปจากคอมพิวเตอรวิเคราะห ตามลําดับ

ดังนี้ 

(๑)  การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ วิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) 

                                         
๗สุจินต ธรรมชาติ, การวิจัยภาคปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๔), หนา ๑๗๒. 



 

 

๑๐๑ 

 (๒) การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป วิเคราะหโดยใชการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

 (๓) การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป วิเคราะหโดยใชการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  

 (๔) การวิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป โดยใชคาสถิติความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบคําบรรยาย และสามารถสรุปข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ไดดังนี้  

๓.๓.๔ การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการทําวิจัยครั้งนี้คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาสถิติ

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สําหรับบรรยายขอมูลท่ัวไป 

สูตรการหาคาสถิติท่ีใชในการวิจัย 

๑. การหาคารอยละ (Percentage) ๘ คือ 

   P   =  
N

x 100×   

  เม่ือ P   =  คารอยละ 

   X   =  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

   N   =  จํานวนขอมูล 

 ๒. การหา “คาเฉลี่ย”๙ (Mean) 

   X  = 
N
Χ∑   

  เม่ือ X  = คาเฉลี่ย 

   x∑  = ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม 

                                         
๘นิภา เมธาวิชัย, วิทยาการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕), หนา ๒๓๘. 
๙สงศรี ชมภูวงศ, การวิจัย, พิมพครั้งท่ี ๗, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 

๒๕๔๗), หนา ๕๕. 



 

 

๑๐๒ 

   N = จํานวนขอมูล 

 ๓. การหา “คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน”๑๐ (Standard Deviation) 

   S.D. = 
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  เม่ือ S.D.  = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑x2 = ผลรวมกําลังสองของคะแนน 

   N =  จํานวนขอมูล 

   (∑x)2  = ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 

 

การแปลความ การสรางขอสรุป และการพิสูจนขอสรุป 

๑. ขอมูลท่ีผานกระบวนการวิเคราะหในรูปแบบตาง ๆ สามารถนําไปอธิบายหรอืนําไปใช

ประโยชนอยางอ่ืนได ผูวิจัยตองสามารถเขาใจความหมายของขอมูลเหลานั้นดวย 

๒. ผลลัพธของการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ ก็คือขอสรุป 

๓. เม่ือไดขอสรุปแลว ตรวจสอบขอสรุปนั้นเพ่ือยืนยันความถูกตองอีกครั้ง 

                                         
๑๐ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, 

๒๕๔๐), หนา ๕๓. 



 

 
บทท่ี ๔  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล     

 

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป” จากการสัมภาษณ ผูท่ีมีประสบการณหรือผูเก่ียวของกับการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ผูวิจัยไดสัมภาษณผู

ท่ีมีสวนเก่ียวของกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนคปฐม จํานวน ๑๗ รูปหรือคน 

โดยมีประเด็นเนื้อหาในการสัมภาษณ โดยแยกประเด็นในการวิเคราะหออกตามวัตถุประสงค คือ  

๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ๒) เพ่ือ

ศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการเลือกต้ังท่ัวไป 

และ ๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการเลือกตั้ง

ท่ัวไปโดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม ดังนี้ 

 ๔.๑. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป จังหวัดนครปฐม 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

 ๔.๓ ผลการวิเคราะหการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ 

 ๔.๔ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ 

 ๔.๕ องคความรู 

๔.๕.๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

๔.๕.๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหไดจากการวิจัย 

 

  



๑๐๕ 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  

๔.๑ ผลการวิเคราะหพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนที่มีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดนครปฐม 

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลัก

โยนิโสมนสิการ เพ่ือนํามาสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนจากการ

สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ดังนี้ 

จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยสรุปประเด็นหลักเก่ียวกับ

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกต้ังท่ัวไป ได ๔ ประเด็น คือ 

การติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง การไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป การเปนแนวรวมทางการเมือง 

และการสนับสนุนพรรคการเมือง ดังนี ้

๑. ดานการติดตามขาวสารขอมูลทางการเมือง 

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ เก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดังนี้ 

๑) ประชาชนมีความชอบความเชื่อเปนของตนเองอยูซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีเปนปญหาทําให

เปนการปดก้ันขาวสารอ่ืน ๆ ท่ีมีความคิดเห็นแตกตางจากตนเอง ถาเปดใจรับฟงสิ่งท่ีตางกันมากข้ึนก็

จะสามารถพัฒนาความรูของตนเองใหเปดกวางข้ึนไปอีก๑ 

๒) ปจจุบันประชาชนมีการติดตามขาวสารท่ีสะดวกรวดเร็วไดงายมากข้ึนเพราะคิดวา

ขาวสารทางการเมืองมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของตนเอง นโยบายทางการเมืองมีผลกระทบตอ

ประชาชนท่ัวไปรวมไปถึงดานทางศาสนา ประชาชนมีความรูมากข้ึนก็มีผลตอการติดตามขาวสารมาก

ข้ึน ยกตัวอยางจากการเรียกรวมตัวชุมนุมทางการเมืองจะมีการรวมตัวไดรวดเร็วมาก เพราะปจจุบัน

ประชาชนมีสื่อสวนบุคคของตนเองท่ีเปนโซเชียลมีเดียมีโอกาสไดรับขาวสารทางการเมืองท่ีเปนท้ังเท็จ

และจริงจึงตองใชสติแยกแยะใหออกไดอยางถูกตอง และในสวนของนักการเมืองตองประพฤติปฏิบัติดี

ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารและดําเนินชีวิต๒ 

๓) ประชาชนจะมีการเลือกติดตามขาวสารทางการเมืองจากแหลงท่ีถูกตอง เชื่อถือได 

และถูกตองชัดเจนจากหลาย ๆชองทางการสื่อสารกันมากข้ึน และมีความเห็นวานักการเมืองควรมี

ความประพฤติดีท่ีดวย หากมีความประพฤติปฏิบัติในทางท่ีเสื่อมเสียมากข้ึน มีผลทําใหประชาชน

                                                 
๑ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๒ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๐๖ 

เบื่อหนายและขาดการมีสวนรวมทางการเมือง และหากประชาชนมีความศรัทธาในตัวนักการเมือง

และระบบการเมืองจะสงผลตอพฤติกรรมการติดตามขาวสารทางการเมืองของประชาชนท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกซ่ึงเปนสวนหนึ่งตอการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองดวย๓ 

๔) ปจจุบันสื่อสังคมออนไลนกระจายไปอยางท่ัวถึงทําใหประชาชนเขาถึงขาวสารทางการ

เมืองไดงายมากข้ึน ท้ังนี้ขาวสารทางการเมืองมีหลากหลายขอเท็จจริง ประชาชนท่ีติดตามขาวสาร

ตองเลือกท่ีจะติดตามอยางมีคุณภาพและควรเปดใจรับฟงขาวสารใหครบทุกดาน เพ่ือฝกใหตนเองได

กลั่นกรอง แยกแยะไดถูกตอง เปนเกราะปองกันขาวสารท่ีเปนเท็จเขาถึงประชาชนไดยากมากยิ่งข้ึน๔ 

๕) ปจจุบันประชาชนเขาถึงขาวสารทางการเมืองไดสะดวกรวดเร็วเพราะมีชองทาง

ออนไลนเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันมากยื่งข้ึน สําหรับคนรุนใหมมีท้ังกลุมท่ีติดตามขาวสาร

ทางการเมืองและไมติดตาม อาจจะไดรับการปลูกฝงทางการเมืองมาตั้งแตเริ่มแรกสิ่งนี้จะมีผลตอ

พฤติกรรมทางการเมืองท่ีเปนท้ังดานบวกและดานลบ ซ่ึงจะมองเห็นไดแตในภาพปจจุบันวาเปน

อยางไร แตอาจจะไมเคยไดเห็นภาพในอดีตท่ีผานมาหรือสาเหตุท่ีมาของขอมูลท่ีทําใหเกิดเหตุการณท่ี

เปนอยูปจจุบัน๕ 

๖) ขาวสารทางการเมืองปจจุบันมีความเปนกลางนอยมาก การควบคุมสื่อยังมีใหเห็นอยู 

ทําใหประชาชนท่ีมีการติดตามขาวสารอยางตอเนื่องสามารถมองออกวาเปนขาวจริงหรือขาวเท็จ  

แตสําหรับประชาชนท่ีไมไดติดตามขาวสารอยางตอเนื่องจะเชื่อในสิ่งท่ีถูกบิดเบือนไดงาย ในสังคม

ปจจุบันประชาชนตองเปนผูมีความรู ความสามารถ ในการแยกแยะ กลั่นกรองขอมูลท่ีไดรับมาอยางมี

เหตุสมผลเพราะจะเปนสวนสําคัญในการตัดสินใจเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนไดดี ๖ 

๗) เม่ือเปรียบเทียบอดีตกับปจจุบันการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองของประชาชน

มีพฤติกรรมท่ีไมแตกตางกันเทาไหร โดยเฉพาะความเบื่อหนายทางการเมืองมองวาไมมีการพัฒนาจาก

เดิมเทาไหร หากตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามขาวสารทางการเมืองมากข้ึน 

นักการเมืองตองมีจิตใจท่ีมุงม่ัน ปฏิบัติตนเสมอตนเสมอปลาย มีจิตอาสา สรางประโยชนใหกับสังคม 

แกปญหาสวนรวม โปรงใส จิตใจดีในการปฏิบัติงาน๗ 

                                                 
๓ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๐ มิถุนาน ๒๕๖๓. 
๔ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๙ มิถุนาน ๒๕๖๓. 
๕ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๖ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๗ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๐๗ 

๘) ประชาชนท่ีเปนคนรุนใหมไดติดตามขาวสารทางการเมืองมากข้ึนเพราะเขาถึงไดงาย 

ถึงแมจะไมเขาไปดูหรือติดตามอยางจริงจัง แตขาวก็เขามาหาไดตลอดเวลาดวยระบบการทํางานของ

เทคโนโลยี ทําใหไดติดตามอยางตอเนื่องไปโดยปริยาย ประชาชนท่ีติดตามตองรูเทาทันขาวทาง

การเมือง ตองใหความรูทางการเมืองอยางสมํ่าเสมอเพ่ือประชาชนไดเขาใจและรูปญหาของประเทศได

ถูกตอง๘  

๙) ประชาชนมีการติดตามขาวสารทางการเมืองดวยการใชเทคโนโลยีซ่ึงหาดูไดทุกท่ี ทุกเวลา

เปนองคประกอบของขาวสารทุกประเภทประชาชนก็ควรท่ีจะตองพิจารณาหาสาระเนื้อหาท่ีเปนจริง มีเหตุ

และผลประกอบกันอยางพอเหมาะถือเปนการฝกใหประชาชนไดคิดวิเคราะหไดอยางหนึ่ง๙ 

๑๐) การติดตามขอมูลขาวสารของประชาชนมีมากข้ึน มีความสนใจมากข้ึน แตตองรูจักการ 

วิเคราะห แยกแยะ ใหสมเหตุสมผล และกลั่นกรองออกมาเปนขาวสารท่ีนาเชื่อถือได ประชาชนจํานวน

นอยท่ีจะรับฟงท้ังสองฝายหรือหลายฝายเพ่ือนํามาพิจารณา อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงกันไดจึงควรท่ี

จะฝกการติดตามขาวสารทางการเมืองในฝายตรงขามกับท่ีเรานิยมดวยเพ่ือเปนขอมูลประกอบการ

พิจารณาขาวสาร๑๐ 

๑๑) ในสวนของประชาชนท่ีติดตามขาวสารทางการเมืองโดยการอานหนังสือมาเปน

ระยะเวลาตอเนื่อง ผลจากการท่ีอานหนังสือมากทําใหสามารถเชื่อมโยงเหตุการณและขอคิดเห็นท่ีแตกตาง

กันไดดีและชัดเจนดวยตนเอง การแกไขปญหาขาวสารท่ีบิดเบือน คือตองอานหนังสือท่ีเก่ียวของใหมากจะ

ชวยใหเราเขาใจความจริงไดมากข้ึน แยกแยะไดถูกตอง๑๑  

๑๒) ประชาชนมีการติดตามขาวสารกันมากข้ึนเพราะมองวาเรื่องการเมืองเปนเรื่องใกลตัว 

สวนหนึ่งอาจเปนเพราะการขยายสิทธิผูมีสิทธิเลือกตั้งเพ่ิมข้ึน เชน ประชาชนอายุต้ังแต ๑๘ ปมีสิทธิใน

การเลือกตั้งท่ัวไปได ประชาชนบางกลุมจะถูกการชักจูงไดงาย และยังใชอารมณสวนตัวในการตัดสินใจทาง

การเมืองมากกวาการใชเหตุผล๑๒ 

๑๓) ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารทางการเมืองท่ีถูกตอง ครอบคลุมและครบถวนจะมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจทางการเมือง และการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางการเมืองของ

                                                 
๘ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๙ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๑๐ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๑๑ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๑๒ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๐๘ 

ประชาชนท่ีมีตอการเลือกตั้งท่ัวไปรวมท้ังกฎหมายซ่ึงเปนตัวกําหนดกรอบกติกาทางการเมืองและทาง

สังคมท่ีมีผลตอการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งใหมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและการตัดสินใจของประชาชน

ไดดี๑๓ 

๑๔) ปจจุบันขาวสารทางการเมืองจะมีในสวนของการเติมแตงเกินจากความจริงในเนื้อขาว 

ถาประชาชนรูจักแยกแยะ และวิเคราะหไดดีก็จะเปนการรับขาวสารทางการเมืองท่ีมีคุณภาพมาก สําหรับ

คนรุนใหม มีความคิด การตัดสินใจท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได ข้ึนอยูกับการขัดเกลาท่ีถูกตอง และมี

คุณภาพ แตกตางจากคนรุนเกาความคิดจะเปลี่ยนคอนขางยากมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป๑๔ 

๑๕) ประชาชนติดตามขาวสารมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป ทําใหการรับรูขาวสารแตกตาง

กันดวย แตประเด็นสําคัญคือ เม่ือลักษณะการรับขาวสารมีความแตกตางกัน แตถาเม่ือมาพูดคุยกันแลว 

ควรพูดคุยดวยประเด็นท่ีเปนเหตุเปนผล รับฟงกัน พิจารณาวาทําไมเราถึงไมเห็นดวยกับผูอ่ืน หรือทําไม

ผูอ่ืนไมเห็นดวยกับเรา เพ่ือหาขอเท็จจริงรวมกัน ถาเปนไดเชนนี้ จะทําใหเรารับรูขาวสารทางการเมืองได

อยางเท่ียงตรงเปนกฃางมากข้ึน๑๕  

๑๖) การติดตามขาวสารทางการเมืองในปจจุบันสามารถติดตามไดสะดวกมากข้ึนจากอดีตท่ี

ผานมา โดยการติดตามทางโซเชียลมีเดียเปนหลักทําใหท้ังคนรุนเกาและรุนใหมไดรับทราบสถานการณ

ทางการเมืองไปพรอมกันไมมีใครลาหลังไปกวาใคร สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองได

ดีและเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถชวยกันวิเคราะหแยกแยะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได๑๖ 

๑๗) ประชาชนมีความสนใจขาวสารทางการเมืองมากข้ึนจากอดีตท่ีผานมา อาจเปนเพราะวา

เหตุการณทางการเมืองท่ีผานมาไดใหบทเรียนทางการเมืองท้ังแงบวกและแงลบกับประทศชาติมากมาย มี

ผลกระทบตอการดํารงชีพของประชาชนมากข้ึน ทําใหประชาชนตื่นตัวในการติดตามขอมูลทางการเมือง

มากข้ึน และอีกท้ังชองทางการสื่อสารไมวาจะเปนสื่อหลัก สื่อสวนบุคคล หรือแมกระท่ังทางโซเชียล

เน็ตเวิรคมีเขามาใหรับทราบทุกชองทาง ทุกเวลา เพ่ิมความสะดวกในการติดตามขาวการเมืองใหแก

ประชาชนมากข้ึน๑๗   

                                                 
 ๑๓ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

๑๔ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑๕ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

 ๑๖ สัมภาษณ ผูใหขอมลูสําคัญลาํดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 
๑๗

 สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคญัลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๐๙ 

สรุปไดวา การติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองของประชาชน ปจจุบันมีเทคโนโลยีเขามาทํา

ใหขาวสารขอมูลทางการเมืองเขาถึงประชาชนไดงายมากข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบกับอดีตประชาชนมีการ

ติดตามขาวสารทางการเมืองเพ่ิมข้ึน แตขาวสารทางการเมืองมีสวนท่ีเปนท้ังจริงและเท็จรวมอยูดวยกัน 

ดังนั้นประชาชนตองมีพฤติกรรมท่ีสามารถแยกแยะ วิเคราะห ขาวสารท่ีไดรับมาดวยสติพิจารณาพยายาม

ทําใจใหเปนกลางในการรับฟง ซ่ึงถาเปนเชนนี้จะทําใหประชาชนไดมีการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองไป

ในทางท่ีดีข้ึนและสงผลตอการนําไปถายทอดตอท่ีถูกตอง ดังแผนภาพท่ี ๔.๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๑ ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามขอมูล

ขาวสารทางการเมือง 

ไมมีออคติ 

สรุป ขอดี ขอเสีย 

คิดแบบตรงไปตรงมา 

หาสาเหตุท่ีมาของการเกิดเปนขาว 

แยกแยะขอมูลสําคัญ 



๑๑๐ 

ตารางท่ี ๔.๑ ผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง 

 

ขอท่ี ประเด็น ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ 

๑ ประชาชนรูจักแยกแยะ วิเคราะหขาวสาร

ทางการเมืองจากขอมูลท่ีไดรับมา 

 

 

๑๗ 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 

๑๐ ,  ๑๑ ,  ๑๒ ,  ๑๓ ,  ๑๔ , 

๑๕,๑๖,๑๗ 

๒ ประชาชนเปดใจรับฟงขอมูลขาวสารทาง

การเมืองใหครบทุกดานกอน 

 

๑๐ 

๑, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๓, ๑๕,  

๓ ประชาชน ติดตามขาวสารทําไดงายข้ึนเปน

สวนหนึ่งในการดํารงชีวิต 

 

๙ 

๒, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 

๑๕  

๔ ประชาชนติดตามขาวสารทางการเมืองท่ีมี

ความเปนกลาง เ พ่ือ เปนข อ มูลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

 

 

๘ 

 

 

๑, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๔,  

๕ ประชาชนไม ติดตามขอมูลขาวสารทาง

การเมืองท่ีมีความบิดเบือนจากความจริง 

 

๖ 

 

๔, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๔ 

๖ ประชาชนจะพิจารณาเลือกนักการเมืองจาก

การปฏิบัติในความดี ยึดหลักคุณธรรม 

 

๓ 

 

๒, ๓, ๕ 

 

 

๒. ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป  

จากการสัมภาษณ เก่ียวกับการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดังนี้ 

๑) ประชาชนใหความสําคัญกับการเลือกตั้งท่ัวไปมากข้ึน แตยังพบวาการซ้ือสิทธิขาย

เสียงปจจุบันยังคงมีอยู เพียงแตประชาชนต่ืนรูมากข้ึน จะมีเพียงประชาชนบางกลุมท่ียังคงยอมรับได 

แตถาเปนคนรุนใหมอาจจะมีการยอมรับไดนอย และจะมีพฤติกรรมท่ีตอตาน๑๘  

                                                 
๑๘ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๑ 

๒) ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งมากข้ึน เนื่องจาก มีความรูมากข้ึน และมีสวนรวมเพ่ิมข้ึน 

สามารถใชทักษะวิจารณญาณ แยกแยะไดมากข้ึน เพราะประชาชนเริ่มท่ีจะรูสิทธิของตนเองมากข้ึน มี

ความรูมากข้ึน และมีสวนรวมเพ่ิมข้ึน สามารถใชทักษะวิจารณญาณ แยกแยะไดมากข้ึน การซ้ือสิทธิ

ขายเสียงมองวาไมมีทางแกไขได คงตองรอใหคนบางกลุมท่ีนิยมระบบนี้หมดไป และตองปลูกฝงคนรุน

ใหมใหคํานึงสิ่งท่ีถูกตองอยางจริงจัง แตคนรุนใหม ณ ปจจุบัน ก็จะมีความคิดเปนของตนเอง ถูก

ครอบงําไดยาก คนรุนใหมจะมีบทบาทตอเม่ือคนรุนเกาหมดไปแลว หรือถอยไป๑๙  

๓) ประชาชนเขาใจเพียงแตวาตนเองมีหนาท่ีเลือกตั้งเทานั้น จะตองแกไขโดยการให

ความรู หนาท่ีกอนการเลือกตั้งของเรามีอะไรบาง สามารถเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของ

พรรคการเมืองได และหลังจากการเลือกตั้งแลว ไมมีการติดตามวานักการเมืองหรือพรรคการเมือง

ประพฤติอยางไร ไดทําตามท่ีเคยแจงไวตอนหากเสียงหรือไมการใหความรู เรื่อง รัฐธรรมนูญ การ

เลือกตั้ง แตตองเพ่ิมการวิเคราะหใหเห็นอยางแทจริงเปนเชิงลึกใหไปถึงข้ันนั้นเลย หากประชาชนไมมี

ความรูในสวนนี้ จะทําใหเกิดการปฏิบัติตามทัศนคติของตนเอง ซ่ึงบางครั้งทัศนคติอาจยังไมถูกกลอม

เกลาจากความรูท่ีถูกตอง โดยใหเริมตนฝกจากองคกรทองถ่ินกอนและขยายผลไปสูระดับประเทศ

ได๒๐ 

๔) ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งกันมากข้ึน อาจเปนเพราะคนรุนใหมใหความสนใจ

การเมืองมากข้ึน แตอาจจะเปนเพียงการไปใชสิทธิของตนเอง แตอาจจะไมลงคะแนนเลือกตั้งก็เปนไป

ได ในการเลือกตั้งวันที ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ท่ีผานมา ระบบการนับคะแนนแบบแบงเปนสัดสวนท่ี

ประเทศไทยไมเคยมีมานั้น เปนระบบท่ีมีความซับซอนยังเขาไมถึงประชาชนควรมีการประชาสัมพันธ

และใหความรูกับประชาชนมากกวาท่ีผานมา และใหเวลาศึกษาทําความเขาใจมากกวานี้ เนื่องจาก

เปนกระบวนการท่ีเพ่ิงมีมาครั้งแรกของประเทศไทย๒๑  

๕) ประชาชนท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ังท่ัวไปจะดูจากนโยบายของพรรคการเมืองเปนหลัก  ใน

สวนท่ีไมลงคะแนนเสียงเพราะมีความเห็นวานักการเมืองจะใกลชิดประชาชนไมสมํ่าเสมอจะใกลชิด

เฉพาะในชวงเลือกตั้งเทานั้น และกระบวนการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ชี้ชัดไมได

ชัดเจนวาจะเปนการแกปญหาทางการเมืองไดจริงหรือไม ตองใหเวลาเปนเครื่องพิสูจน และรอดูผลท่ี

                                                 
๑๙ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๒๐ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๐ มิถุนาน ๒๕๖๓. 
๒๑ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๙ มิถุนาน ๒๕๖๓. 



๑๑๒ 

ชัดเจนวาจะเปนอยางไร แตประชาชนท่ัวไปมีความเห็นวา ยังเขาใจไดยากอยู สวนการซ้ือสิทธิขาย

เสียงเชื่อวายังมีอยู คงหายไปจากสังคมไทยคอนขางยากเพราะมองวาเปนเรื่องของธุรกิจ การลงทุน 

ถาจะแกไขใหลดลงตองนําเรื่องของคุณธรรมเขามาชวยใหมีในแตละบุคคลใหมาก๒๒ 

๖) ระบบการเลือกตั้งท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ยังความคลุมเครือ ไมชัดเจน 

ซับซอน ประชาชนเขาใจยาก อีกท้ังคณะกรรมการเลือกตั้งท่ีดูแลรับผิดชอบไมไดประชาสัมพันธให

ประชาชนไดมีความีรู หรือเตรียมรับรูกอนลวงหนาเทาท่ีควร เพราะถาประชาชนมีความเขาใจมากข้ึน 

จะมีสงผลท่ีสําคัญมากตอการตัดสินใจในการเลือกตั้ง อยางไรก็ตาม มองวา ประชาชนก็ยังใชสิทธิ

เลือกตั้งตามความนิยมของตนเอง มิไดนําเกณฑระบบการเลือกต้ังใหมนี้ มาใชเปนเกณฑตัดสินใจ  

จึงทําใหมีบางพรรคการเมืองจะไดนักการเมืองท่ีไมตรงกับคนของประชาชนท่ีไดรับเลือกอยางแทจริง

เพราะเกิดจากระบบการคํานวณและการไดตามสัดสวน เชน สส.บัญชีรายชื่อท่ีไมไดรับการคัดเลือกก็

อาจจะไดเปน สส.ท่ีไดเขาไปปฏิบัติหนาท่ีในสภาได ซ่ึงโดยความเปนจริงไมไดมาจากการเลือกโดยตรง

ของประชาชน เปนนักการเมืองท่ีมีพฤติกรรมอยางไร ประสบการณการทํางานมีอะไรบาง ประชาชน

ไมทราบเลย แตไดมาเปน สส. ทําหนาท่ี คิดวานี่คือจุดออนของระบบการเลือกตั้งครั้งนี้๒๓ 

๗) ประชาชนท่ีไปใชสิทธิเลือกตั้งจะพิจารณาจากนโยบายของพรรคการเมืองเปนหลัก 

เลือกพรรคการเมืองท่ีชื่นชอบถึงแมจะทราบวาลงคะแนนใหกับพรรคนั้น ๆ จะไมชนะคะแนนเสียงก็

ยังลงคะแนนใหเพราะถือวาเปนการใชสิทธิของตนเองเต็มท่ี สําหรับระบบการเลือกตั้งท่ัวไปท่ีผานมา

เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ มีความซับซอนประชาชนเขาถึงยากแตก็ยังเชื่อม่ันในกระบวนการ 

เพราะคิดวาตองกลั่นกรองและคัดสรรมาอยางดีแลวเนนการสังเกตพฤติกรรมของนักการเมืองมากกวา 

วานาเชื่อม่ันไดมากนอยเทาไหร๒๔ 

๘) ปจจุบันประชาชน ไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปกันมากข้ึน ซ่ึงการไปใชสิทธินั้นมีท้ัง

ลงคะแนนเสียงและไมลงคะแนนเสียง อยูท่ีความเห็นสวนบุคคลของแตละคน ระบบการเลือกตั้งท่ัวไป

ท่ีผานมา วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชาชนยังมีความเขาใจไดยาก เพราะมีความซับซอนมากเกินไป 

เขาไมถึง แตประชาชนยังมีความความม่ันใจในกระบวนการอยู สําหรับการซ้ือสิทธิขายเสียง ยังมีอยู 

                                                 
๒๒ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓.. 
๒๓ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๒๔ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๓ 

แตประชาชนตื่นตัวในการรวมกันรณรงคมากข้ึน และทางภาครัฐมีการตรวจสอบอยางเขมงวดมากข้ึน 

ทําใหการซ้ือสิทธิขายเสียงเขาถึงประชาชนไดยากโดยเฉพาะสังคมเมือง๒๕  

๙) การไปใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนในปจจุบัน มีการตระหนักการใชสิทธิของตนเอง

มากข้ึน และเนื่องจากเปนผลของการติดตามขาวสารทางการเมืองทําใหเปนขอมูลในการตัดสินใจ

เลือกตั้งท่ัวไปไดดี ถือเปนการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนไปในทางท่ีดีข้ึนอีกทางหนึ่ง 

โดยเฉพาะคนรุนใหมจะมีการตื่นตัวและสนใจมากข้ึน๒๖ 

๑๐) การจัดการเลือกตั้งท่ัวไป หนวงยงานท่ีเก่ียของกับการเลือกตั้ง เชน คณะกรรมการ

จัดการเลือกตั้ง ควรท่ีจะมีการประชาสัมพันธ ความรูเก่ียวกับการเลือกตั้งนอกเหนือจากความรูท่ี

ประชาชนไดทราบ เชน ความรูเก่ียวกับนโยบายของแตละพรรคการเมือง มาวิเคราะหใหประชาชนได

ทราบถึงขอดี ขอเสีย ของแตละพรรคการเมืองดวยความเปนกลางรวมถึงระบบการนับคะแนนการ

เลือกตั้งท่ัวไปท่ีผานมา รวมถึงการรณรงคอยางเขมงวดเก่ียวกับการซ้ือสิทธิขายเสียงเพ่ือใหประชาชน

ไดตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการจัดเลือกต้ังท่ัวไป โดยการเลือกตั้งในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ท่ีผานมาเปนการเลือกตั้งครั้งท่ีมีความแปลกใหมเขามาหลายอยางไมวาจะเปน นักการเมืองรุนใหมท่ีมี

เขามาจํานวนมาก พรรคการเมืองใหม ๆ เปนตัวเลือกใหกับประชาชนมากข้ึน หากทําวิธีการนี้อยาง

ตอเนื่องและจริงจัง ไมวาจะเปนการเลือกต้ังระดับประเทศ หรือระดับทองถ่ิน จะทําใหประชาชนมี

ความเชื่อม่ันในกระบวนการเลือกตั้งมากข้ึน มีผลทําใหพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

เปลี่ยนไปในทางท่ีดีข้ึน๒๗ 

๑๑) ประชาชนมีพฤติกรรมสนใจทางการเมืองมากข้ึน เชน ติดตามการทํางานของพรรค

การเมือง นักการเมือง เปนสวนสําคัญในการของการตัดสินใจเลือกตั้งท่ัวไปและการตัดสินใจเลือกตั้ง

จะพิจารณาตามขอมูลท่ีตนเองไดศึกษามาเปนหลัก โดยความเห็นสวนตัวไมเห็นพรรคไหน 

นักการเมืองคนไหนท่ีมีคุณสมบัติพรอมทุกอยางในการเปนนักการเมือง แตก็จะเลือกนักการเมืองท่ีมี

ความดีมากท่ีสุด ถาเปรียบเทีบกัน ณ เวลานั้น ความคิดเห็นสําหรับระบบการเลือกตั้งท่ัวไปในปจจุบัน 

เม่ือววันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ มีความซับซอนมาก ทําใหประชาชนเขาใจยาก บางครั้งจะพิจารณาถึง

ความคุมคาของคะแนนเสียงตนเอง เชน หากชื่นชอบพรรคเมืองหนึ่งแตวิเคราะหแลววา ถาลงคะแนน

ใหไปอยางไรก็แพการเลือกตั้งแนนอน จะทําใหคะแนนเสียเปลา ก็ตองเปลี่ยนมาเลือกพรรคการเมือง

                                                 
๒๕ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๒๖ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๒๗ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



๑๑๔ 

รองลงมาท่ีดูแลวคะแนนจะไมเสียและมีโอกาสท่ีจะเขามาเปนรัฐบาลได สําหรับการซ้ือสิทธิขายเสียง

ในปจจุบันเชื่อวายังมีอยู และวิธีการทุจริตมีความซับซอนมากข้ึน๒๘ 

๑๒) ประชาชนมีความรูเก่ียวกับกระบวนการเลือกต้ังปจจุบัน นอยมาก เพราะมีความ

ซับซอนกวาทุกครั้งท่ีผานมาสําหรับระบบปารตี้ลิสต ท่ีไมไดมาจากการเลือกตั้ง แตไดมาจาก

กระบวนการของระบบ สิ่งนี้ทําใหขาดการกลั่นกรองคุณสมบัติจากประชาชนโดยตรงหรือไมไดมาจาก

การาเลือกตั้งนั้นเอง ทําใหไดบุคคลท่ีเขามาบริหารบานเมืองไมมีคุณภาพได ปจจุบันประชาชนมีการ

ติดตามขาวสารกันมากข้ึน เพราะมองวาเรื่องการเมืองเปนเรื่องใกลตัว สวนหนึ่งอาจเปนเพราะการ

ขยายสิทธิผูมีสิทธิเลือกตั้งเพ่ิมข้ึน เชน ประชาชนอายุตั้งแต ๑๘ ปข้ึนไปปญหาขาวสารปจจุบันมีการ

บิดเบือนมากข้ึน และประชาชนไมมีโอกาสไดรับรูขาวสารท้ังสองดานยังยึดโยงอยูกับระบบอุปถัมภ 

ผลประโยชน โดยเฉพาะคนรุนใหมท่ีถูกการชักจูงไดงาย และยังใชอารมณสวนตัวในการตัดสินใจทาง

การเมืองมากกวาการใชเหตุผลท่ีถูกตอง โดยระบบการเลือกตั้งปจจุบันไดเอ้ืออํานวยใหประชาชนทุก

ฝายเขามาใชสิทธิเลือกตั้งไดสะดวกมากข้ึนไมวาประชาชนจะอยูสถานท่ีใด ในประเทศ หรือ

ตางประเทศ สามารถใชสิทธิเลือกตั้งไดสะดวก ถือวาเปนการปรับปรุงและพัฒนาท่ีดีข้ึนการซ้ือสิทธิ

ขายเสียงยังมีอยูในสังคม แตมีวิธีการท่ีแยบยลซับซอนมากข้ึนการตัดสินใจของประชาชนในการ

เลือกตั้ง ยังคงมีการใชสิทธิท่ีอยากลองผิดลองถูก เชน ถาเบื่อหนายกับพรรคการเมืองเดิมท่ีมีมานาน 

แตเม่ือมีพรรคใหมเขามาก็จะคิดวาใหลองเขามาบริหารประเทศบาง อาจจะดีกวาเดิม ท้ังท่ียังได

พิจารณาแยกแยะอยางถ่ีถวน เพียงเพ่ือตองการลองของใหม แตผลท่ีกระทบท่ีไดรับคือความเสียหาย

ของประเทศกระบวนการตรวจสอบการทุจริตในการเลือกตั้ง เห็นวามีการพยายามท่ีจะพัฒนาวิธีการ

ปองกันท่ีดีข้ึนผูแทนท่ีไดรับเลือกปารตี้ลิสต สุมเสี่ยงท่ีจะไดคนไมมีคุณภาพเขามาบริหารประเทศ๒๙ 

๑๓) รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการพัฒนา

ประเทศดานตาง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  การตรวจสอบการ

ใชอํานาจรัฐการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมท้ังตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง และ

                                                 
๒๘ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓.. 
๒๙ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๕ 

การอ่ืนใดบรรดาท่ีอาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน” ใหความรูและการศึกษาแกประชาชน  

สงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม๓๐  

๑๔) ระบบการเลือกตั้งครั้งลาสุดท่ีผานมา ยังไมสามารถใหประชาชนมองเห็นภาพไดชัด

วาจะสามารถแกไขปญหาการเมืองไดชัดเจน มองวาหากตัวระบบการเมืองทุกกระบวนการแสดง

ออกมาใหประชาชนเห็นวามีความเท่ียงธรรม เปนธรรม มีมาตราฐานท่ีดี จะเปนสวนสําคัญท่ีท่ีทําให

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนมีการพัฒนาท่ีดีข้ึนไดอยางตอเนื่อง๓๑  

๑๕) สถาบันท่ีเก่ียวของตองมีบทบาทท่ีจะสรางพัฒนาความรูกอนการเลือกตั้งท่ัวไปท่ีจะมี

ข้ึน ไมวา ความรูดานบทบาทหนาท่ีของประชาชน บทบาทหนาท่ีของพรรคการเมือง นักการเมือง การ

รับฟง วิเคราะหแนวนโยบายของแตละพรรคการเมืองวิธีการเปรียบเทียบอดีตท่ีผานมา โดยสนับสนุน

ขอมูลท่ีเก่ียวของใหประชาชนไดติดตามเปรียบเทียบไดรวมถึงสถาบันศาสนาดวยกลอมเกลาเรื่อง

คุณธรรมมาเปนหลักเปนสถาบันสําคัญสรางข้ึนมา ถือวาเปนการพัฒนาพฤติกรรมการเลือกตั้งของ

ประชาชนไปในอีกทางหนึ่ง โดยมีภาครัฐเปนสวนเก่ียวของในการพัฒนา๓๒ 

๑๖) ประชาชนมีความตื่นตัวในการใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปมากข้ึนโดยเฉพาะกับคนรุนใหมท่ี

มีอายุ ๑๘ ปซ่ึงเปนกลุมประชาชนกลุมใหมทีไดสิทธิในการเลือกต้ัง ท้ังนี้การใชสิทธิของประชาชนไม

จําเปนตองมีการลงคะแนนเลือกนักการเมืองทุกคน อาจจะไปใชสิทธิแตไมลงคะแนนก็เปนไปได แต

นั่นก็หมายความวาประชาชนไดใชสิทธิของตนเองอยางเต็มท่ีมีความเปนอิสระในการเลือกต้ัง ใน

ปจจุบันการท่ีจะบังคับใหประชาชนเลือกคนท่ีตนเองไมตองการนั้นเปนไปไดยากเพราะปจจุบันมี

เทคโนโลยีการสื่อสารเขามาเปนตัวชวยใหประชาชนมีหลักในการตัดสินใจเลือกตั้งไดแมนยํามากข้ึน 

และความรูทางการเมืองเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหประชาชนใชสิทธิของตนเองดวยความเปน

อิสระ๓๓ 

๑๗) การซ้ือสิทธิขายเสียงกับประชาชนในปจจุบันทําไดยากมากข้ึน เพราะประชาชนมี

ความสนใจทางการเมืองมากข้ึน และไดรับความรูทางการเมืองจากชองทางการสื่อสารตาง ๆ ได

มากมาย เชน ขาวสารรายวันจากสื่อ ทีวี วิทยุ เดิมจากอดีตท่ีผานมาจะมีการออกอากาศนอยมากตอ

                                                 
๓๐ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๓๑ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๒ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๓๓ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 



๑๑๖ 

วันแตปจจุบันขาวสารตาง ๆ มีใหเห็นใหรับฟงกันทุกชั่วโมง ทําใหประชาชนไดซึมซับขอมูลรายวันไป

โดยไมรูตัวเกิดความรูทางการเมืองเพ่ิมข้ึนยากตอการท่ีจะโดนชักจูงไปในทางไมถูกตองได๓๔    

สรุปไดวา การไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนเปนการแสดงพฤติกรรมทางการเมือง

อยางหนึ่ง ในการตัดสินใจเลือกตั้งท่ัวไปนั้น ประชาชนจะใชขอมูลจากการติดตามขาวสารทางการ

เมือง นโยบายของพรรคการเมืองตาง ๆ นํามาวิเคราะหประกอบในการตัดสินใจ ระบบและวิธีการ

เลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ มีความซับซอนทําใหประชาชนเขาถึงไดยากและ ไมเขาใจ

อยูเปนจํานวนมาก หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดใหมีรูปแบบการประชาสัมพันธ

ใหความรูเก่ียวกับการเลือกตั้ง เชน เริ่มตันตั้งแตท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงระบบ วิธีการคิดคํานวณ

สัดสวนนักการเมืองท่ีจะเขามาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมถึงผลประโยชนท่ีจะเกิดขข้ึนกับ

ประเทศชาติและสวนรวม มีวิธีการแนะนําแนวคิดใหประชาชนไดรูจักวิเคราะห แยกแยะ คิดหาเหตุผล 

ขอดี ขอเสีย ในนโยบายของพรรคการเมือง เพ่ือประชาชนไดมีขอมูลในการตัดสินใจเลือกตั้งท่ัวไปได

อยางมีประสิทธิภาพและใชสิทธิการเลือกตั้งของตนเองไดอยางเต็มท่ี โดยปราศจากการถูกครอบงํา

จากการทุจริต เพราะปจจุบันยังพบการซ้ือสิทธิขายเสียงอยูและมีวิธีการท่ีตรวจสอบไดยากมากข้ึน ดัง

แผนภาพท่ี ๔.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๒ ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

 

                                                 
 ๓๔ สัมภาษณ ผูใหขอมลูสําคัญลาํดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

การไปใช 

สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 

วิเคราะห แยกแยะ ขอมลูพรรคการเมือง 

ใชสิทธิของตนเองอยางเสรีภาพ 

ไมสนบัสนุนการหาเสียงที่ทุจริต 

ศึกษากระบวนการเลือกตั้ง 

ติดตามขาวสารทางการเมือง 

เลือกนักการเมืองที่มีคุณธรรม 



๑๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๒  ผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 

 

ขอท่ี ประเด็น ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ 

๑ ระบบการเลือกต้ังท่ัวไปมีความซับซอน 

ประชาชนเขาถึงไดยาก 

 

๑๓ 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 

๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔ 

๒ การทุจริตในการเลือกตั้งท่ัวไปยังมีอยูใน

ปจจุบัน 

 

๑๐ 

๑, ๒, ๕, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 

๑๓, ๑๖, ๑๗  

๓ ประชาชนตื่นตัวในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง

ท่ัวไปมากข้ึน 

 

๘ 

 

๒, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒  

๔ ควรมีการใหความรู เ ก่ียว กับระบบการ

เลือกตั้งกอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้งท่ัวไป 

 

๗ 

 

๓, ๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๓, ๑๕,  

๕ นโยบายของพรรคการเมืองเปนขอมูลสําคัญ

ในการตัดสินใจเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชน 

 

๖ 

 

๒, ๕, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑,   

 

๓. ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง 

จากการสัมภาษณ เก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนดานการเปนแนวรวม

ทางการเมืองท่ีมีผตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดังนี้ 

๑) ประชาชนรับฟงขาวสารทางการเมืองหากมีความนิยมพรรคการเมืองหรือนักการเมือง

ใดสวนใหญจะสนับสนุนทางความคิดมากกวานอกเสียจาก มีความเชื่อม่ันในการพรรคการเมืองนั้น

อยางมาก ถึงจะพรอมท่ีจะไปลงพ้ืนท่ีเขาเปนแนวรวมทางการเมืองอยางจริงจัง๓๕ 

๒) ประชาชนคนรุนใหมท่ีมีความสนใจในการเมืองมากข้ึนการเขาเปนแนวรวมทางการ

เมืองจึงมีมาจากคนรุนนี้ เพ่ิมข้ึนและจะออกมาในเชิงการแสดงความคิดเห็นเปนหลักโดยใชขอมูลมา

จากสภาพท่ีเห็นอยูจริง๓๖ 

                                                 
๓๕ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๓๖ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๘ 

๓) ประชาชนมีการชุมนุมเขาเปนแนวรวมทางการเมืองถือเปนการแสดงออกเพ่ือใหทราบ

วาตองการอะไร ควรจะมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปติดตาม สอบถามได เชน การเปดเว็บไซด

เฉพาะเรื่องนี้เพ่ือใหประชาชนเขาไปสอบถาม ติดตามการทํางาน และเปนสื่อกลางในการสื่อสาร

ระหวางนักการเมืองกับประชาชน แทนการชุมนุมเรียกรองเพ่ือหลีกเหลี่ยงการปะทะและกระทําซ่ึง

วิธีการผิดกฎหมาย๓๗ 

๔) ประชาชนจะเลือกติดตามเฉพาะพรคคการเมืองหรือนักการเมืองท่ีตนเองนิยมอยูฝาย

เดียวควรท่ีจะฟงแงมุมดานอ่ืน ๆ ของทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนการฝกใจรับฟงใหเราไดกลั่นกรอง 

แยกแยะไดถูกตอง เขาถึงกระบวนการดําเนินงานทางการเมืองทุกแงมุมไดมากข้ึน๓๘ 

๕) ประชาชนจะเขาเปนแนวรวมทางการเมืองก็ตอเม่ือพบวาเกิดความไมเปนธรรมในการ

บริหารงานสรางความเสียหายใหกับปะเทศไทย ปจจัยท่ีทําใหเขารวมคือตัวผูนําของกลุม และสมาชิก

ในครอบครัวชักชวน๓๙ 

๖) ปจจุบันประชาชนท่ีเขาเปนแนวรวมทางการเมือง จะมีเรื่องผลประโยชนเขามา

เก่ียวของมากข้ึน เชน การสนับสนุนทุน การรับจางใหกระทําในทางท่ีไมโปรงใส ถึงแมโดยสวนตัวของ

ประชาชนเองจะไมเห็นดวยกับแนวคิดของพรรคท่ีเขาไปเปนแนวรวมก็ตาม กลับมองวาประชาชนท่ีจะ

เขาไปเปนแนวรวมกับพรรคการเมืองจริง ๆ นั้นจะพิจารณาวาจะเขาไปตอนไหน อยางไร และตอง

ไดผลอะไร กับสวนรวมมากกวา เชน การเขารวมชุมนุมเรียกรองการใหไดมาซ่ึงผลประโยชนของ

สวนรวม ชมุชน ของตนเอง๔๐ 

๗) ประชาชนจะเขาเปนแนวรวมทางการเมืองนั้น ตองอยูในสถานการณท่ีมีผลกระทบตอ

โดยรวมของสังคมอยางมาก และผูท่ีรับผิดชอบโดยตรงไมสามารถแกไขได จะแสดงออกมาในการ

ชุมนุมเรียกรองมากกวา และหากเปนกลุมสังคมตาง ๆ จะมีการพูดคุยและชักชวนไป ถือเปน

พฤติกรรมคลอยตามอยางหนึ่ง คือ เปนการแสดงออกท่ีคลอยตาม ถึงแมจะมีบางสวนท่ีไมเห็นดวย 

เพราะถาหากไมคลอยตามกันเกรงวาตนเองจะหลุดกลุมจากเพ่ือน๔๑ 

                                                 
๓๗ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๐ มิถุนาน ๒๕๖๓. 
๓๘ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๙ มิถุนาน ๒๕๖๓. 
๓๙ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓.. 
๔๐ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๔๑ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๙ 

๘) ประชาชนแสดงออกในการรวมปฏิบัติ เพ่ือตองการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

การบริหารบานเมือง ไมวาจะเขารวมกับฝายรัฐบาล หรือฝายใดก็ตาม การเขาเปนแนวรวมทางการ

เมืองของประชาชนถือวาเปนการฝกใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาระบบการเมือง 

เพ่ือการใชประชาธิปไตยของประชาชนมีความเขมแข็งมากข้ึน นักการเมืองหรือพรรคการเมืองไม

สามารถเขามาแทรกแซงการใชสิทธิเสรีภาพทางประชาธิปไตยของประชาชนได๔๒ 

๙) หากมีสถานการณทางการเมืองมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในข้ันท่ี

วิกฤติหรือประชาชนมองเห็นวาเกิดการทุจริตจากนักการเมืองหรือฝายบริหารบานเมืองก็อาจจะมีการ

รวมตัวกันข้ีนก็เปนไปได เหมือนกับการรวมตัวเรียกรองทางการเมืองท่ีผานมา และการเปนแนวรวม

ทางการเมืองของประชาชนนี้จะเกิดข้ึนก็เพราะมีความศรัทธาในพรรคการเมืองท่ีอุดมการณหรือมี

แนวคิดท่ีตรงกับใจของตนเองและพรอมท่ีชักชวนโนมนาวผูคนรอบขางใหมาเปนแนวรวมดวยกัน เพ่ือ

ไดขอตอรองท่ีหนักแนนมากข้ึน๔๓ 

๑๐) การเขาเปนแนวรวมกับองคกรทางการเมืองของประชาชนถาจะใหเกิดผลดีและมี

ประโยชนสูงสุดกับประเทศชาติหรือสวนรวมนั้น สถาบันท่ีสําคัญเชน บาน วัด โรงเรียน (บวร) ตอง

รวมมือกันเปนทีมในการขัดเกลาพฤติกรรมของประชาชนใหไดรับความรูท่ีเปนไปแนวเดียวกันเพ่ือ

สรางความม่ันคงทางความงคิดใหแกประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นหากประชาชนจะเขาเปนแนว

รวมทางการเมืองกับฝายใดก็ตาม จะทําใหการเขาเปนรวมทางการเมืองของประชาชนรูจักหลักการใช

ประชาธิปไตยไดอยางมีคุณภาพมากข้ึน๔๔ 

๑๑) ประชาชนจะเขาเปนแนวรวมทางการเมืองแสดงออกในการรวมตัวกันเพ่ือเรียกรอง

ความเปนธรรมถาเห็นวาการทํางานของรัฐบาลไมเกิดความเปนธรรม ทําใหเกิดผลเสียหายตอ

ประเทศชาติ ถึงแมจะไมมีใครชักชวนก็สามารถเขาไปรวมดวยตนเองได สืบเนื่องจากการติดตาม

ขาวสารทางการเมืองอยางตอเนื่องทําใหสามารถวิเคราะหดวยเหตุผลได๔๕ 

๑๒) ประชาชนติดตามขอมูลนโยบายของพรรคการเมืองเปนหลักสวนหัวหนาพรรค 

กรรมการบรหิารพรรคเปนเรื่องรองและจะหาขอมูลตาง ๆ เขามาเปนปจจัยในการตัดสินใจดวยตัวเอง 

                                                 
๔๒ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๔๓ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๔๔ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๔๕ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓.. 



๑๒๐ 

จะไมเขาเปนแนวรวมโดยตรง แตหากจะเขารวมก็จะเปนในเหตุการณท่ีมีผลกระทบกระทบกับ

ประเทศชาติในขณะนั้น และเขารวมกับกลุมการเมืองท่ีตนเองคิดวาทําเพ่ือเรียกรองความถูกตอง และ

ใหปญหาหมดไปโดยเร็ว๔๖ 

๑๓) ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกตั้งท่ัวไป โดยประชาชนเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง เชน 

สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง ชวยสังเกตการณดูแลการเลือกตั้ง เม่ือพบเบาะแสการทุจริตและการ

ซ้ือสิทธิขายเสียง  และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการเลือกตั้ง เชน กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

(กปน.)  หรือกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง (กนค.) เปนตน๔๗ 

๑๔) ประชาชนมีความสนใจเขาเปนแนวรวมทางการเมืองเพ่ิมข้ึน แตการแสดงออกใด ๆ 

ก็ตาม ควรท่ีจะเปนการแสดงออกท่ีเปนธรรม อยางสงบสุข และภายใตกฎหมายท่ีถูกตอง “มนุษยควร

เรียนรูและมีทัศนคติทางการเมืองท่ีอธิบายไดดวยเหตุผลความชอบ๔๘ 

๑๕) ประชาชนท่ีเขาเปนแนวรวมทางการเมืองควรใชหลักพุทธศาสนาเขามาเชื่อมโยงกับ

ทางการเมืองไมใหกระทําผิดตอกฎหมาย มีอิสระทางความคิด ไมถูกใครโนมนาวเราใหเขารวมกับฝาย

ท่ีมีจุประสงคไมดีกับสวนรวมหรือประเทศชาติ มองวาจุดนี้สําคัญมากประชาชนตองรูจักแยกแยะใหได 

ไมลุมหลงตออามิสสินจางตาง ๆ เพราะท่ีผานมาเราจะเห็นเปนตัวอยางจํานวนมากท่ีสุดทายก็ไม

เกิดผลดีตอฝายใดเลย มีเพียงสวนรวมท่ีเกิดความเสียหาย ทําใหเศรษฐกิจ สังคม เดินหนาไปยาก

มาก๔๙ 

๑๖) ประชาชนแสดงออกการเขาเปนแนวรวมทางการเมืองคือการสนับสนุนความคิดทาง

การเมืองของพรรคการเมืองท่ีตนเองศรัทธาและพยายามชักจูงบุคคลรอบขางใหมีความศรัทธาพรรค

การเมืองนั้นไปกับตนเองเพ่ือการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันท่ีไมเกิดความขัดแยง ถือเปนการหลีกเหลี่ยง

ความคิดเห็นท่ีแตกตางทางการเมืองของประชาชนอีกวิธีหนึ่ง๕๐  

๑๗) การเขาเปนแนวรวมทางการเมืองของประชาชนจะมีการรวมกลุมกับพรรคการเมือง

ท่ีตนเองชื่นชอบไมวาจะเปนการทํากิจกรรมทางการเมือง การชุมนุม การเรียกรองทางการเมือง 

                                                 
๔๖ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๔๗ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓.  
๔๘ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๙ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

 ๕๐ สัมภาษณ ผูใหขอมลูสําคัญลาํดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๑ 

เพราะมีความเชื่อม่ันในวิธีปฏิบัติของพรรคการเมืองนั้น ๆ ท่ีจะทําสําเร็จตามท่ีตนเองตองการและจะมี

พฤติกรรมท่ีพูดคุยกับกลุมคนท่ีนิยมและศรัทธาในพรรคการเมืองเดียวกัน๕๑  

สรุปไดวา การเปนแนวรวมทางการเมืองของประชาชนเปนพฤติกรรมทางการเมืองท่ี

แสดงออกมาเพ่ือเรียกรองความเปนธรรมใหกับตนเอง ชุมชน หรือประเทศชาติประชาชนจะออกมา

แสดงการเปนแนวรวมกับองคกรทางเมืองก็ตอเม่ือตรวจสอบพบวามีการทุจริตหรือสถานการณตอน

นั้นมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยางมาก แตอยางไรก็ตามการเขาเปนแนวรวมกับ

องคกรทางการเมืองในรูปแบบการรวมตัวชุมนุมควรท่ีจะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ี

กําหนดและตองเคารพตอสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืนดวยท่ีสําคัญประชาชนตองรูจักการแยกแยะ วิเคราะห

ขอมูลตาง ๆ ใหถ่ีถวนเพ่ือการมีสวนรวมกับองคทางการเมืองเปนไปอยางมีคุณคาและไดมาซ่ึงตรงตาม

วัตถุประสงคของการเขารวมทางการเมืองสงผลตอการตอการตัดสินใจในการเลือกต้ังท่ัวไปทุกครั้งท่ี

เกิดข้ึน ดังแผนภาพท่ี ๔.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๓ ดานการเขาเปนแนวรวมทางการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

                                                 
 

๕๑
 สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคญัลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 

การเขาเปนแนวรวม

ทางการเมือง 

กิจกรรมตองเปนประโยชนกับ

สวนรวม 

มีจุดประสงคชัดเจน 

เม่ือพบความไมเปนธรรมเกิดข้ึน 

ใชการวิเคราะห แยกแยะ ขอมูล 

ท่ีซับซอน 

เขารวมอยางเสรีภาพ 

พิจารณาขอมูลดวยสติ 



๑๒๒ 

ตารางท่ี ๔.๓  ผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง 
 

ขอท่ี ประเด็น ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ 

๑ ประชาชนเขาเปนแนวรวมทางการเมืองเพ่ือ

เรียกรองความเปนธรรม 

 

๑๓ 

๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, 

๑๑, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ 

๒ ประชาชนเขาเปนแนวรวมทางการเมืองโดย

การสนับสนุนทางความคิด 

 

๗ 

 

๑, ๒, ๗, ๙, ๑๐, ๑๓, ๑๔,  

๓ ประชาชนจะเขาไปติดตามการทํางานของ

องคกรทางการเมืองผานชองทางการสื่อสาร

ท่ีใหเขาถึงได 

 

 

๕ 

 

 

๓, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒,  

๔ ประชาชนจะเขาเปนแนวรวมทางการเมือง

ตอเ ม่ือเห็นวาสถานการณนั้น ๆ สงผล

กระทบโดยมากตอประเทศชาติ 

 

 

๕ 

 

 

๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐ 

๕ ประชาชนแยกแยะ กลั่นกรอง ขอมูลขาวสาร

ทางการเมืองใหครบทุกดานทุกฝายกอนท่ีจะ

เขาเปนแนวรวมทางการเมือง 

 

 

๔ 

 

 

๔, ๘, ๑๐, ๑๕ 

๖ ประชาชนเข า เปนแนวรวมทางการใน

รูปแบบการชุมนุมตองถูกตองตามกฎหมาย 

 

๓ 

 

๓, ๔, ๑๕ 

 

๔. ดานสนับสนุนพรรคการเมือง 

จากการสัมภาษณ เก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดังนี้ 

๑) ประชาชนแสดงออกไปทางการไปใชสิทธิเลือกตั้งเพราะถาสนับสนุนทางทุนทรัพย

คงมีจํานวนไมมากจะเปนไดเฉพาะนายทุนท่ีสนับสนุนการลงทุน และการสนับสนุนอีกทางก็คือ

การมีความเห็นดวยกับแนวคิดหรือนโยบายของพรรคการเมือง๕๒ 

                                                 
๕๒ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๓ 

๒) ประชาชนท่ีสนับสนุนพรรคการเมืองสวนใหญมองวาเปนกลุมนายทุนสนับสนุน 

เพ่ือใหเอ้ือตอผลประโยชนของตนเอง และอาจจะหวังผลตอบแทนใหเอ้ือซ่ึงกันและกัน เพราะ

ประชาชนสวนใหญจะใชจายไปในการดํารงชีพกอนเปนลําดับแรก การสนับสนุนดวยเงินทุนไมได

เปนลําดับตน ๆ สวนใหญแสดงออกมาในเชิงความคิดเห็นเปนหลัก๕๓ 

๓) ประชาชนท่ีจะสนับสนุนพรรคการเมืองโดยเงินทุนคงมีนอย เพราะไมใชนักลงทุน

โดยอาชีพ แตจะเปนการแสดงออกทางการไปใชสิทธิเลือกต้ังมากกวา หรือการสนับสนุนชองทาง

เงินไดท่ีคืนจากการเสียภาษีประจําป๕๔ 

๔) แสดงออกในการไปใชสิทธิ เลือกตั้ งมากกวา สวนจะเลือกหรือไม เลือก

ผูแทนราษฎรนั้นก็คงเปนอีกเรื่องหนึ่ง แตสังเกตไดวาการตระหนักรูถึงสิทธิการเมืองของ

ประชาชนมีเพ่ิมข้ึน ดูจากสถิติการเลือกตั้งท่ีผานมา มียอดผูท่ีไปใชสิทธิแตไมลงคะแนนยังคงมี

จํานวนสสูงอยู๕๕ 

๕) ประชาชนสวนใหญจะสนับสนุนผานชองทางชําระภาษี และสนับสนุนทาง

ความคิด คลอยตามนําไปสื่อสารตออีกครั้ง เพ่ือใหมีการสนับสนุนมากข้ึน แตถาเปนการสนับสนุน

ดวยเงินทุนแบบเต็มรูปแบบประชาชนสวนใหญคงไมสะดวกในรูปแบบนี้ นอกจากเปนนายทุนท่ี

สามารถจะสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีศรัทธาได๕๖ 

๖) ประชาชนจะสนับสนุนผานทางการชําระภาษี ท่ีไดจากการคํานวณแลวมียอดเงิน

ท่ีตองไดรับคืน ในจุดนี้ประชาชนบางคนก็จะไมขอรับคืน แตเปนการบริจาคใหพรรคการเมืองท่ี

ตนเองนิยม นอกเสียจากนายทุนท่ีจะสนับสนุนทางเงินได และมีผลประโยชนรวมกัน๕๗ 

๗) เปนการสนับสนุนทางแนวความคิดและโนมนาวใหคนรอบขางมีความคิดท่ีคลอย

ตามมากกวาในดานเงินทุนหรืออาจจะเปนการสนับสนุนทางดานรวมกิจกรรม การบริจาคสิ่งของ

รวมกับพรรคการเมืองนั้น ๆ เพ่ือทําประโยชนรวมกัน๕๘ 

                                                 
๕๓ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๕๔ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๐ มิถุนาน ๒๕๖๓.  
๕๕ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๙ มิถุนาน ๒๕๖๓. 
๕๖ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓.. 
๕๗ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๕๘ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๔ 

๘) ประชาชนมีพฤติกรรมท่ีเกิดจากความศรัทธาทางการเมืองมากกวา ถึงจะเกิดการ

สนับสนุนได ถึงแมไมไดสนับสนุนทางการเงิน แตก็แสดงออกในทางการไปใชสิทธิเลือกตั้งมากข้ึนถือวา

เปนการสนับสนุนทางการเมืองท่ีมีสวนสําคัญท่ีสุด โดยเกิดจากการติตดามพฤติกรรมทางการเมืองของ

นักการเมือง พรรคการเมืองมาเปนขอมูลสําคัญในการตัดสินใจในการเลือกตั้ง หรือมีการพูดคุยโนม

นาวใหบุคคลรอบขางเชื่อและศรัทธานักการเมืองหรือพรรคการเมืองท่ีตนเองนิยม๕๙ 

๙) ประชาชนจะแสดงออกในการสนับสนุนพรรคการเมืองในรูปแบบของการมาใชสิทธิ

เลือกตั้งท่ัวไปมากกวา และแสดงออกในชวงท่ีกอนมีการเลือกตั้งเปนพิเศษ เพราะตองการใชเปน

ขอมูลในการตัดสินใจเลือกตั้งท่ีจะมีในเร็ว ๆ นี้ และสนับสนุนทางความคิด นโยบายของพรรค เปน

ตัวเลือกในการพิจารณามากกวา สวนจะสนับสนุนในทางดานทุนทรัพยคงจะมีนอยมาก ดวยฐานะทาง

เศรษฐกิจ และความสําคัญท่ีจะใหคงไมไดเปนลําดับตน ๆ๖๐ 

๑๐) ประชาชนท่ีจะสนับสนุนทางการเมืองดวยทุนทรัพยสวนใหญเปนนักลงทุน เจาของ

กิจการท่ีมีผลประโยชนทางธุรกิจรวมกันเพราะมีศักยภาพในการสนับสนุนเงินทุนได สวนประชาชน

ท่ัวไปคงเปนการสนับสนุนทางความคิดมากกวา หรือเปนการชวยเผยแพรนโยบายทางการเมืองของ

พรรคท่ีตนเองชื่นชอบหรือเรียกวาการเชียร เพ่ือใหการสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีมีประชาชนสนใจ

มาก๖๑ 

๑๑) การสนับสนุนทางการเมืองของประชาชนจะแสดงออกในทางการไปใชสิทธิเลือกตั้ง

มากกวา และการเขารวมกับองคกรพรรคการเมืองก็ถือวาเปนการสนับสนุนเชนกัน การสนับสนุนนี้จะ

เกิดข้ึนอยางเขมขนก็ตอเม่ือสถานการณบานเมืองไมเปนไปตามท่ีถูกตองประชาชนตรวจสอบพบการ

ทุจริตในการบริหารงานของรัฐบาลหรือองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับทางการเมืองเพ่ือเรียกรองความ

เปนธรรมกลับมาใหสังคม๖๒ 

๑๒) การสนับสนุนทางการเมืองของประชาชนจะมีเชน การสนับสนุนใหพ้ืนท่ีกับพรรค

การเมืองท่ีรองขอมาเพ่ือทํากิจกรรมของพรรคตนเองหรือประชาสัมพันธนโยบายของพรรคเพ่ือเปน

การจูงใจและใหประชาชนรับทราบ และอีกประการหนึ่งคือการแสดงออกมาในรูปแบบการไปใชสิทธิ

                                                 
๕๙ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๖๐ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๖๑ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๖๒ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓.. 



๑๒๕ 

เลือกตั้ง การเขาเปนสมาชิกพรรค เปนตน อยางไรก็ดี การสนับสนุนพรรคการเมืองในครอบครัวท่ีมี

ความแตกตางกัน สามารถจะทําใหเกิดความขัดแยงกันได จึงตองใชสติการพิจารณา แยกแยะให

ถูกตอง ถึงไมเห็นดวยกับอีกฝาย ก็จําเปนตองบริหารความสัมพันธท่ีดีภายในครอบครัวใหได๖๓ 

๑๓) ประชาชนสนับสนุนทางการเมืองโดยการมีสวนรวมในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

นอกจากการไปใชสิทธิเลือกตั้งแลว ยังสนับสนุนการใชกฎหมายการเลือกต้ังใหมีความสมบูรณมาก

ยิ่งข้ึน คือวิธีการชวยสอดสองดูแลการทุจริต โดยการแจงเบาะแสใหแกหนวยงานของรัฐ เพ่ือเฝาระวัง

ตรวจสอบอยางเขมงวด มีผลทําใหผูท่ีจะทําการทุจริตการเลือกตั้งมิกลากระทํา๖๔ 

๑๔) ประชาชนติดตามขาวสารทางการเมือง ท่ีมีความคิดวิเคราะหทางการเมืองไปในทาง

ใด ก็จะสนับสนุนแนวคิดนั้นตามไปดวย เปนจุดเริ่มตนของการมีสวนรวมทางการเมืองอยางหนึ่ง 

อาจจะมีการพัฒนาไปถึงการปฏิบัติรวม เชน การรวมตัวเพ่ือเรียกรองสิทธิโดยชอบธรรม การเขาเปน

แนวรวมทางการเมือง การไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป เปนตน๖๕ 

๑๕) สวนใหญจะสนับสนุนไปในทางการไปใชสิทธิลือกต้ัง เพราะถาเปนดานเงินทุนคงไม

สะดวกและประชาชนมองวายังไมจําเปนท่ีจะสนับสนุนทางนี้ แตถาเปนนักธุรกิจท่ีมีความสนใจทาง

การเมืองก็อาจจะสนับสนุนไดมากกวาการไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือหากมีศักยภาพก็จะสนับสนุน

ทางดานอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน อาคารใหเชาทํากิจกรรมทางการเมือง เอ้ืออํานวยสิ่งของ

บริโภค ในพรรคการเมืองท่ีตนเองมีความศรัทธาในนโยบายของพรรค๖๖ 

๑๖) ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองดวยวิธีการไปใชสิทธิเลือกตั้งมากกวาสนับสนุน

ทางการเงิน เพราะเปนวิธีการท่ีประชาชนสามารถใหการสนับสนุนไดสะดวก๖๗ 

๑๗) การสนับสนุนทางการเมืองของประชาชนจะเปนการทํากิจกรรมรวมกับพรรค

การเมืองท่ีรองขอมาหรือประชาสัมพันธนโยบายของพรรคเพ่ือเปนการจูงใจและใหประชาชนรับทราบ 

การสนับสนุนพรรคการเมืองในครอบครัวท่ีมีความแตกตางกันทําใหเกิดความขัดแยงกันไดตอง 

แยกแยะใหถูกตองถึงแมไมเห็นดวยกับอีกฝายก็ตองบริหารความสัมพันธท่ีดีภายในครอบครัวใหได๖๘ 

                                                 
๖๓ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๖๔ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๖๕ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๖ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

 ๖๗ สัมภาษณ ผูใหขอมลูสําคัญลาํดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 
๖๘

 สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคญัลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๖ 

สรุปไดวา การสนับสนุนพรรคการเมืองของประชาชนสวนมากจะแสดงออกโดยการไปใช

สิทธิเลือกตั้งท่ัวไปหรือการสนับสนุนทางความคิดของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองนั้น ๆ ท้ังนี้ดูจาก

นโยบายของพรรคการเมืองเปนหลักและอาจจะมีการชักชวนใหบุคคลรอบขางไดสนับสนุนพรรค

การเมืองท่ีตนเองนิยมดวย ดานการสนับสนุนทางการเมืองดวยทุนทรัพยจะมีไดเฉพาะประชาชนบาง

กลุมท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจเทานั้น หรือเปนนักธุรกิจท่ีสามารถสนับสนุนไดเพ่ือสามารถเอ้ือ

ผลประโยชนรวมกัน ดังแผนภาพท่ี ๔.๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๔ ดานการสนับสนุนพรรคการเมือง ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

 

 

 

การสนับสนุนพรรค

การเมือง 

แสดงความคิดเห็นโดยไมเกิดความขัดแยง 

สนับสนนุดวยความโปรงใส 

ใชเปนขอมูลในการตัดสนิใจเลือกตั้งทั่วไป 

สนับสนนุพรรคการเมืองในกรอบ 

ของกฎหมาย 

นโยบายของพรรคการเมือง 

แกไขปญหาไดจริง 

เปนกลางในการสนับสนุน 



๑๒๗ 

ตารางท่ี ๔.๔ ผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการสนับสนุนพรรคการเมือง 

ขอท่ี ประเด็น ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ 

๑ ประชาชนแสดงออกในการสนับสนุนพรรค

การเมืองโดยการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 

 

๑๒ 

๑, ๓, ๔, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๓, 

๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ 

๒ ประชาชนแสดงออกในการสนับสนุนพรรค

การเมืองโดยการสนับสนุนทางความคิด 

 

๗ 

 

๑, ๒, ๕, ๗, ๑๔, ๑๖, ๑๗ 

 

๓ 

การสนับสนุนพรรคการเมืองของนักลงทุน

เปนการเอ้ือประโยชนทางการเมือง 

 

 

๕ 

 

๒, ๕, ๖, ๑๐, ๑๕ 

๔ ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองทาง

ชองทางการคืนภาษีเงินได 

 

๓ 

 

๓, ๕, ๖ 

๕ ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองดูจาก

นโยบายของพรรคการเมืองเปนหลกั 

 

๓ 

 

๑๐, ๑๒, ๑๕ 

 

๔.๑.๑ การประยุกตหลักโยนิโสมนสิการ เพ่ือนํามาพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

จากการสัมภาษณการประยุกตหลักโยนิโสมนสิการ เพ่ือนํามาพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดังนี้ 

๑) การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยการนําหลักธรรมโยนิโสมนสิการ 

คือการคิดแบบแยบยล แยบคาย มีเหตุและผล นํามาใชในการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนไดจริง สามารถนํามาใชกลั่นกรองนักการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพเขามาบริหารประเทศชาติได

อยางถูกตองชวยใหประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริหารงานและสรางความสามัคคีสรางการมี

สวนรวมในเกิดข้ึนในสังคมได๖๙ 

๒) ความรู เปนสิ่งสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะพฤติกรรมทางการเมืองประชาชนได “อยากให

คนในชาติเปนอยางไร ใหใสไวในความรู” และท่ีสําคัญคุณธรรมจริยธรรมจะเปนตัวกลอมเกลาให

                                                 
๖๙ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๘ 

ประชาชนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน เชน มีความเกรงชั่ว กลัวบาป และการใชเหตุผล แยกแยะเขามาชวยใน

การวิเคราะห ผิดชอบ ชั่วดี๗๐ 

๓) การนําหลักโยนิโสมนสิการมาพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท้ังดาน

คุณธรรม จริยธรรม ถาจะใหไดผลชัดเจนมากข้ึน นักกการเมืองตองประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามหลัก

คุณธรรมเพ่ือแสดงใหเห็นวาคุณงามความดีมีอยูจริง เปนสวนสําคัญทีจะทําใหประชาชนมีความเชื่อม่ัน

และไววางใจในตัวนักการเมืองมากข้ึน และเชื่อวาทุกคนสามารถพัฒนาได เรียนรูไดตลอดเวลา โดย

ทุกสวนท่ีเก่ียวของตองปฏิบัติใหเห็นชัดเจนอยางจริงจัง๗๑ 

๔) ดานคุณธรรม จะสามารถชวยพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนไดเปน

อยางมาก ควรมีวิชาหนาท่ีพลเมืองท่ีเคยมีการเรียนการสอนนํากลับมาสอนใหมในปจจุบันอีก เพราะมี

เนื้อหาหนาท่ีเก่ียวกับศีลธรรมท่ีควรปฏิบัติเพราะมีประโยชน และเปนสิ่งเริ่มตนการปลูกฝงท่ีดีจะ

ขยายผลทําใหเติบโตไปเปนพลเมืองท่ีดีได๗๒ 

๕) ปจจัยสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนตองมาจาก

ประสบการณของตนเองเปนสําคัญ คือ การไดเห็น ไดยิน ไดฟง และนํามาวิเคราะหในความเปนไปคน

รุนใหม มีความสนใจการเมืองมากข้ึน แตมีมุมมองท่ีใชอารมณของตนเองเปนหลักกอน ตองใหพบกับ

บทเรียนและประสบการณตรงดวยตนเองจะทําใหเกิดทักษะการคิดเปนเห็นภาพทางการเมืองไดชัด

ข้ึน๗๓ 

๖)  พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนคือ ความรู สําคัญท่ีสุดถาการเมืองไม

เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดปจจัยในการพัฒนา 

ตองนําเรื่องของคุณธรรมเขามากลอมเกลา ไมใหหลงเรื่องวัตถุจนมากเกินไป ตองสอนให

รูจักสิ่งท่ีถูกตอง แยกแยะ ความดีคืออะไร ความชั่วคืออะไร ตองใหแยกกันอยางชัดเจน ไมใชใหรูจัก

หรือยอมรับในสิ่งท่ีคลุมเครือหรือเปนสีเทา ถึงแมจะมีกฎหมาย แตถาขาดคุณธรรม ความดี ก็ไมเปน

กฎหมายท่ีนาเคารพนับถือไดปจจุบัน สังคมไทยประชาชนมีพฤติกรรมท่ีปองกันตนเองจนทําใหมองไม

เห็นประโยชนสวนรวม มองประโยชนของตนองเปนหลักกอน โดยสรุป หากตองการท่ีจะเปลี่ยน

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน สวนสําคัญท่ีจะชวยไดคือ พฤติกรรมของนักการเมือง ตอง

                                                 
๗๐ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๗๑ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๐ มิถุนาน ๒๕๖๓. 
๗๒ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๑๙ มิถุนาน ๒๕๖๓. 
๗๓ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๕ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓.. 



๑๒๙ 

เปลี่ยนไปในทางท่ีนาเคารพนับถือ และทําเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริงอยางจริงใจ จริงจัง 

และตอเนื่องกอนเปนลําดับแรก๗๔ 

๗) ตองพัฒนาความรู ใหมีการวิเคราะหแยกแยะ มีความซ่ือสัตย ความโปรงใส เปนจุดยืน

ของตัวเอง มีจรรยาบรรณท่ีดีงามในสวนของเด็กรุนใหม สมัยนี้ประชาชนกลุมนี้ มีความรูมาก 

โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม  แตสิ่งท่ีตองระวังคือ พฤติกรรมคลอยตาม เชน คลอยตามความ

คิดเห็นในกลุม เพราะกลัวไมเขาพวก จะทําตามกลุมแนวทางแกไข ตองใหขอมูลท่ีถูกตองมากข้ึน 

โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเปนสวนสําคัญ ตองเนนการใหความรูการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม การ

ตระหนักถึงใหเห็นประโยชนของประเทศชาติ๗๕ 

๘) หลักธรรม มีความจําเปนอยางมากในการกําหนดทิศทางของสังคม เพราะเปนพ้ืนฐาน

พฤติกรรมแรกของความคิดในการตัดสินใจ คุณธรรมหลักธรรมควรมีในนักการเมือง ผูบริหาร

บานเมือง ควรตระหนักใหมาก และแสดงใหเห็นไดชัดวาบริหารดวยคุณธรรม อยางแทจริง จะสามารถ

สรางความเชื่อม่ันใหประชาชนและศรัทธานักการเมืองและระบบการเมืองของเมืองไทยได๗๖ 

๙) หลักธรรม เปนสิ่งสําคัญในการควบคุมสติของประชาชนใหตองสนใจถูกหรือผิดได มี

ความสําคัญตอการเมืองมาก ตองสรางกระแส การทุจริตของนักการเมือง เปนสิ่งไมถูกตอง เพ่ือให

ประชาชนไดตระหนัก รับรู อยางตอเนื่อง ควรตองนําวิชา จริยธรรม หนาท่ีพลเมืองกลับเขามาสอน

เปนวิชาสําคัญ ปลูกฝงใหประชาชนแยกแยะความผิด ความถูกไดตั้งแตเด็กสําคัญมาก๗๗ 

๑๐) การท่ีจะใหประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดี หรือมีทัศนคติท่ีดี ตองมีกระบวนการและวิธีการ

ท่ีคอยกระตุนเตือนอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง ปลูกฝงตั้งแตยังเด็กใหความรูในหลักธรรมโยนิโสมนสิการ

เพ่ือใหเขามาเสริมสรางจิตสํานึก ไมใชเพียงแตพูด “ขอความเปนธรรม” แตคนเรียกรองก็ตองมีความ

เปนธรรมดวยเชนกัน๗๘ 

๑๑) การใชหลักธรรมโยนิโสมนสิการ คือการคิดเปน แยบคาย แยกแยะ ถานํามาใชมีสวน

ชวยใหประชาชนพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองไปในทางท่ีถูกตองได จะทําใหเกิดการพัฒนาระบอบ

                                                 
๗๔ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓.   
๗๕ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๖ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๗๖ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๗๗ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๗๘ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 



๑๓๐ 

ประชาธิปไตยของประเทศไทยเกิดความม่ันคงสมบูรณแบบ มีผลทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรือง

ตอไป๗๙ 

๑๒) ตองมีการประชาสัมพันธใหขอมูล เก่ียวกับผูท่ีกระทําผิดใหประชาชนไดรับรูอยาง

ท่ัวถึง โดยเฉพาะคาใชจายท่ีตองใชไปในการแกไข เชน คาใชจายในการเลือกตั้งซอมกรณีเกิดการ

ทุจริต เพ่ือเปนการกระตุนเตือนใหประชาชนไดตระหนัก ไดคิดวิเคราะห แยกแยะ ดวยเหตุผลท่ี

ถูกตอง และประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งตอไปไดดียิ่งข้ึน๘๐ 

๑๓) รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และมีสวนรวมในการพัฒนา

ประเทศดานตางๆ การจัดทําบริการสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน  การตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐ  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหความรูอยางเปนธรรม เปนกลาง ไมเขาขาง

ฝายใดฝายหนึ่ง๘๑ 

๑๔) คนรุนใหมจะไมเห็นความสําคัญของพุทธศาสนา แตถาวิเคราะหใหดีจะเห็นวาทุก

วันนี้ท่ีโลกเราอยูรวมกันไดก็เพราะมีศาสนา คนรุนใหม มีความคิด การตัดสินใจท่ีสามารถเปลี่ยนแปลง

ได ข้ึนอยูกับการขัดเกลาท่ีถูกตอง และมีคุณภาพ แตกตางจากคนรุนเกาความคิดจะเปลี่ยนคอนขาง

ยากมีผลตอการตัดสินใจก็จะเปลี่ยนยากตามมาในการนําหลักธรรมโยนิโสมนสิการเขามาใช เห็นดวย

อยางยิ่ง เพราะการแยกแยะ ดวยเหตุผล วิจารณาญาณ กับสิ่งตาง ๆ เปนสวนสําคัญมากตอการ

ตัดสินใจ โดยเฉพาะกับขาวสารททางการเมืองในปจจุบันท่ีมีความคลุมเครือ ไมชัดเจน คอนขางมาก 

จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีประชาชนตองนําเอาหลักพุทธธรรมโยนิโสมนสิการเขามาใชในกระบวนการทาง

ความคิดนํามาใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกต้ังใหมีความคุมคามากท่ีสุดการเริ่มตนทาง

การเมืองท่ีดี การเลือกนักการเมืองท่ีดี ก็ตองอาศัยการตัดสินใจท่ีดีของประชาชนเปนสวนสําคัญ๘๒ 

๑๕) ตองใชหลักคําสอนทางศาสนามาเชื่อมโยงกับทางการเมืองไดโดยไมผิดกฎหมาย

หรือไมถูกมองวาไมเหมาะสมควรท่ีจะตองหันมาดูทางนี้และสนับสนุนทางท่ีถูกตองสิทธิเสรีภาพทาง

การเมืองกับคนใหมากท่ีสุด พฤติกรรมทางการเมืองท่ีรูปแบบแสดงออกมาตองเปนไปอยางอิสระ และ

คิดไดตามหลักธรรมของโยนิโสมนสิการ คือ แยกแยะ เหตุผล วิเคราะห คิดเปนธรรม๘๓ 

                                                 
๗๙ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๔ วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓.. 
๘๐ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๑๓ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๘๑ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 
๘๒ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘๓ สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๑ 

๑๖) หลักธรรมโยนิโสมนสิการเปนหลักธรรมท่ีประชาชนควรนํามาใชในการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองอยางดียิ่ง เพราะมีวิธีคิดท่ีแยบยล แยกแยะ ทําใหประชาชนไดวิเคราะหเห็น

ขอมูลท่ีแทจริงได เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งไดดี๘๔  

๑๗) การมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติทางการเมืองไมวาจะเปนประชาชนหรือ

นักการเมืองก็ดี มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาการเมืองของไทย จากอดีตท่ีผานมาเราไดรับ

บทเรียนทางการเมืองมากมายแกนแทของเหตุการณทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนคือการขาดคุณธรรม

จริยธรรมทางการเมือง หากนําหลักธรรมโยนิโสมนสิการเขามาปรับใชในชีวิตประจําวันจะทําให

การเมืองของประเทศไทยมีการบริหารท่ีอยูบนพ้ืนฐานความโปรงใส ความเปนธรรม ประชาชนจะ

เชือ่ม่ันในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมากข้ึน๘๕ 

สรุปไดวา การนําหลักธรรมโยนิโสมนสิการมาบูรณาการในการพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะหลักธรรมโยนิโสมนสิการคือ 

การใชความคิดท่ีรูจักวิเคราะห แยกแยะ คิดอยางมีความแยบยลดวยเหตุและผล ทําใหประชาชน

สามารถกลั่นกรองขอมูลขาวสารทางการเมืองไดอยางมีคุณภาพเปนสวนสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ในการเลือกตั้งท่ัวไป อีกสวนสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองคือการปฏิบัติตามคุณธรรม

และจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญท่ีจะพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนไดดี 

 

ตารางท่ี ๔.๕ ผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการ 
 

ขอท่ี หลักธรรมโยนิโสนสิการ ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ 

๑ คุณธรรมจริยธรรมกลอมเกลาพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชน 

 

๑๒ 

๒, ๓, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๓, 

๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ 

๒ การ คิดแบบแยบยล มี เหตุ มี ผ ล พัฒนา

พฤติกรรมทางการเมือง 

 

๙ 

๑, ๕, ๗, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, 

๑๖, ๑๗ 

๓ การวิเคราะหแยกแยะพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมือง 

 

๗ 
๔, ๖, ๗, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕ 

                                                 
 ๘๔ สัมภาษณ ผูใหขอมลูสําคัญลาํดับท่ี ๑๑ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 
๘๕

 สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคญัลําดับท่ี ๑๒ วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๒ 

ตารางท่ี ๔.๕ ผลสรุปการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการ (ตอ) 
 

ขอท่ี หลักธรรมโยนิโสนสิการ ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ 

๔ คว ามรู เ ป น ส ว นสํ า คัญ ใน กา ร พั ฒ น า

พฤติกรรมทางการเมือง 

 

๘ 

 

๒, ๓, ๖, ๗, ๑๓, ๑๔,๑๖, ๑๗ 

๕ การรู จักกลั่นกรองขอมูลอยางละเอียด

สามารถพัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง 

 

๓ 

 

๑, ๗, ๑๔ 

 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

๔.๒ ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งทั่วไป 

๔.๒.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 

ในการวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชน ซ่ึงมีคุณลักษณะขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัย

สวนบุคคล คือ เพศ  อายุ การศึกษา และอาชีพ ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจงคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังปรากฏ

ในตาราง 

 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงจํานวนและคารอยละขอมูล ท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ 

แบบสอบถาม  

(n=๔๐๐) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ   

      ชาย ๑๙๔ ๔๘.๕ 

      หญิง ๒๐๖ ๕๑.๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

 

 



๑๓๓ 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงจํานวนและคารอยละขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ 

แบบสอบถาม (ตอ) 

 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

อายุ   

      ๑๘ – ๓๐ ป ๑๑๑ ๒๗.๘ 

      ๓๑ – ๔๐ ป ๙๖ ๒๔.๐ 

      ๔๑ - ๕๐  ป 

      ๕๑ – ๖๐  ป 

๑๐๐ 

๕๓ 

๒๕.๐ 

๑๓.๓ 

      ๖๑ ป ข้ึนไป ๔๐ ๑๐.๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

การศึกษา   

      ต่ํากวาปริญญาตร ี ๑๕๙ ๓๙.๘ 

      ปริญญาตร ี

      ปริญญาโท 

      ปริญญาอก 

๑๖๗ 

๖๑ 

๑๓ 

๔๑.๘ 

๑๕.๐๓ 

๓.๓ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

อาชีพ   

     นักศึกษา ๒๕ ๖.๓ 

     ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

     เกษตรกร  

     รับจางท่ัวไป 

๑๖๒ 

๔๐ 

๓๖ 

๔๐.๕ 

๑๐.๐ 

๙.๐ 

     คาขาย ๔๔ ๑๑.๐ 

     พนักงานบริษัท ๔๓ ๑๐.๘ 

     ประกอบธุรกิจสวนตัว ๕๐ ๑๒.๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

 

 



๑๓๔ 

จากตารางท่ี ๔.๖ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศหญิง จํานวน ๒๐๖ คน คิดเปน

รอยละ ๕๑.๕ และเพศชาย จํานวน ๑๙๔ คน คิดเปนรอยละ ๔๘.๕ ตามลําดับ 

อายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุตั้งแต ๑๘ – ๓๐ ป จํานวน ๑๑๑ คน คิดเปน

รอยละ ๒๗.๘ อายุ ๔๑ – ๕๐ ป จํานวน ๑๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๐ อายุ ๓๑ - ๔๐ ป จํานวน 

๙๖ คน  คิดเปนรอยละ ๒๔.๐ อายุ ๕๑ – ๖๐ ป จํานวน ๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๓ และ อายุ ๖๑ 

ปข้ึนไป จํานวน ๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐  ตามลําดับ 

การศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๖๗ คน 

คิดเปนรอยละ ๔๑.๘, ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๑๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๘ ปริญญาโท จํานวน 

๖๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๐๓ และ ระดับปริญญาเอก จํานวน ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๓.๓ 

ตามลําดับ 

อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 

๑๖๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๕, ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน ๕๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๕ คาขาย 

จํานวน ๔๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๐ พนักงานบริษัท จํานวน ๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๘ 

เกษตรกร จํานวน ๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐ รับจาง จํานวน ๓๖ คิดเปนรอยละ ๙.๐ และ

นักศึกษา จํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๖.๓ ตามลําดับ 

๔.๒.๒ ผลการวิเคราะหพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ในการเลือกตั้งท่ัวไป จังหวัดนครปฐม 

จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป” ใน ๔ ประเด็น คือ ๑) ดานติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง  ๒) ดาน

การไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ๓) ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง และ ๔) ดานสนับสนุนพรรค

การเมือง โดยใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรปูตาราง

ประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 

 

 

 

 



๑๓๕ 

ตารางท่ี ๔.๗ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป โดยรวม 

(n=๔๐๐) 

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 
X  S.D. แปลผล 

๑. ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง   ๓.๓๑ ๐.๖๙ ปานกลาง 

๒. ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ๔.๐๔ ๐.๗๖ มาก 

๓. ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง ๓.๔๐ ๑.๐๒ ปานกลาง 

๔. ดานสนับสนุนพรรคการเมือง ๓.๓๓ ๐.๖๘ ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๕๒ ๐.๖๘ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๗ พบวา ประชาชนจังหวัดนครปฐมมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = ๓.๕๒, S.D=๐.๖๘) เม่ือพิจารณาโดยเรียง

ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งทั่วไป 

( Χ = ๔.๐๔ , S.D.=๐.๗๖) รองลงมาไดแกดานการเปนแนวรวมทางการเมือง (Χ =๓.๔๐, S.D=

๙๑.๐๒) ดานสนับสนุนพรรคการเมือง (Χ =๓.๓๓, S.D=๐.๖๘) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดาน

ติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง (Χ =๓.๓๑, S.D=๐.๖๙) ตามลําดับ  

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานติดตามขอมูลขาวสาร

ทางการเมือง   

  (n=๔๐๐) 

ดานติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง   X  S.D. แปลผล 

๑. ทานได ติดตามรับฟ งการปราศรั ยของพรรค

การเมือง ทําใหเขาใจการเมืองไดชัดเจนมากข้ึน 

 

๓.๗๐ 

 

๑.๐๓ 

 

มาก 

๒. ทานไดติดตามขาวสารทางการเมืองในการทํางาน

ของรัฐบาลและฝายคานทําใหทานสามารถคิด

วิ เคราะหและลํ าดับได ถึ งบทบาทหนา ท่ีของ

ฝายรัฐบาลและฝายคาน 

 

 

๓.๘๙ 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

มาก 



๑๓๖ 

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานติดตามขอมูลขาวสาร

ทางการเมือง (ตอ)  

  (n=๔๐๐) 

ดานติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง   X  S.D. แปลผล 

๓. ทานได ติดตามรับฟ งการปราศรั ยของพรรค

การเมือง ทําใหเขาใจการเมืองไดชัดเจนมากข้ึน 

 

๓.๗๐ 

 

๑.๐๓ 

 

มาก 

๔. ทานไดติดตามขาวสารทางการเมืองในการทํางาน

ของรัฐบาลและฝายคานทําใหทานสามารถคิด

วิ เคราะหและลํ าดับได ถึ งบทบาทหนา ท่ีของ

ฝายรัฐบาลและฝายคาน 

 

 

๓.๘๙ 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

มาก 

๕. ท านไดติ ดตามพฤติกรรมทางการ เ มืองของ

นักการเมืองจากชองทางสื่อสารตาง ๆ ทําใหทานมี

ความรูทางการเมืองมากข้ึน 

 

 

๒.๖๕ 

 

 

๑.๐๗ 

 

 

ปานกลาง 

๖. ทานไดติดตามขาวสารขอมูลทางการเมืองในการ

พูดคุยสนทนาทางการเ มืองกับบุคคล ท่ีสนใจ

การเมืองดวยกัน ทําใหไดรับความรูเก่ียวกับการ

เมืองไทยมากข้ึน 

 

 

 

๓.๐๑ 

 

 

 

๐.๗๒ 

 

 

 

ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๓๑ ๐.๖๙ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๘ พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป ดานติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ =๓.๓๑, 

S.D.=๐.๖๙) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก 

ขอท่ีวา “ทานไดติดตามขาวสารทางการเมืองในการทํางานของรัฐบาลและฝายคานทําใหทานสามารถ

คิดวิเคราะหและลําดับไดถึงบทบาทหนาท่ีของฝายรัฐบาลและฝายคาน (Χ =๓.๘๙, S.D=๑.๐๐) 

รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทานไดติดตามรับฟงการปราศรัยของพรรคการเมือง ทําใหเขาใจการเมืองได

ชัดเจนมากข้ึน (Χ =๓.๗๐, S.D=๑.๐๓)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “ท า น ไ ด ติ ด ต า ม



๑๓๗ 

พฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองจากชองทางสื่อสารตาง ๆ ทําใหทานมีความรูทางการเมือง

มากข้ึน(Χ = ๒.๖๕, S.D.= ๑.๐๗)” ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี ๔.๙ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้ง

ท่ัวไป         

          

            (n=๔๐๐) 

ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป X  S.D. แปลผล 

๑. ในการเลือกตั้งท่ัวไปทานไปใชสิทธิทุกครั้ง ๔.๓๐ ๐.๙๕ มากท่ีสุด 

๒. ทานคิดวาการซ้ือสิทธิขายเสียงเปนเรื่องท่ีไมสมควร

ปฏิบัต ิ

 

๔.๓๕ 

 

๐.๙๙ 

 

มากท่ีสุด 

๓. ทานไปใชสิทธิเลือกตั้งซอมทุกครั้งท่ีมี โดยมีจิตสํานึก

ท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีของตนเองในทางการเมืองให

ครบถวนสมบูรณ 

 

 

๔.๒๑ 

 

 

๑.๐๐ 

 

 

มากท่ีสุด 

๔. ทานเลือกพรรคการเมืองท่ี เปนพรรคเกาแก มี

ประสบการณมาก        

 

๓.๒๗ 

 

๑.๑๔ 

 

ปานกลาง 

โดยรวม ๔.๐๔ ๐.๗๖ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๙ พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป ดานการไปใชสิทธิเลือกต้ังท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = ๔.๐๔, S.D.=๐.๗๖) 

เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนี้ ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานคิดวาการซ้ือสิทธิขายเสียงเปนเรื่องท่ีไมสมควรปฏิบัติ ( Χ =

๔.๓๕, S.D.=๐.๙๙)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ในการเลือกตั้งท่ัวไปทานไปใชสิทธิทุกครั้ง (Χ =๔.๓๐, 

S.D.=๐.๙๕)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “ทานเลือกพรรคการเมืองท่ีเปนพรรคเกาแกมี

ประสบการณมาก (Χ =๓.๒๗, S.D.=๑.๑๔)” ตามลําดับ 

 



๑๓๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการเปนแนวรวม

ทางการเมือง 

           (n=๔๐๐) 

ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง X  S.D. แปลผล 

๑. ทานเขารวมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกับ

พรรคการเมืองท่ีทานสนใจในนโยบายของพรรค

เทานั้น 

 

๓.๓๒ 

 

๑.๑๖ 

 

ปานกลาง 

๒. ทานเขารวมกิจกรรมตอตานการทํางานของรัฐบาล 

เม่ือเห็นวาการทํางานของรัฐบาลไมถูกตองหรือไม

ชอบดวยกฎหมาย 

 

๓.๕๒ 

 

๑.๓๓ 

 

มาก 

๓. ทานเขารวมการยื่นขอเรียกรองความตองการ

แกปญหาทางการเมือง 

 

๓.๔๔ 

 

๑.๑๕ 

 

มาก 

๔. ทานเขาเปนแนวรวมทางการเมืองเพราะติดตาม

จากบุคคลท่ีอยูรอบๆตัว เชน พอ แม พ่ี นอง 

เพ่ือน เปนตน 

 

๓.๓๖ 

 

๑.๐๗ 

 

ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๔๐ ๐.๐๒ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (Χ =๓.๔๐, S.D.=

๐.๐๒) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดังนี้ ขอท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานเขารวมกิจกรรมตอตานการทํางานของรัฐบาล เม่ือเห็นวาการ

ทํางานของรัฐบาลไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย(Χ =๓.๕๒, S.D.= ๑.๓๓)” รองลงมาไดแก ขอ

ท่ีวา “ทานเขารวมการยื่นขอเรียกรองความตองการแกปญหาทางการเมือง ( Χ =๓.๔๔, S.D.=

๑.๑๕)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “ทานเขารวมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกับพรรค

การเมืองท่ีทานสนใจในนโยบายของพรรคเทานั้น (Χ =๓.๓๒, S.D.=๑.๑๖)” ตามลําดับ 



๑๓๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการสนับสนุนพรรค

การเมือง 

(n=๔๐๐) 

ดานการสนับสนุนพรรคการเมือง X  S.D. แปลผล 

๑. ทานสนับสนุนพรรคการเมืองในรูปแบบตาง ๆ ท่ี

ไมผิดกฎหมาย 

 

๓.๐๗ 

 

๐.๘๙ 

 

ปานกลาง 

๒. ทานเห็นวาการเมืองเปนเรื่องของประโยชน

สวนรวม จึงสนับสนุนทุกพรรคการเมือง 

 

๓.๒๔ 

 

๐.๗๕ 

 

ปานกลาง 

๓. ทานสนับสนุนเฉพาะพรรคการเมืองท่ีเกาแกมี

ประสบการณมาก 

 

๓.๒๙ 

 

๑.๐๑ 

 

ปานกลาง 

๔. ทานชักชวนผูอ่ืนใหสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีทาน

ชื่นชอบ 

 

๓.๗๔ 

 

๑.๑๔ 

 

มาก 

โดยรวม ๓.๓๓ ๐.๖๘ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน

การเลือกตั้งท่ัวไป ดานการสนับสนุนพรรคการเมือง โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (Χ =๓.๓๓, S.D.=

๐.๖๘) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเปน

สวนมาก ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานชักชวนผูอ่ืนใหสนับสนุนพรรคการเมืองท่ี

ทานชื่นชอบ  (Χ =๓.๗๔, S.D.=๑.๑๔)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ท า น ส นั บ ส นุ น เ ฉ พ า ะ พ ร ร ค

การเมืองท่ีเกาแกมีประสบการณมาก (Χ =๓.๒๙, S.D.=๑.๐๑)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา 

“ทานสนับสนุนพรรคการเมืองในรูปแบบตาง ๆ ท่ีไมผิดกฎหมาย ( Χ =๓.๐๗, S.D.=๑.๘๙)” 

ตามลําดับ 

สรุปไดวา ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

เรียงตามลําดับดังนี้ ๑) ดานติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง  ๒) ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 

๓) ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง  และ ๔) ดานสนับสนุนพรรคการเมือง ซ่ึงพฤติกรรมทางการ



๑๔๐ 

เมืองของประชาชนเหลานี้ เปนสวนสําคัญในการตัดสินใจท่ีจะเลือกนักการเมืองท่ีดีหรือไมดีเขามา

บริหารประเทศโดยผานกระบวนการการเลือกตั้งท่ัวไป     

๔.๒.๓ ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

 

ตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

โดยรวม 

          (n=๔๐๐) 

ปจจัยสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 
X  S.D. แปลผล 

๑.ดานความรู ๒.๑๘ ๐.๖๑ นอย 

๒.ดานทัศนคติ ๒.๑๐ ๐.๕๙ นอย 

๓.ดานการนําไปปฏิบัติ ๒.๓๗ ๐.๗๑ นอย 

โดยรวม ๒.๒๒ ๐.๕๗ นอย 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับนอย (Χ =๒.๒๒, S.D.=๐.๕๗) เม่ือ

พิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยทุกดาน ดังนี้ ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ดานการนําไปปฏิบัติ (Χ =๒.๓๗, S.D.=๐.๗๑) รองลงมาไดแก ดานความรู (Χ

=๒.๑๘ S.D.=๐.๖๑) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานทัศนคติ ( Χ =๒.๑๐, S.D.=๐.๕๙)  

 

 

 

 

 

 



๑๔๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดาน

ความรู 

            (n=๔๐๐) 

ดานความรู X  S.D. แปลผล 

๑. ทานเขาใจถึงสิทธิหนาท่ีทางการเมืองของประชาชน

เปนอยางดี 

 

๒.๑๗ 

 

๐.๘๓ 

 

นอย 

๒. ทานอานบทความ บทวิ เคราะหทางการเมือง 

เพ่ือใหมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 

๒.๒๕ 

 

๐.๘๓ 

 

นอย 

๓. ทานเขาฟงการปราศรัยการหาเสียงของพรรค

การเมืองเพ่ือใหเขาใจนโยบายของพรรคเพ่ิมข้ึน 

 

๒.๑๒ 

 

๐.๗๗ 

 

นอย 

๔. ทานเขาฟงบรรยายหรือการสัมมนาเก่ียวกับปญหา

ทางการเมืองเพ่ือรับรูสถานการณปจจุบัน 

 

๒.๒๑ 

 

๐.๘๐ 

 

นอย 

โดยรวม ๒.๑๘ ๐.๖๑ นอย 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานความรู โดยรวมอยูในระดับนอย (Χ =๒.๑๘, S.D.=

๐.๖๑) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยทุกขอ

ดังนี้ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก “ทานอานบทความ บทวิเคราะหทางการเมือง เพ่ือใหมีความเขาใจ

มากยิ่งข้ึน” (Χ =๒.๒๕, S.D.=๐.๘๓) รองลงมาไดแก “ทานเขาฟงบรรยายหรือการสัมมนาเก่ียวกับ

ปญหาทางการเมืองเพ่ือรับรูสถานการณปจจุบันานความรู” (Χ =๒.๒๑ S.D.=๐.๘๐) และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ “ทานเขาฟงการปราศรัยการหาเสียงของพรรคการเมืองเพ่ือใหเขาใจนโยบายของ

พรรคเพ่ิมข้ึน” (Χ = ๒.๑๒, S.D.=๐.๗๗)  

 

 

 

 



๑๔๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดาน

ทัศนคต ิ

            (n=๔๐๐) 

ดานทัศนคต ิ X  S.D. แปลผล 

๑. ทานมีความเชื่อม่ันในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยจะสามารถแกปญหาทางการเมืองได 

 

๒.๑๗ 

 

๐.๘๓ 

 

นอย 

๒. ทานมีความเชื่อวาการบริหารงานของฝายรัฐบาล

สามารถแกปญหาประเทศชาติไดประชาชนจึงควร

เชื่อการตัดสินใจของรัฐบาล 

 

 

๒.๒๕ 

 

 

๐.๘๓ 

 

 

นอย 

๓. ทานเชื่อวาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

สามารถสรางความสามัคคีใหกับคนในชาติไดอยาง

เหนียวแนน 

 

 

๒.๑๒ 

 

 

๐.๗๗ 

 

 

นอย 

๔. ทานเชื่อวาระบบพรรคพวกหรือเครือญาติยังเปน

พฤติกรรมท่ีอยูในระบบการเมืองไทย 

 

๒.๒๑ 

 

๐.๘๐ 

 

นอย 

โดยรวม ๒.๑๘ ๐.๖๑ นอย 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานทัศนคติ โดยรวมอยูในระดับนอย (Χ =๒.๑๘, S.D.=

๐.๖๑) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยทุกขอ

ดังนี้ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก “ทานมีความเชื่อวาการบริหารงานของฝายรัฐบาลสามารถ

แกปญหาประเทศชาติไดประชาชนจึงควรเชื่อการตัดสินใจของรัฐบาล” (Χ =๒.๒๕, S.D.=๐.๘๓)  

รองลงมาไดแก “ทานเชื่อวาระบบพรรคพวกหรือเครือญาติยังเปนพฤติกรรมท่ีอยูในระบบการ

เมืองไทย” (Χ =๒.๒๑ S.D.=๐.๘๐) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ “ทานเชื่อวาระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยสามารถสรางความสามัคคีใหกับคนในชาติไดอยางเหนียวแนน” ( Χ = ๒.๑๒, 

S.D.=๐.๗๗)  

 



๑๔๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดาน

การนําไปปฏิบัติ 

            (n=๔๐๐) 

ดานการนําไปปฏิบัต ิ X  S.D. แปลผล 

๑.ทานจะพูดคุยปญหาทางการเมืองกับบุคคลท่ีสนใจ

ทางการเมืองอยูเสมอ 

 

๒.๐๖ 

 

๐.๘๐ 

 

นอย 

๒.เม่ือทานมีโอกาสทานจะเขารวมการปราศรัยเก่ียวกับ

การทํางานของรัฐบาลเสมอ 

 

๒.๗๖ 

 

๑.๐๙ 

 

ปานกลาง 

๓.ทานมีโอกาสถายทอดความรูในระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยกับกลุมเพ่ือน ๆ และในชุมชนของ

ทาน 

 

 

๒.๔๓ 

 

 

๐.๙๒ 

 

 

นอย 

๔.ทานเสนอปญหาแนวทางการแกไขไปยังนักการเมือง

ทองถ่ินหรือผูนําทางการเมืองหรือหนวยงานภาครัฐ 

 

 

๒.๒๓ 

 

 

๐.๘๑ 

 

 

นอย 

โดยรวม ๒.๓๗ ๐.๗๑ นอย 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการนําไปปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับนอย (Χ =๒.๓๗, 

S.D.=๐.๗๑) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยทุก

ขอดังนี้ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก “เม่ือทานมีโอกาสทานจะเขารวมการปราศรัยเก่ียวกับการ

ทํางานของรัฐบาลเสมอ” (Χ =๒.๗๖, S.D.=๑.๐๙) รองลงมาไดแก “ทานมีโอกาสถายทอดความรูใน

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกับกลุมเพ่ือน ๆ และในชุมชนของทาน” (Χ =๒.๔๓ S.D.=

๐.๙๒) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ “ทานจะพูดคุยปญหาทางการเมืองกับบุคคลท่ีสนใจทางการเมือง

อยูเสมอ” (Χ = ๒.๐๖, S.D.=๐.๘๐)  

 

 

 



๑๔๔ 

๔.๓ ผลการวิเคราะหการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนที่มีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งทั่วไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา 

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตาม

หลักโยนิโสมนสิการ โดยรวม 

(n=๔๐๐) 

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

ตามหลักโยนิโสมนสิการ 

 

X  

 

S.D. 

 

แปลผล 

๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (คิดแบบตามท่ีเปนจริง) ๓.๔๗ ๐.๗๖ มาก 

๒. วิธีคิดแบบอริยสัจจ (วิธีคิดแบบแกปญหา) ๓.๒๓ ๐.๙๐ ปานกลาง 

๓. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ (คิดตามหลักการและ 

    ความมุงหมาย) 

 

๓.๔๕ 

 

๐.๘๓ 

 

มาก 

๔. วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก (คิดถึงผลดี ผลเสีย 

และการแกไขท่ีถูกตอง)  

 

๓.๒๐ 

 

๐.๘๐ 

 

ปานกลาง 

 ๕. วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม (คิดแบบกุศล 

ภาวนา)  

 

๓.๔๐ 

 

๐.๘๐ 

 

ปานกลาง 

๖. วิธีคิดแบบวิภัชชวาท (คิดโดยแยกแยะออกมาใหครบ 

   ทุกดาน) 

 

๓.๕๓ 

 

๐.๘๐ 

 

มาก 

โดยรวม ๓.๓๘ ๐.๖๕ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบวา การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ =๓.๓๘, 

S.D.=๐.๖๕) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก 

วิธีคิดแบบวิภัชชวาท (คิดโดยแยกแยะออกมาใหครบทุกดาน) (Χ =๓.๕๓, S.D.=๐.๘๐)  รองลงมา

ไดแก วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (คิดแบบตามท่ีเปนจริง) (Χ =๓.๔๗ S.D.=๐.๗๖) วิธีคิดแบบอรรถ

ธรรมสัมพันธ (คิดตามหลักการและความมุงหมาย) (Χ =๓.๔๕, S.D.=๐.๘๓) วิธีคิดแบบอุบายปลุก



๑๔๕ 

เราคุณธรรม (คิดแบบกุศล ภาวนา) ( Χ =๓.๔๐, S.D.=๐.๘๐) วิธีคิดแบบอริยสัจจ (วิธีคิดแบบ

แกปญหา) (Χ =๓.๒๓, S.D.=๐.๙๐) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 

(คิดถึงผลดี ผลเสีย และการแกไขท่ีถูกตอง) (Χ =๓.๒๐, S.D.=๐.๘๐) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป วิธีคิด

แบบสืบสาวเหตุปจจัย (คิดแบบตามท่ีเปนจริง) 

           (n=๔๐๐) 

วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (คิดแบบตามท่ีเปนจริง) X  S.D. แปลผล 

๑. ทานติดตามขาวสารทางการเมืองโดยการสืบคนหา

เหตุท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 

๓.๓๘ 

 

๐.๙๘ 

 

ปานกลาง 

๒. ทานจะตั้ ง คําถามกับตนเองถึงเหตุผลท่ี เลื อก

นักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้น ๆ วามีเหตุผล

อะไรกอนท่ีจะตัดสินใจเลือก 

 

 

๓.๙๖ 

 

 

๑.๐๗ 

 

 

มาก 

๓. ทานพิจารณาถึงสาเหตุและปจจัยหลาย ๆ ดานมา

ประกอบกัน เพ่ือเปนขอมูลการตัดสินใจเขาเปน

แนวรวมกับกลุมทางการเมือง 

 

 

๓.๒๖ 

 

 

๑.๒๘ 

 

 

ปานกลาง 

๔. ทานพิจารณาถึงสาเหตุและปจจัยหลาย ๆ ดานมา

ประกอบกัน เพ่ือเปนขอมูลกอนการตัดสินใจท่ีจะ

สนับสนุนพรรคการเมือง 

 

 

๓.๒๙ 

 

 

๐.๗๖ 

 

 

ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๔๗ ๐.๗๖ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบวา การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 

(คิดแบบตามท่ีเปนจริง)” อยูในระดับมาก (Χ =๓.๔๗, S.D.=๐.๗๖) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานจะตั้งคําถามกับตนเองถึงเหตุผลท่ี

เลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้น ๆ วามีเหตุผลอะไรกอนท่ีจะตัดสินใจเลือก(Χ =๓.๙๖, S.D.=

๑.๐๗)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทานติดตามขาวสารทางการเมืองโดยการสืบคนหาเหตุท่ีเกิดข้ึน

เพ่ือใหเขาใจมากยิ่งข้ึน(Χ =๓.๓๘, S.D.=๐.๙๘)” ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “ ทานพิจารณาถึง



๑๔๖ 

สาเหตุและปจจัยหลาย ๆ ดานมาประกอบกัน เพ่ือเปนขอมูลการตัดสินใจเขาเปนแนวรวมกับกลุมทาง

การเมือง(Χ =๓.๒๖, S.D.=๑.๒๘)” ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๘ แสดงคาเฉลี่ย ( X )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา 

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป วิธีคิด

แบบอริยสัจ (วิธีคิดแบบแกปญหา) 

           (n=๔๐๐) 

วิธีคิดแบบอริยสัจจ (วิธีคิดแบบแกปญหา) X  S.D. แปลผล 

๑. ทานติดตามขาวสารทางการเมืองโดยใชการ

พิจารณาตามเหตุผลท่ีเปนจริง สงผลใหทานทราบ

ขอเท็จจริงไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

 

๓.๓๗ 

 

 

๑.๑๑ 

 

 

ปานกลาง 

๒. ทานใชสิทธิเสรีภาพทางการเมืองอยางถูกตองสงผล

ทําใหระบอบประชาธิปไตยเกิดการพัฒนา 

 

๓.๓๕ 

 

๑.๒๒ 

 

ปานกลาง 

๓. ทานเข าร วมกิจกรรมทางการเ มือง กับพรรค

การเมืองท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือประโยชนสวนรวม

สงผลใหระบอบประชาธิปไตยเกิดการพัฒนา 

 

 

๓.๑๖ 

 

 

๑.๒๖ 

 

 

ปานกลาง 

๔. ทานเลือกสนับสนุนพรรคการเมือง ท่ีจะสราง

ประโยชนใหแกสวนรวมมากท่ีสุดสงผลตอการ

พัฒนาบานเมือง   

 

 

๓.๐๖ 

 

 

๑.๑๗ 

 

 

ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๒๓ ๐.๙๐ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบวา การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “วิธีคิดแบบอริยสัจจ (วิธีคิด

แบบแกปญหา)” โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (Χ =๓.๒๓, S.D.=๐.๙๐) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตาม

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานติดตามขาวสารทางการ

เมืองโดยใชการพิจารณาตามเหตุผลท่ีเปนจริง สงผลใหทานทราบขอเท็จจริงไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน(Χ =

๓.๓๗, S.D.=๑.๐๕)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทานใชสิทธิเสรีภาพทางการเมืองอยางถูกตองสงผลทํา

ใหระบอบประชาธิปไตยเกิดการพัฒนา(Χ =๓.๓๕, S.D.=๑.๒๒)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ



๑๔๗ 

ท่ีวา “ทานเลือกสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีจะสรางประโยชนใหแกสวนรวมมากท่ีสุดสงผลตอการ

พัฒนาบานเมือง(Χ =๓.๐๖, S.D.=๑.๑๗)” ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงคาเฉลี่ย ( X )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป วิธีคิด

แบบอรรถธรรมสัมพันธ (คิดตามหลักการและความมุงหมาย) 

           (n=๔๐๐) 

วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 

 (คิดตามหลักการและความมุงหมาย) 
X  S.D. แปลผล 

๑. ทานพิจารณาขาวสารทางการเมืองโดยคํานึงถึง

สภาพความเปนจริงและถูกตองตามคุณธรรม

จริยธรรม 

 

 

๓.๐๒ 

 

 

๑.๐๙ 

 

 

ปานกลาง 

๒. ทานไปใชสิทธิเลือกตั้ ง ท่ัวไปโดยการพิจารณา

นักการเมืองหรือพรรคการเมืองท่ีมีจุดมุงหมายสราง

ประโยชนใหแกสวนรวมมากท่ีสุด 

 

 

๔.๐๔ 

 

 

๑.๐๘ 

 

 

มาก 

๓. ทานเขารวมกิจกรรมทางการเมืองโดยการพิจารณา

จากจุดประสงคและความมุงหมายของกิจกรรมนั้น

วาตองสรางประโยชนใหแกสวนรวมมากท่ีสุด 

 

 

๓.๓๙ 

 

 

๑.๓๑ 

 

 

มาก 

๔. ทานสนับสนุนพรรคการเมืองโดยการพิจารณาจาก

จุดประสงคและความมุงหมายของกิจกรรมนั้นวา

ตองสรางประโยชนใหแกสวนรวมมากท่ีสุด 

 

 

๓.๓๘ 

 

 

๑.๒๔ 

 

 

ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๔๕ ๐.๘๓ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๙ การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 

(คิดตามหลักการและความมุงหมาย)” โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =๓.๔๕, S.D.=๐.๘๓) เม่ือ

พิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานไปใช

สิทธิเลือกตั้งท่ัวไปโดยการพิจารณานักการเมืองหรือพรรคการเมืองท่ีมีจุดมุงหมายสรางประโยชน

ใหแกสวนรวมมากท่ีสุด (Χ =๔.๐๔, S.D.=๑.๐๘)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทานเข าร วมกิจกรรม



๑๔๘ 

ทางการเมืองโดยการพิจารณาจากจุดประสงคและความมุงหมายของกิจกรรมนั้นวาตองสราง

ประโยชนใหแกสวนรวมมากท่ีสุด(Χ =๓.๓๙, S.D.=๑.๓๑)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา 

“ทานพิจารณาขาวสารทางการเมืองโดยคํานึงถึงสภาพความเปนจริงและถูกตองตามคุณธรรม

จริยธรรม(Χ =๓.๐๒, S.D.=๑.๐๙)” ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๐ แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป วิธีคิด

แบบคุณโทษและทางออก (คิดถึงผลดี ผลเสีย และการแกไขท่ีถูกตอง) 

 (n=๔๐๐) 

วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 

 (คิดถึงผลดี ผลเสีย และการแกไขท่ีถูกตอง) 
X  S.D. แปลผล 

๑. ทานติดตามขาวสารทางการเมืองโดยพิจารณาถึง

ผลดี ผลเสีย และวิธีการแกไขปญหาท่ีถูกตอง 

 

๓.๐๘ 

 

๑.๐๖ 

 

ปานกลาง 

๒. ทานตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหรือนักการเมือง

โดยคํานึงถึง ผลดี ผลเสีย ท่ีจะเกิดข้ึน และม่ันใจวา

เลือกถูกตองท่ีสุด 

 

 

๓.๓๔ 

 

 

๑.๔๕ 

 

 

ปานกลาง 

๓. ทานเขารวมกิจกรรมทางการเมือง โดยพิจารณาถึง 

ผลดี ผลเสีย ท่ีจะตามมาและวิธีแกไขปญหาท่ี

ถูกตองของกิจกรรมนั้น 

 

 

๓.๒๘ 

 

 

๑.๑๑ 

 

 

ปานกลาง 

๔. ทานสนับสนุนพรรคการเมืองโดยพิจารณาถึง ผลดี 

ผลเสียท่ีจะตามมา จึงแกไขดวยการสนับสนุนใน

รูปแบบท่ีถูกตองตามกฎหมาย  

 

 

๓.๑๐ 

 

 

๑.๐๖ 

 

 

ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๒๐ ๐.๘๐ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบวา การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “วิธีคิดแบบคุณโทษและ

ทางออก (คิดถึงผลดี ผลเสีย และการแกไขท่ีถูกตอง)” โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ =๓.๒๐, 

S.D.=๐.๘๐) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน

กลางทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหรือ



๑๔๙ 

นักการเมืองโดยคํานึงถึง ผลดี ผลเสีย ท่ีจะเกิดข้ึน และม่ันใจวาเลือกถูกตองท่ีสุด(Χ =๓.๓๔, S.D.=

๑.๔๕)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทานเขารวมกิจกรรมทางการเมือง โดยพิจารณาถึง ผลดี ผลเสีย ท่ี

จะตามมาและวิธีแกไขปญหาท่ีถูกตองของกิจกรรมนั้น(Χ =๓.๒๘, S.D.=๑.๑๑)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “ทานติดตามขาวสารทางการเมืองโดยพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย และวิธีการแกไข

ปญหาท่ีถูกตอง(Χ =๓.๐๘, S.D.=๑.๐๖)” ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงคาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป วิธีคิด

แบบอุบายปลุกเราคุณธรรม (คิดแบบกุศล ภาวนา)    

          (n=๔๐๐) 

วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม 

(คิดแบบกุศล ภาวนา) 
X  S.D. แปลผล 

๑. ทานเลือกติดตามขาวสารทางการเมือง ท่ี เปน

ประโยชนสงเสริมใหประชาชนรูจักคิดในทางท่ีเปน

ประโยชนไมทําใหเกิดโทษตอสังคม 

 

 

๓.๓๔ 

 

 

๑.๑๓ 

 

 

ปานกลาง 

๒. ทานไมเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองท่ีใช

วิธีการซ้ือสิทธิขายเสียง 

 

๓.๖๖ 

 

๑.๔๐ 

 

มาก 

๓. ทานไมถือโทษโกรธหรือขัดแยงกับบุคคลท่ีเขารวม

กิจกรรมทางการเมืองท่ีแตกตางจากทาน 

 

๓.๓๓ 

 

๑.๑๒ 

 

ปานกลาง 

๔. ทานสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีสรางประโยชนใหแก

สวนรวมและไมโจมตีฝายตรงขามในวิธีท่ีไมถูกตอง 

 

๓.๒๘ 

 

๑.๔๐ 

 

ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๔๐ ๐.๘๐ ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบวา การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “วิธีคิดแบบอุบายปลุกเรา

คุณธรรม (คิดแบบกุศล ภาวนา)” โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =๓.๔๐, S.D.=๐.๘๐) เม่ือ

พิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ท า น ไ ม



๑๕๐ 

เลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองท่ีใชวิธีการซ้ือสิทธิขายเสียง(Χ =๓.๖๖, S.D.=๐.๔๐)” รองลงมา

ไดแก ขอท่ีวา “ทานเลือกติดตามขาวสารทางการเมืองท่ีเปนประโยชนสงเสริมใหประชาชนรูจักคิด

ในทางท่ีเปนประโยชนไมทําใหเกิดโทษตอสังคม (Χ =๓.๓๔, S.D.=๑.๑๓)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ ขอท่ีวา “ทานสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีสรางประโยชนใหแกสวนรวมและไมโจมตีฝายตรงขามใน

วิธีท่ีไมถูกตอง(Χ =๓.๒๘, S.D.=๑.๔๐)” ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปจจัยท่ีสงเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

วิธีคิดแบบวิภัชชวาท (คิดโดยแยกแยะออกใหเห็นแตละแง แตละดานใหครบทุก

ดาน) 

             (N=๔๐๐) 

วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

 (คิดโดยแยกแยะออกใหเห็นแง แตละดานใหครบทุกดาน) 
X  S.D. แปลผล 

๑. ทานสามารถวิเคราะห แยกแยะ ความจริงของขอมูล

ขาวสารทางการเมืองไดครบทุกแงมุม 

 

๓.๓๖ 

 

๑.๑๖ 

 

ปานกลาง 

๒. ทานสามารถ วิ เคราะห  แยกแยะ พฤติกรรมของ

นักการเมืองไดวาสามารถทําประโยชนแกสวนรวม 

 

๓.๓๔ 

 

๑.๕๐ 

 

ปานกลาง 

๓. ทานสามารถวิเคราะห แยกแยะ กิจกรรมทางการเมือง

นั้นไดวาทําเพ่ือประโยชนใหกับสวนรวมไดอยางแทจริง 

 

๓.๓๒ 

 

๑.๑๖ 

 

ปานกลาง 

๔. ทานสนับสนุนพรรคการเมืองโดยการพิจารณาวิเคราะห 

ขอมูลนโยบายของพรรคการเมืองนั้นกอนท่ีจะตัดสินใจ

สนับสนุน 

 

๔.๑๐ 

 

๑.๐๖ 

 

มาก 

โดยรวม ๓.๕๓ ๐.๘๐ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบวา การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “วิธีคิดแบบวิภัชชวาท (คิดโดย

แยกแยะออกใหเห็นแง แตละดานใหครบทุกดาน)” โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =๓.๕๓, S.D.=๐.๘๐) 

เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทาน

สนับสนุนพรรคการเมืองโดยการพิจารณาวิเคราะห ขอมูลนโยบายของพรรคการเมืองนั้นกอนท่ีจะ



๑๕๑ 

ตัดสินใจสนับสนุน(Χ =๔.๑๐, S.D.=๑.๐๖)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ท า น ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห  

แยกแยะ ความจริงของขอมูลขาวสารทางการเมืองไดครบทุกแงมุม(Χ =๓.๓๖, S.D.=๑.๑๖)” และขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “ทานสามารถวิเคราะห แยกแยะ กิจกรรมทางการเมืองนั้นไดวาทําเพ่ือ

ประโยชนใหกับสวนรวมไดอยางแทจริง(Χ =๓.๓๒, S.D.=๑.๑๖)” ตามลําดับ 

๔.๓.๑ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปกับหลักโยนิโสมนสิการ  

จากการสํารวจระดับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไปและหลักโยนิโสมนสิการ เพ่ือนํามาสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจการเลือกตั้งท่ัวไปโดยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (C๐rrelati๐

n C๐efficient) ระหวางตัวแปรตน คือ หลักโยนิโสมนสิการและตัวแปรตามคือพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชน ปรากฏดังตาราง 

 

ตารางท่ี ๔.๒๓  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนกับหลักโยนิโสมนสิการ 

เพ่ือนํามาสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

 

พฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป 

 วิธ
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วิธ
ีคิด

แบ
บอุ

บา
ยป

ลุก
เร

า

คุณ
ธร

รม
 

วิธ
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ภัช
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าท
 

รว
ม 

การติดตามขอมูลขาวสาร

ทางการเมือง 
๐.๖๐๘ ๐.๖๙๔ ๐.๖๙๔ ๐.๖๕๔ ๐.๕๗๖ ๐.๖๘๗ ๐.๖๕๒ 

การไปใชสิทธเิลือกต้ังทั่วไป ๐.๖๓๗ ๐.๕๓๗ ๐.๖๒๓ ๐.๕๘๔ ๐.๖๒๓ ๐.๖๗๗ ๐.๖๑๓ 

การเขาเปนแนวรวมองคกร

ทางการเมือง 
๐.๗๒๗ ๐.๘๓๘ ๐.๖๘๖ ๐.๗๕๔ ๐.๔๘๑ ๐.๗๖๖ ๐.๗๐๘ 

การสนับสนุนพรรค

การเมือง 
๐.๖๒๕ ๐.๖๖๖ ๐.๖๔๘ ๐.๖๔๘ ๐.๕๑๗ ๐.๖๘๕ ๐.๖๘๕ 

รวม ๐.๖๔๙ ๐.๖๘๔ ๐.๖๖๓ ๐.๖๗๓ ๐.๕๔๙ ๐.๗๐๔ ๐.๖๕๔ 



๑๕๒ 

จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบวา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนกับ

หลักโยนิโสมนสิการ เพ่ือนํามาสรางรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกต้ังท่ัวไป พบวา โดยภาพรวมประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองกับหลัก

โยนิโสมนสิการท่ีควรปฏิบัติตาม มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (r = ๐.๖๕๔**) เม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา พฤติกรรมดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป มีความสัมพันธเชิงบวกกับหลักโยนิโสมนสิการ เพ่ือนํามาพัฒนารูปแบบพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป อยูในระดับปานกลาง (r = 

๐.๖๕๒**) พฤติกรรมดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป มี

ความสัมพันธเชิงบวกกับหลักโยนิโสมนสิการ เพ่ือนํามาพัฒนารูปแบบพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้ง ท่ัวไป อยูในระดับปานกลาง (r = ๐.๖๑๓**) 

พฤติกรรมดานการเขาเปนแนวนรวมกับองคกรทางการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้ง

ท่ัวไป มีความสัมพันธเชิงบวกกับหลักโยนิโสมนสิการ เพ่ือนํามาพัฒนารูปแบบพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป อยูในระดับสูง (r = ๐.๗๐๘**) และ

พฤติกรรมดานการสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป มีความสัมพันธ

เชิงบวกกับหลักโยนิโสมนสิการ เพ่ือนํามาพัฒนารูปแบบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป อยูในระดับปานกลาง (r = ๐.๖๘๕**) 

สรุปไดวา พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้ง

ท่ัวไป ประชาชนยังสามารถนําวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการมาใชเปนหลักคิดในการท่ีจะตัดสินใจ

เลือกตั้งได และหากมีการพัฒนาการใชวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอโดย

ภาครัฐและสวนงานท่ีเก่ียวของใหกับประชาชนจะสามารถทําใหการตัดสินใจเลือกตั้งท่ัวไปของ

ประชาชนมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนสงผลตอการไดนักการเมืองท่ีจะเขามาบริหารประเทศชาติไดดียิ่งข้ึนเปน

การสงเสริมระบอบประชาธิปไตยใหมีความเขมแข็งม่ังคงยิ่งข้ึนตอไป 

จากวัตถุประสงคขอ ๑ จากท่ีได “ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป” สรุปไดวา ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองในการติดตามขอมูล

ขาวสารทางการเมืองไดงายและรวดเร็วมากข้ึนโดยการใชเทคโนโลยีเขามาเปนชองทางสําคัญในการ

ติดตามไดตอเนื่องและเม่ือเปรียบเทียบกับอดีตประชาชนมีการติดตามขาวสารทางการเมืองเพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะการติดตามขาวการทํางานของรัฐบาลและฝายคานทําใหทราบบทบาทหนาท่ีการทํางานของแต



๑๕๓ 

ละฝายเพ่ิมข้ึน สวนดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ถือเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมอีกอยางหนึ่ง ซ่ึง

ในการตัดสินใจเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนจะใชขอมูลจากการท่ีติดตามขาวสารทางการเมือง และ

นโยบายของพรรคการเมืองเปนหลักเกณฑในการตัดสินใจเลือกนักการเมืองเขามาบริหารประเทศชาติ และ

ตอเนื่องไปถึงการเขาเปนแนวรวมทางการเมืองของประชาชนท่ีจะแสดงออกมามีจุดประสงคเพ่ือ

เรียกรองความเปนธรรมใหกับตนเอง ชุมชน หรือประเทศชาติประชาชนจะออกมาแสดงการเปนแนว

รวมกับองคกรทางเมืองก็ตอเม่ือตรวจสอบพบวามีการทุจริตหรือสถานการณตอนนั้นมีผลกระทบตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชนอยางมาก และดานการสนับสนุนพรรคการเมืองของประชาชนสวนมากจะแสดง

ออกไปในการใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปหรือการสนับสนุนทางความคิดของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองนั้น 

ๆ โดยพิจารณาจากนโยบายของพรรคการเมืองเปนหลักเชนเดียวกับการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ใน

สวนการสนับสนุนทางการเงินจะเปนเฉพาะกลุม เชน นักลงทุน องคกรสถานประกอบการเอกชน นักธุรกิจ 

เปนตน เพ่ือเอ้ือผลประโยชนรวมกันก็เปนได 

วัตถุประสงคขอ ๒ จาก ท่ีได “ศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนท่ีมีผลตอการเลือกตั้งท่ัวไป” ใน ๓ ประการ คือ ความรูเพราะมีสวนสําคัญในการพัฒนา

พฤติกรรมเปนอยางมากซ่ึงประชาชนควรท่ีจะศึกษาบทวิเคราะหทางการเมือง การฟงปราศรัยทาง

การเมืองเพ่ือสามารถพัฒนาความรูทางการเมืองได ทัศนคติ ประชาชนตองไดรับการปลูกฝงและการกลอม

เกลาทางการเมืองท่ีถูกตองตั้งแตเด็กใหมีความเชื่อม่ันและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตอง

เหมาะสมเพ่ืออนาคตสามารถเปนผูนําทางการเมืองท่ีปฏิบัติไดตามระบอบประชาธิปไตยเปนการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองใหประชาชนตั้งแตเริ่มตนของการรับรูเก่ียวกับการเมือง การนําไปปฏิบัติหรือการ

ยอมรับปฏิบัติ ประชาชนจะเขารวมการประชุมสัมมนาหรือการปราศรัยท่ีเก่ียวกับการเมืองวาจะเปนเรื่อง

การทํางานของรัฐบาล การทํางานของฝายคานเม่ือมีโอกาส ในสวนของการพูดคุยเรื่องการเมืองกับบุคคลท่ี

สนใจทางการเมืองยังพบไมมากเทาไหรอาจเปนเพราะตองการหลีกเหลี่ยงความขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึนหาก

พบวามีความเห็นทางการเมืองไมตรงกัน อยางไรก็ตามปจจัยท้ัง ๓ ประการโดยรวมประชาชนยังนําไปใชใน

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองอยูในระดับนอย 

วัตถุประสงคขอ ๓ เพ่ือ“นําเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปโดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม” ผูวิจัย

จึงไดนําหลักธรรมมาบูรณาการการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน เพ่ือสรางรูปแบบการ

พัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลัก



๑๕๔ 

โยนิโสมนสิการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ =๓.๓๘, S.D.=๐.๖๕) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตาม

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก วิธีคิดแบบวิภัชชวาท (คิดโดยแยกแยะ

ออกมาใหครบทุกดาน) (Χ =๓.๕๓, S.D.=๐.๘๐)  รองลงมาไดแก วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (คิด

แบบตามท่ีเปนจริง) (Χ =๓.๔๗ S.D.=๐.๗๖) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ (คิดตามหลักการและ

ความมุงหมาย) (Χ =๓.๔๕, S.D.=๐.๘๓) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม (คิดแบบกุศล ภาวนา) (

Χ =๓.๔๐, S.D.=๐.๘๐) วิธีคิดแบบอริยสัจจ (วิธีคิดแบบแกปญหา) (Χ =๓.๒๓, S.D.=๐.๙๐) และ

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก (คิดถึงผลดี ผลเสีย และการแกไขท่ี

ถูกตอง) ( Χ =๓.๒๐, S.D.=๐.๘๐) ตามลําดับ และไดนําเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ ดังนี้   
 

ตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ 
 

หลักธรรม 

โยนิโสมนสิการ 

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

ดานการ

ติดตามขอมูล

ขาวสารทาง

การเมือง 

ดานการไปใช

สิทธิเลือกตั้ง

ท่ัวไป 

ดานการเปนแนว

รวมทางการเมือง 

ดานการสนับสนุน

พรรคการเมือง 

๑. วิธีคิดแบบ

สืบสาวเหตุ

ปจจัย (คิดแบบ

ตามท่ีเปนจริง) 

เม่ือไดรับ

ขาวสารทาง

การเมือง ตอง

มีวิธีคิดท่ีจะ

คนหาสาเหตุ

หรือปจจัย

ของขาวสารท่ี

สัมพันธกัน 

เพ่ือทราบ

เหตุผลท่ีเปน

จริง และ  

ใชสิทธิเลือกตั้ง

ท่ัวไปพิจารณา

จากเหตุปจจัยท่ี

จะเลือก

นักการเมืองหรือ

พรรคการเมืองนั้น

มีปจจัยสาเหตุใดท่ี

สัมพันธกันกับ

เหตุผลท่ีจะเลือก 

คํานึงถึงสาเหตุและ

ปจจัยท่ีสัมพันธกัน

เปนขอมูลในการ

ตัดสินใจเขาเปน

แนวรวมกับกลุมทาง

การเมืองเพ่ือใหได

ประโยชนสูงสุด  

 

- ค น ห า เ ห ตุ แ ล ะ

ป จ จั ย ต า ง  ๆ ท่ี

สั ม พันธ กั น ขอ ง

พรรคการเมืองท่ี

จะขอสนับสนุ น

เ พ่ื อ เ ป น ข อ มู ล

กอนการตัดสินใจ

ท่ี จ ะ ส นั บ ส นุ น

พรรคการเมือง 

 



๑๕๕ 

ตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ (ตอ) 

หลักธรรม 

โยนิโสมนสิการ 

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

ดานการ

ติดตามขอมูล

ขาวสารทาง

การเมือง 

ดานการไปใช

สิทธิเลือกตั้ง

ท่ัวไป 

ดานการเปนแนว

รวมทางการเมือง 

ดานการสนับสนุน

พรรคการเมือง 

 ติดตาม

ขอเท็จจริงได

ชัดเจนมาก

ยิ่งข้ึน 

   

๒. วิธีคิดแบบ

อริยสัจจ (วิธีคิด

แบบแกปญหา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พิจารณา

ขาวสารนั้น ๆ 

มุงตรงจุดตรง

เรื่อง 

ตรงไปตรงมา 

ตาม

องคประกอบ

เปนจริง 

เพ่ือใหพบ

สาเหตุของ

ปญหาท่ี

แทจริงได 

- ใชสิทธิเสรีภาพ

ทางการเมือง

อยางถูกตอง 

เพ่ือลดปญหา

และความ

ขัดแยงทาง

การเมืองได 

 

พิจารณาการเขา

รวมกิจกรรม

ทางการเมืองกับ

พรรคการเมืองท่ีมี

เหตุผลตองการ

แกไขปญหาทางการ

เมืองดวยวิธีท่ี

ถูกตองและตองเกิด

ประโยชนกับ

สวนรวมสูงสุด 

 

ตัดสินใจเลือก

สนับสนุนพรรค

การเมืองท่ีมี

ศักยภาพสามารถ

แกไขปญหาทางการ

เมืองไดตรงจุดมาก

ท่ีสุด   

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 

ตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ 

 เลือกตั้งท่ัวไปตามหลักโยนิโสมนสิการ (ตอ) 

 

หลักธรรม 

โยนิโสมนสิการ 

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

ดานการ

ติดตามขอมูล

ขาวสารทาง

การเมือง 

ดานการไปใช

สิทธิเลือกตั้ง

ท่ัวไป 

ดานการเปนแนว

รวมทางการเมือง 

ดานการสนับสนุน

พรรคการเมือง 

๓. วิธีคิดแบบ

อรรถธรรม

สัมพันธ 

(คิดตาม

หลักการและ

ความมุงหมาย) 

- พิจารณาใหถึง

จุดประสงค 

และความมุง

หมาย ของ

ขาวสารนั้นท่ี

จะนําไป

ปฏิบัติอยางไร 

มี

ความสัมพันธ

กับการปฏิบัติ

ท่ีถูกตองตาม

คุณธรรม

จริยธรรม 

- ตัดสินใจเลือก

นักการเมืองหรือ

พรรคการเมืองท่ี

มีจุดมุงหมาย

สรางประโยชน

ใหแกสวนรวม

อยางแทจริง 

 

พิจารณาเขารวม

กิจกรรมทางการ

เมืองจาก

จุดประสงคและ

ความมุงหมายของ

กิจกรรมนั้นวาตอง

สรางประโยชน

ใหแกสวนรวมมาก

นอยเพียงใดหรือ

เพียงเพ่ือประโยชน

ของพรรคพวก 

 

สนับสนุนพรรค

การเมืองโดยการ

พิจารณาจาก

จุดประสงคและ

ความมุงหมายของ

กิจกรรมนั้นวาตอง

สรางประโยชน

ใหแกสวนรวมมาก

ท่ีสุด 

 

     

 

 

 

 

 



๑๕๗ 

ตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไปตามหลักโยนิโสมนสิการ (ตอ) 

หลักธรรม 

โยนิโสมนสิการ 

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

ดานการติดตาม

ขอมูลขาวสาร

ทางการเมือง 

ดานการไปใชสิทธิ

เลือกตั้งท่ัวไป 

ดานการเปน

แนวรวม

ทางการเมือง 

ดานการสนับสนุน 

พรรคการเมือง 

๔. วิธีคิดแบบ

คุณโทษและ

ทางออก 

(คิดถึงผลดี 

ผลเสีย และการ

แกไขท่ีถูกตอง) 

 -ติดตามขาวสาร

ทางการเมืองโดย

พิจารณาใหครบท้ัง

คุณโทษ ของขอมูล

ขาวสารและตอง

มองหาทางออก

มองใหเห็น

จุดมุงหมายท่ี

ปราศจากปญหา

นั้น คืออะไร 

ตัดสินใจเลือกพรรค

การเมืองหรือ

นักการเมืองโดย

คํานึงถึงผลดีท่ีสุดท่ี

จะเกิดข้ึน และม่ันใจ

วาถูกตองท่ีสุด 

-ตองมองให

ออกถึงการจัด

กิจกรรม

ทางการเมือง

นั้น ๆ วาจะเกิด

ผลดี ผลเสียตอ

สวนรวมมาก

นอยเพียงใด

และกิจกรรม

นั้น จัดข้ึนเพ่ือ

แกไขปญหา

ทางการเมือง

จริงหรือไม 

 

คิดพิจารณาเลือก

สนับสนนุพรรค

การเมืองท่ีมี

นโยบายมองเห็นได

ชัดเจน วิเคราะห

ไดท้ังผลดี ผลเสีย 

และมีวิธีการ

แกปญหาเปน

ทางออกไดตรงกับ

สาเหตุท่ีเกิดข้ึน 

๕. วิธีคิดแบบ

อุบายปลุกเรา

คุณธรรม 

(คิดแบบกุศล 

ภาวนา) 

- ติดตามขาวสาร

ทางการเมืองดวย

สติ ตามความเปน

จริงท่ีเปนอยูไม

อคติถึงแมจะมี

ความคิดเห็นท่ี

แตกตาง 

 

ไมเลือกนักการเมือง

หรือหรือพรรค

การเมืองท่ีใชวิธีการ

ซ้ือสิทธิขายเสียงหรือ

วิธีการทุจริตและ

กระบวนการหหา

เสียงท่ีไมโปรงใส 

 

- พิจารณาการ

เขาเปนแนว

รวมกับ

องคกร

ทางการเมือง

ดวยสติ และ

ทัศนคติท่ีเปน

กลาง 

สามารถเชิญ  

เลือกสงเสริมพรรค

การเมืองท่ีสราง

ประโยชนใหแก

สวนรวมไดอยาง

แทจริงและไมโจมตี

ฝายตรงขามในวิธีท่ี

ไมถูกตอง 

 



๑๕๘ 

ตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไปตามหลักโยนิโสมนสิการ (ตอ) 

หลักธรรม 

โยนิโสมนสิการ 

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

ดานการติดตาม

ขอมูลขาวสาร

ทางการเมือง 

ดานการไปใชสิทธิ

เลือกตั้งท่ัวไป 

ดานการเปน

แนวรวม

ทางการเมือง 

ดานการสนับสนุน 

พรรคการเมือง 

 -   -ชวนหรือให

ความคิดเห็น

ทางการเมือง

กับบุคคลท่ีมี

ความคิดเห็น

ตางโดยเกิด

ความขัดแยง 

 

๖. วิธีคิดแบบ

วิภัชชวาท 

(คิดโดยแยกแยะ

ออกใหเห็นแง 

แตละดานใหครบ

ทุกดาน) 

- วิเคราะห 

แยกแยะ ความ

จริงของขอมูล

ใหไดครบทุก

แงมุม ทุกดาน 

ท้ังการท่ีไดเห็น 

การท่ีไดยิน 

และความจริงท่ี

ปรากฎการณ

ออกมาทุกดาน

และเชื่อมโยง

กัน 

วิเคราะห แยกแยะ 

พฤติกรรมของ

นักการเมือง พรรค

การเมือง โดย

พิจารณาทุก

องคประกอบไมวาจะ

เปน หัวหนาพรรค 

นโยบายพรรค 

เพ่ือใหแนใจวา

สามารถสราง

ประโยชนแกสวนรวม

และประเทศชาติ

ไดมากท่ีสุด  

 

วิเคราะห 

แยกแยะ 

กิจกรรมทาง

การเมืองนั้นได

วาทําเพ่ือ

ประโยชนใหกับ

สวนรวมได

อยางแทจริง 

เพ่ือเปนขอมูล

การตัดสินใจ

การเขาเปนแนว

รวม 

 

วิเคราะห แยกแยะ

นโยบายของพรรค

การเมืองใหไดทุก

แงทุกมุม รวมถึง

พฤติกรรมท่ี

มองเห็น และ

ปรากฏการณท่ี

เกิดข้ึนกอนท่ีจะ

ตัดสินใจสนับสนุน

พรรคการเมือง 

 

 

 

 



๑๕๙ 

แผนภาพท่ี ๔.๕ แสดงการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน   

 

วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 

คิดถึงเหตุผลที่จะเลอืก

นักการเมืองหรือพรรค

การเมืองกอนจะตัดสินใจ

เลือกต้ังโดยวิเคราะหจาก

ขอมูลขาวทางการเมืองและ

กิจกรรมทางการเมืองตาง ๆ   

 

วิธีคิดแบบอริยสัจ 

ใชสิทธิเสรีภาพทางการเมือง

อยางถูกตองเพ่ือทําใหระบอบ

ประชาธิปไตยเกิดการพัฒนา 

และสนบัสนุนพรรคการเมืองที่

จะสรางประโยชนใหแก

สวนรวมมากทีสุ่ด 

 

วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 

ตัดสินใจเลือกนักการเมืองหรือพรรค

การเมืองที่มีจุดมุงหมายสราง

ประโยชนใหแกสวนรวมมากทีสุ่ด 

พิจารณาขาวสารทางการเมือง 

กิจกรรมทางการเมืองที่มีความเปน

จริงและถูกตองตามคณุธรรม

จริยธรรม 

วิธีคิดแบบคุณโทษและ

ทางออก  

การตัดสินใจเลือกพรรค

การเมืองหรือนักการเมืองจะ

คํานึงถึงขอดีขอเสียที่จะสงผล

ตอสวนรวม และการเขารวม

กิจกรรมทางการเมืองคํานึงถึง

การแกปญหาไดถูกตองตาม

วัตถุประสงครวมถึงขาวสารทาง

การเมืองทุกฝายและวิธีการ

แกไขปญหาที่ถูกตอง 

 

วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม  

ไมเลือกนักการเมืองหรือพรรค

การเมืองที่ใชวิธีการซื้อสิทธิขายเสียง

เลือกติดตามขาวสารทางการเมืองที่

เปนประโยชนสงเสริมใหความรู

ทางการเมืองที่ตรงหลักคุณธรรม 

สนับสนุนพรรคการเมืองที่สราง

ประโยชนใหแกสวนรวม ไมโจมตีฝาย

ตรงขามในวิธีที่ไมถูกตอง 

 

วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

สนับสนนุพรรคการเมืองจากการ

วิเคราะห ขอมูลนโยบายของ

พรรค วิเคราะห แยกแยะ ความ

จริงของขอมูลขาวสารทาง

การเมืองไดครบทุกแงมุมและ

วัตถุประสงคของกิจกรรมทาง

การเมืองตองวาทําเพ่ือประโยชน

ใหกับสวนรวมไดอยางแทจริง 

 

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนทีม่ีผลตอการตดัสินใจในการเลือกทั่วไป 

ความรู 
   ๑.สงเสริมความรูเก่ียวกับ

การเมืองควบคูกับความรูทาง

ศีลธรรมทางการเมืองต้ังแตเริ่ม

การศึกษา 

   ๒.อานบทความบทวิเคราะห

เกี่ยวกับการเมืองเพ่ือพัฒนา

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การเมืองเพ่ิมข้ึน 

   ๓.เขาฟงการปราศรัยการหา

เสียงของพรรคการเมืองเพ่ือให

เขาใจนโยบายของพรรค 

 

 

ทัศนคติ 

   ๑.นักการเมืองตองประพฤติ

ปฏิบัติใหเปนตัวอยางที่ดี 

ประชาชนเกิดความไววางใจ 

   ๒.ถายทอดความรูในระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตย

กับกลุมเพ่ือน ๆ และในชุมชน 

   ๓.สนทนาปญหาทางการ

เมืองกับบุคคลที่สนใจทาง

การเมืองดวยกัน 

 

 

 

การนําไปปฏิบัติ 

   ๑.เขารวมการปราศรัยเก่ียวกับ

การทํางานของฝายรัฐบาล 

   ๒.สงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับ

การเมืองใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการปฏิบัติใหเหมาะสมกับทุกเพศ

ทุกวัย 

   ๓. หนวยงานที่เกี่ยวของเปด

ชองทางใหประชาชนไดติดตามและ

เสนอความคิดเห็นการทํางานของ

ฝายการเมืองตามชองทางสื่อ

เทคโนโลยี 

 

 

พฤติกรรมทางการเมือง 

การสนับสนุนทาง

การเมือง 

การเขาเปนแนวรวม

ทางการเมือง 

การไปใชสทิธิเลือกตั้ง

ทั่วไป 

การติดตามขาวสาร

ทางการเมือง 

ปจจัยที่สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 



๑๖๐ 

๔.๔ ผลจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

การสนทนากลุมเฉพาะ เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ี

มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป” ดังนี้ 

๑. พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน ดานการติดตามขาวสารขอมูล ดานการไป

ใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ดานการเขาเปนแนวรวมทางการเมือง และดานการสนับสนุนทางการเมือง 

๑. ประชาชนสวนใหญไปใชสิทธิเลือกตั้ง และจะเลือกนักการเมืองจากความรูสึกชอบหรือ 

ไมชอบจะเลือกตามกระแส หรือจากทัศนคติของตนเองทีมีมาตั้งแตแรก อาจจะสงผลใหไดนักการเมือง

ท่ีไมตรงตามคาดหวังของประชาชนก็เปนไปได พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนจึงควรท่ีจะมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง๘๖ 

๒. ปจจุบันคนรุนเกาละรุนใหมมีพฤติกรรมและวิธีการพิจารณาตัดสินใจเลือกตั้ง

นักการเมืองท่ีแตกตางกัน จึงจําเปนท่ีจะตองมีการสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนโดยอาศัยหลักการของธรรมะเปนตัวเชื่อมโยงการพัฒนาพฤติกรรม๘๗ 

๓. ปจจุบันประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองนอย โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีแสดงออกใน

การไปใชสิทธิเลือกตั้ง และการใหความรูเก่ียวกับระบบเลือกกตั้งไปยังเขาไมถึงประชาชนทุกพ้ืนท่ี บาง

พ้ืนท่ีเขาถึงไดยากอาจเปนเพราะมีปจจัยเฉพาะพ้ืนท่ีนั้น ๆทําใหขอมูลการเลือกตั้งท่ีตองการจะรณรงค

ใหทราบเขาไปไมถึง จึงควรท่ีจะมีรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะ

การไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป๘๘ 

๔. ระบบการเมืองไทยท่ีผานมาจนถึงปจจุบันจะข้ึนอยูกับระบบอุปถัมภหรือมีการผูกขาด

อํานาจกันตั้งแตรุนบรรพบุรุษ ทําอยางไรท่ีจะใหมีการเลือกตั้งท่ีประชาชนปรารถนา จะตองพัฒนา

อะไรบาง ลําดับแรกการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนเปนสิ่งสําคัญไมวาจะเปนดาน

ขาวสารทางการเมือง การไปใชสิทธิเลือกต้ัง ซ่ึงการนําหลักธรรมเขามาเชื่อมโยงในการพัฒนา

พฤติกรรมเปนสิ่งท่ีดีมากเพ่ือใหไดรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีสามารถ

นําไปใชตอยอดไดในอนาคต๘๙ 

                                                 
 ๘๖ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๘๗ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๘๘ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๘๙ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๑ 

๕. พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนตองมีรูปแบบการพัฒนาท่ีชัดเจนเพราะการ

พัฒนาเริ่มตนจากการเกิดปญหา ไมวาจะเปนปญหาการติดตามขาวสารทางการเมือง การไปใชสิทธิ

เลือกตั้งท่ัวไปของประชาชน การเขารวมกิจกรรมทางการเมืองตองใหมีพฤติกรรมท่ีดีกวาเดิมเพ่ือการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ๙๐ 

๖. เห็นดวยกับการวิจัยครั้งนี้ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชน โดยเฉพาะพฤติกรรมการไปใชสิทธิเลือกตั้งและการตัดสินใจท่ีจะเลือกนักการเมือง การ

พัฒนาเพ่ือใหประชาชนไดตระหนักรูวาทําไมถึงตองไปเลือกตั้ง จะไปเลือกใคร เลือกทําไม และเลือก

เพ่ืออะไร โดยการใชหลัก ๓ ประการคือ การคิดการใครครวญ การประยุกตนําไปปรับใชไดจริง 

สภาพแวดลอมท่ีมีปจจัยท่ีไมอาจคาดหมายไดจะมีผลตอการพัฒนาพฤติกรรมของประชาชน เชน 

สภาพแวดลอมทางสังคม พฤติกรรมเฉพาะของนักการเมือง จุดเดนหรือบุคลิกผูนําทางการเมือง มีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งทําใหประชาชนไดเลือกนักการเมืองคนนั้น สามารถนํารูปแบบท่ีจาก

การวิจัยนี้ไปตอยอดใหเหนือชั้นข้ึนไปอีกได ผลงานวิจัยนี้ไมใชเปนการวิจัยเพ่ือหาขอมูลยอนหลังใน

การเลือกตั้งท่ีผานมาแตสามารถนําไปทํานายการปรับเปลี่ยนการศึกษาในอนาคตไดเปนอยางดี๙๑ 

๗. สามารถนําหัวขอดุษฎีนิพนธเรื่องนี้ไปใชในการสงเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการ

เมืองของประชนได เห็นดวยในเรื่องของกรอบแนวความรูโดยเฉพาะการนําหลักธรรมเขามาสงเสริม 

องคความรูท่ีไดมาหนวยงาน กกต.สามารถนําไปใชประโยชนได เปนการกระตุนเตือนใหประชาชนได

ไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยอาศัยหลักธรรมในการตัดสินใจ๙๒ 

๘. พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท้ัง ๔ ดาน ไมวาจะเปนดานการติดตามขาวสาร

ทางการเมือง ดานการไปใชสิทธิเลือกต้ัง ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง และดานการสนับสนุน

พรรคการเมือง เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางการเมืองของประชาชน มีความสําคัญมากตอการ

กําหนดทิศทางการเมืองหากประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีเปนไปทางลบยอมสงผลถึง

เสถียรภาพการเมืองอยางแนนอน ปจจุบันมีปจจัยหลายอยางท่ีจะสงผลตอพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนได หากไดรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมท่ีชัดเจนสามารถนําไปเปนกรอบการพัฒนา

ตอไปได๙๓ 

                                                 
 ๙๐ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๙๑ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.   

 ๙๒ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.   

 ๙๓ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.   



๑๖๒ 

๙. พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนหากแสดงออกดวยความจริงใจจากความคิดของ

ประชาชนเองโดย การเขาเปนสวนรวมในประชาธิปไตยตองเขารวม ๑๐๐ เปอรเซน ไมมีเรื่อง

ผลประโยชนเขามาเก่ียวของ เชนการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือตองการใหการบริหารงานของ

ฝายรัฐบาลดีข้ึนเพ่ือประโยชนของสวนรวม ไมเชื่อถือในระบบอุปถัมภ ระบบเครือญาติจนมากเกินไป 

ตองมองเปนเรื่องของสวนรวม ท่ีแทจริงจะทําใหเราสามารถพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนไดถูกตองตรงกับจุดท่ีควรพัฒนา และปจจัยท่ีสําคัญคือการปฏิบัติตนของผูนําการเมืองตอง

ประพฤติปฏิบัติดีครบทุกดานเปนตัวอยางท่ีดีทางการเมืองใหประชาชนไดเชื่อม่ันอยางแทจริง 

โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารเพราะประชาชนพรอมท่ีจะเชื่อผูนําท่ีตนเองมีความศรัทธาอยูแลว๙๔ 

๑๐. ปจจุบันหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีสงเสริมใหความรู รณรงค ดานการเลือกตั้งแก

ประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องอยูแลว แตยังขาดความรวมมือในการเรียนรูและสนใจจากประชาชนอยู 

เปนเพราะประชาชนยังมองเรื่องเศรษฐกิจปากทองของตนเองเปนหลัก เรื่องการเมืองยังไมใชเรื่อง

สําคัญลําดับตน ๆ ท่ีประชาชนจะใหความสําคัญรวมถึงมองวาการเมืองเปนเรื่องของผลประโยชน 

ปจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองคือผูนําตองประพฤติปฏิบัติดี เปนแบบอยางท่ีดี

ใหกับประชาชนไดเห็นชัดเจน๙๕     

๒. ดานการใชหลักโยนิโสมนสิการมาพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

๑. หลักธรรมโยนิโสมนสิการเปนหัวขอท่ีนาสนใจเปนหลักธรรมท่ีสําคัญเหมาะสมสําหรับ

การนํามาพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนสําคัญคือตองคิดวาทําอยางไรประชาชนจึงจะ

เขาใจหลักการนี้อยางถูกตอง และมีวิธีการสงเสริมท่ีจะใหประชาชนไดเขาใจหลักธรรมโยนิโสมนสิการ 

หมายถึงใหพอรูวา คืออะไร ใชอยางไร ใหเขาใจอยางแทจริง๙๖ 

๒. หลักธรรมโยนิโสมนสิการเปนเรื่องของการใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกตั้ง

เพราะมีเรื่องของการวิเคราะห แยกแยะ การรูวาสิ่งไหนดี สิ่งไหนไมดี การคิดแกไขปญหาท่ีถูกตองของ

นักการเมือง การคิดหาสาเหตุท่ีมาของปญหา การใชหลักธรรมเขามาเชื่อมโยงกับการตัดสินใจ เปน

หลักธรรมท่ีเหมาะสม๙๗ 

                                                 
 ๙๔ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.   

 ๙๕ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.   

 ๙๖ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๙๗ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๓ 

๓. เห็นดวยท่ีจะนําหลักธรรมเขามาพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน เพ่ือ

สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมืองไดอยางถูกตองและถูกหลักจริยธรรมคุณธรรมรวมไปถึง

การมีความรูดานกฎหมายการเลือกตั้งท้ังดานของประชาชนและดานของนัการเมืองเอง๙๘ 

๔. หลักธรรมโยนิโสมนสิการสามารถนํามาใชในการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนได นํามาเชื่อมโยงสามารถตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยชิ้นนี้ไดเปนอยางดี ตองมี

รายละเอียดท่ีชัดเจนวาหลักธรรมนี้คืออะไร มีอะไรบาง ใชประโยชนอยางไร และสําคัญอยางไร๙๙ 

๕. โยนิโสมนสิการนี้เปนหลักธรรมสําหรับใชคิดวิเคราะห แยกแยะเพ่ือประชาชนไดรูจัก

การใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกนักการเมืองท่ีใหมีศักยภาพในการบริหารประเทศไดตาม

เปาหมายของประเทศชาติ๑๐๐ 

๖. การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนวิธีการประยุกตการปรับใชคือการนํา

หลักธรรมเขามาเชื่อมโยงในการพัฒนาสําหรับหลักธรรมโยนิโสมนสิการนี้เหมาะสมกับการนําไปปรับ

ใชมากเพราะฝกฝนใหประชาชนไดคิด ใครครวญอยางถ่ีถวนในการตัดสินใจเลือกนักการเมืองโดยผาน

กระบวนการใชสิทธิเลือกตั้งของตนเองไดอยางเต็มประสิทธิภาพ๑๐๑ 

๗. เห็นดวยกับการนําหลักธรรมโยนิโสมนสิการท่ีจะนํามาพัฒนาพฤติกรรม เพราะเปน

หลักธรรมท่ีมีความละเอียดแกนของหลักธรรมคือการสอนใหคนไดรูจักการคิดวิเคราะห แยกแยะ สิ่งท่ี

ดีไมดี การมองใหออกวาคุณและโทษคืออะไร และท่ีสําคัญสอนใหรูจักการมองท่ีตองคํานึงถึงวัตุ

ประสงคหรือเปาหมายเปนหลักในการทําภารกิจนั้น ๆ ใหสําเร็จ๑๐๒ 

๘. หลักโยนิโสมนสิการเปนหลักธรรมท่ีมีความลึกซ้ึงมากตองนิยามเขียนอธิบายแตละ

หมวดใหชัดเจนเปนภาษาท่ีเขาใจไดงาย ไมวาจะเปนประชาชนอานก็ตองเขาใจ หรือนักการเมืองท่ี

ไดมาอานจะตองเขาใจและนําไปปฏิบัติเพ่ือใหประชาชนไดเลือกตนเองเปนหลักธรรมท่ีดีมาก แยบยล 

ตองใชปญญาในการพิจารณา๑๐๓ 

                                                 
 ๙๘ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๙๙ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๑๐๐ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๑๐๑ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๑๐๒ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๑๐๓ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๔ 

๙. เห็นดวยกับการนําหลักธรรมในงานวิจัยเรื่องนี้ ท่ีจะนําเขามาใชเปนปจจัยสําคัญในการ

พัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน รวมถึงจะเปนการพัฒนาพฤติกรรมของนักการเมืองดวย 

เม่ือผูตัดสินใจเลือกนักการเมืองคือประชาชน และผูถูกเลือกท่ีจะมาบริหารประเทศคือนักการเมืองมี

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเปนไปทางเดียวกัน จะทําใหประชาชนเชื่อม่ันในระบบการเมืองไทยมาก

ยิ่งข้ึน๑๐๔ 

๑๐. เหมาะสมอยางมากท่ีจะนําหลักธรรมเขามาพัฒนาสงเสริมพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชน เพราะเปนขอปฏิบัติเบื้องตนสําหรับนักการเมืองท่ีดี ทําใหไดคิด ไดทําเพ่ือประโยขนกับ

สวนรวมเปนหลักอีกท้ังยังสามารถสงเสริมใหนักการเมืองรูในเรื่องของศีลธรรมท่ีควรปฏิบัติ๑๐๕ 

๓. ดานปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน ดานความรู 

ดานทัศนคติและดานการนําไปปฏิบัติ 

๑. ปจจัยสงเสริมการใชหลักธรรมโยนิโสมนสิการใหแกประชาชนคือการสงเสริมความรู

ความเขาใจใหประชาชนไดรับรูและเขาใจอยางถองแทวาควรนําไปใชอยางไร หลักการคืออะไร๑๐๖ 

๒. ควรสงเสริมใหประชาชนไดมีความรู ความเขาใจการใชหลักธรรมโยนิโสมนสิการ การ

ใชวิจารณญาณในการคิด การเลือกนักการเมืองท่ีถูกตอง โดยเริ่มปลูกฝงจากระบบการศึกษาตั้งแตตน 

และนําเรื่องหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเขาไปเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนรู๑๐๗ 

๓. การสงเสริมความรูทางการเมืองใหประชาชน ท้ังดานความรู ทัศนคติ การนําไปปฏิบัติ 

ตองมีการจัดทําท่ีชัดเจน มีระบบเปนมาตรฐานเดียวกันเพ่ือความเขาใจและการนําไปปฏิบัติเปน

แนวทางเดียวกัน๑๐๘ 

๔. การสงเสริมความรูควรมีในเรื่องของปจจัยภายนก และปจจัยภายใน ท่ีจะสงผลตอการ

พัฒนาพฤติกรรมของประชาชน คือ ปจจัยภายนอกตามหลักธรรม ปรโตโฆสะ ท่ีสําคัญปจจุบันสื่อใน

สังคมโซเชียลมีอิทธิพลในการแสวงหาความรูของประชาชนเปนอยางมากตองมีวิธีการสงเสริมให

ความรูสามารถใหประชาชนไดแยกแยะออกใหไดวาสื่อนั้น ๆ เปนกัลยาณมิตรแทหรือไมโดยตองมี

หลักของโยนิโสมนสิการเขามาใชในการแยกแยะ วิเคราะห ถือวาเปนปจจัยภายในนั่นเอง เพ่ิมเติมท่ี

                                                 
 ๑๐๔ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๑๐๕ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๑๐๖ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๑ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๑๐๗ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๒ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๑๐๘ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๓ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๕ 

ทฤษฎีท่ีเปนปจจัยสงเสริมการเรียนรูคือทฤษฎี PEST คือ P=Policy คือนโยบายทางการเมือง 

E=Economy คือ เศรษฐกิจ S=Society คือ สังคม และ T=Technology คือ เทคโนโลยี๑๐๙ 

๕. ความรูเปนสิ่งสําคัญในการเริ่มตนท่ีจะพัฒนามนุษยหากมีการจัดวางระบบการศึกษาท่ี

ดีใหเขาถึงประชาชนทุกพ้ืนท่ี ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ จะเปนประโยชนอยางมากตอการตัดสินใจท่ีจะ

เลือกนักการเมืองเขามาบริหารประเทศ๑๑๐ 

๖. ควรประยุกตรูปแบบการเรยีนการสอน การสงเสริม การใหความรูแกประชาชนในเรื่อง

ของการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ีถูกตองรวมถึงองคประกอบท่ีเก่ียวของทุกสวนไมวาจะเปนดานวัตถุ ดาน

เนื้อหา ดานบุคคลและท่ีสําคัญท่ีสุดคือการสอดแทรกหมวดหลักธรรมจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติของการ

ตัดสินใจท่ีจะเลือกผูแทนข้ึนมาใหเห็นเปนภาพท่ีชัดเจน ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติจะยิ่ง

เพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลการเรียนรูเพ่ิมข้ึน๑๑๑ 

๗. ทัศนคติเปนเรื่องสําคัญสําหรับการตัดสินใจถึงแมจะมีความรูมากมาย รูลึก รูจริง แต

ถาทัศนคติไมเปนไปตามวิธีการท่ีถูกตอง ผลของการตัดสินใจนั้นก็อาจจะไมไดตามวัตถุประสงคท่ี

สวนรวมตองการ ดังนั้นการสงเสริมปจจัยการพัฒนานี้ ตองใหความสําคัญกับทัศนคติเปนอยาง

มาก๑๑๒ 

๘. ปจจัยท่ีจะสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมนี้คือ ความรู ทัศนคติ การนําไปปฏิบัติ ทํา

อยางไรในทางการเมืองจะสงเสริมใหไดตามหลักการนี้ไดนักกากรเมืองตองเปนผูนําตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมใหได จะเปนแนวทางของการปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทํา

อยางไรใหนําไปปฏิบัติไดจริง๑๑๓ 

๙. มองเรื่องการศึกษาเปนสิ่งสําคัญ จําเปนจะตองมีการพัฒนาระบบการศึกษาท่ีเปน

หมวดวิชาการเมืองตั้งแตระดับชั้นมัธยมท่ีมีเนื้อหาใหความรูทางการเมืองอยางเต็มรูปแบบ เลือกตั้งคือ

อะไร เลือกไปทําไม เลือกเพ่ืออะไร แลวเลือกอยาไรจะไดนักการเมืองท่ีดี พิจารณาอยาไร  เพ่ือเปน

                                                 
๑๐๙ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๔ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๐ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๕ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๑ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๖ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 
๑๑๒ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๗ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.  
๑๑๓ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๘ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๖ 

การสงเสริม การเตรียมตัว เตรียมรู เตรียมรับ ปลูกฝงตั้งแตยังเปนเยาวชน เพ่ือเปนประชาชนท่ีมี

คุณภาพในระบอบประชาธิปไตยตอไป๑๑๔ 

๑๐. เห็นดวยกับปจจัยสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมของประชาชนท้ังดานความรู ดาน

ทัศนคติ ดานการนําไปปฏิบัติ แตท้ังนี้ท้ังนั้นในปจจุบันเทคโนโลยีสามารถนําเขามาชวยเปนเครื่องมือ

ในการสงเสริมปจจัยสิ่งเหลานี้ได จะทําใหความรูเขาถึงประชาชนไดงาย รวดเร็ว และทําใหการทุจริต

ทางการเมืองลดลงได เชน การจัดทําระบบการตรวจสอบจัดซ้ือจัดจางในระบบราชการท่ีตองสงผาน

ทางออนไลนเพ่ือการอนุมัติและตรวจสอบ๑๑๕ 

สรุปไดวา การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน จังหวัดนครปฐม ดานการ

ติดตามขาวสารขอมูล ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง และดาน

การสนับสนุนพรรคการเมือง มีความจําเปนท่ีจะตองมีรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองโดย

ใชหลักโยนิโสมนสิการเขามาเปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมและนําไปเชื่อมโยงกับการคิด

วิเคราะห แยกแยะ การใชวิจารณญาณในการพิจารณาเพ่ือประชาชนสามารถตัดสินใจเลือก

นักการเมืองท่ีมีคุณสมบัติและมีคุณธรรมจริยธรรมเขามาบริหารในพ้ืนท่ีของตนเองและใน

ระดับประเทศใหมีความม่ันคงอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น จากการสนทนากลุมเฉพาะ ผูเขารวมเห็นดวยกับผลการวิจัย และมีขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติม ซ่ึงผูวิจัยสามารถสรุปไดเปนแผนภาพดังนี้  

 

 

 

                                                 
 ๑๑๔ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๙ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 ๑๑๕ สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิลําดับท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 



๑๖๗ 

๔.๕ องคความรู 

๔.๕.๑ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป” ผูวิจัยไดนําองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยดังกลาวสรุปไดดังนี้ 

๑.ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ประชาชนควรมีพฤติกรรมการติดตาม

ขาวสารทางการเมืองอยางตอเนื่องไมวาจะติดตามจากชองทางใดก็ตาม เชน การติดตามจากชองทางสื่อ

หลัก ทีวี วิทยุ โซเชียลมีเดีย หรือการรับฟงการปราศรัยทางการเมือง เหลานี้ประชาชนควรจะตองมีวิธีการ

คิดสืบสาวไปถึงสาเหตุท่ีแทจริงของขาวสารนั้น ๆ โดยตองไมอคติ คิดสืบสาวสาเหตุอยางตรงไปตรงมาเพ่ือ

จุดประสงคของการหาขอเท็จจริงของการนําเสนอขาว ทําใหประชาชนพิจารณาไดถึงขอดี ขอเสีย และยัง

สามารถคิดไดถึงแนวทางการแกไขหรือทางออกท่ีถูกตอง ถึงแมขาวสารทางการเมืองปจจุบันจะมีท้ังขอท่ี

เปนเท็จและเปนจริงผสมผสานกันอยู แตถาประชาชนมีหลักคิดพิจารณาแยกแยะไดอยางถ่ีถวนแลว

สามารถนําไปเปนขอมูลท่ีสําคัญประกอบการตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองเขามาทํา

หนาท่ีบริหารประเทศชาติไดอยางมีคุณภาพ ดวยปจจัยเหลานี้ถาปฏิบัติไดอยางตอเนื่องจะเปนการพัฒนา

ความรูทางการเมืองของประชาชนไดเชนกัน 

๒. ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป บทบาทหนาท่ีของประชาชนในการไปใชสิทธิ

เลือกตั้งนั้นทราบกันดีอยูแลว แตสิ่งท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติมคือกระบวนการ วิธีการเลือกตั้งท่ัวไปรวมถึง

ท่ีมาของการนับคะแนนเสียงท่ีผูสมัครรับเลือกต้ังพึงจะไดใหเขาใจเพ่ือใชเปนขอมูลในการไปใชสิทธิ

การเลือกตั้งหรือติดตามติดตามขาวสารทางการเมือง การอานบทความทางการเมือง การรับฟง

ขอคิดเห็นทางการเมือง หรือการเขารับฟงการหาเสียงเลือกตั้งท่ัวไปของพรรคการเมือง ก็เพ่ือท่ีจะ

นํามาประกอบการตัดสินในในการเลือกตั้งของตนเองใหสามารถเลือกนักการเมืองเขามาบริหาร

บานเมืองใหไดคุณภาพมากท่ีสุด โดยเฉพาะการใชวิธีคิดในเชิงวิเคราะหขอมูลทุกดาน ไมวาจะเปน

นโยบายทางการเมือง พฤติกรรมของนักการเมือง วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง วามีจุดมุงหมายและ

จุดประสงคเพ่ือสวนรวมอยางเปนธรรม และหากพบความไมโปรงใสในการหาเสียงเลือกตั้งประชาชน

ควรพิจารณาถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนและหาทางออกท่ีเปนวิธีแกไขท่ีถูกตอง ประชาชนควรไดใชสิทธิใน

การเลือกตั้งของตนเองอยางเสรีภาพโดยไมถูกฝายใดครอบงํา และการตัดสินใจในการเลือกต้ังจะมา

จากประชาชนโดยแทจริง 

๓. ดานการเขาเปนแนวรวมทางการเมือง ประชาชนควรเขารวมกิจกรรมทางการเมือง

ควรจะมีจุดประสงคและความมุงหมายท่ีชัดเจนและกิจกรรมหรือรูปแบบก็ตามตองมีความชัดเจน

ตรวจสอบไดงายสามารถเปนประโยชนใหแกสวนรวมไมใชเพ่ือประโยชนของพรรคพวกตนเอง เปน

การแสดงออกถึงการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปท้ังปจจุบันและอนาคตท่ีจะมีครั้งตอไป เชน มีขอมูล

การตรวจสอบพบวามีความไมโปรงใสในการทํางานของภาครัฐ ประชาชนเขารวมเพ่ือแสดงสิทธิ



๑๖๘ 

เสรีภาพการเรียกรองความถูกตองเปนการแสดงพลังรวมกันโดยมีจุดมุงหมายท่ีเปนไปในทางเดียวกัน

ควรพิจารณาถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมทางการเมืองนั้น ๆ วาหากจัดข้ึนมาแลวจะเกิดผลดี ผลเสียตอ

สวนรวมมากนอยเพียงใดสามารถแกไขปญหาทางการเมืองจริงหรือไม การเขาเปนแนวรวมกับองคกร

ทางการเมืองควรใชวิธีคิดท่ีแยกแยะ วิเคราะหแตละดานใหครบทุกแงมุมดวยสติทัศนคติท่ีเปนกลาง

สามารถเชิญชวนใหความคิดเห็นทางการเมืองกับบุคคลท่ีมีความคิดเห็นตางโดยไมเกิดความขัดแยง 

ถือเปนการฝกปฏิบัติการเขาเปนสวนรวมทางการเมืองท่ีมีคุณภาพและทําใหประชาชนพัฒนาดาน

ความคิดท่ีซับซอนไดมากยิ่งข้ึนสามารถรูเทาทันวิธีการความคิดทางการเมืองท่ีไมเปนธรรมได 

๔. ดานการสนับสนุนพรรคการเมือง ประชาชนควรพิจารณาขอมูลจากปจจัยตาง ๆของ

พรรคการเมืองท่ีประชาชนจะสนับสนุนเพ่ือเปนขอมูลการตัดสินใจในการสนับสนุนพรรคการเมือง 

โดยควรพิจารณาเลือกสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีมีศักยภาพครบทุกดาน ไมวาจะเปนนโยบายทาง

การเมือง หัวหนาพรรค กรรมการพรรค หรือสมาชิกพรรค ตองสามารถแกไขปญหาทางการเมืองได

ตรงจุดมากท่ีสุด ประชาชนควรสนับสนุนพรรคการเมืองในรูปแบบตาง ๆ ท่ีไมผิดกฎหมาย เชนผาน

ชองทางสรรพกร การสนับสนุนความคิดนโยบายของพรรค และนําไปถายทอดใหคนรอบขางไดรับรู 

รับฟงโดยไมมีความขัดแยง เขารวมรับฟงการปราศรัยทางการเมืองเปนการสนับสนุนขอมูลท่ีใชในการ

ตัดสินใจเลือกตั้งท่ัวไป เปนการพัฒนาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของทางการเมือง ทําให

ประชาชนสามารถใชระบอบประชาธิปไตยไดถูกตองและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สรางความเขมแข็ง

ทางการเมืองของประชาชนไดดียิ่งข้ึน 

จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้ง ท่ัวไป” ผูวิจัยไดนําองคความรู ท่ีไดรับจากการวิจัยดังกลาวสรุปเปน

ความสัมพันธเชิงแผนภาพ ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง 

๑. แยกแยะขอมูลกอนตัดสินใจเชื่อ 

๒. ใชเทคโนโลยีในการตดิตามขาวสารทางการเมือง 

๓. เลือกติดตามขอมูลจากส่ือทีน่าเชือ่ถอื มคีวามเปนกลาง 

๔. ไมสนใจติดตามขอมูลที่มีความบิดเบือนจากความจรงิ 

๕. เลือกนกัการเมืองที่มีความประพฤติตามหลักคุณธรรม 

๖. รับฟงการปราศรัยทางการเมอืงเพ่ือพัฒนาความรูทาง 

    การเมือง 

ดานการไปใชสิทธิเลือกต้ังท่ัวไป 

๑. เชื่อวาการทจุริตในการเลือกตัง้ทั่วไปยังไมหมดไป 

๒. ไปใชสิทธิทกุครั้งที่มกีารจัดการเลือกตั้งทั่วไป 

๓. ตองการใหมกีารสงเสรมิความรูเกี่ยวกับระบบการ 

   เลือกตั้งกอนที่จะจัดใหมีการไปใชสิทธ ิ

๔. นโยบายของพรรคการเมืองเปนขอมูลสําคัญในการ 

    ตัดสินใจเลือกตั้งทัว่ไป 

๕. ประสบการณทางการเมอืงของพรรคการเมอืงมีผลตอ 

    การตัดสินใจในการเลือกตั้งทั่วไป 

ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง  

๑. เขาเปนแนวรวมทางการเมอืงเพ่ือเรียกรองความถูกตอง 

๒. สนับสนนุความคิดทางการเมืองของพรรคการเมืองที ่

   ตนเองชืน่ชอบ 

๓. ติดตามการทํางานขององคกรทางการเมอืงผานทุกชอง 

   ทางการส่ือสาร 

๔. เปนแนวรวมก็ตอเมือ่เห็นวาสถานการณนั้น ๆ สงผล 

    กระทบโดยมากตอประเทศชาต ิ

๕. วิเคราะหขอมูลทางการเมอืงกอนการเขาเปนแนวรวม 

๖. เขาเปนแนวรวมไดทกุรูปแบบแตตองอยูภายใตที่ 

   กฎหมายกําหนด 

ดานการสนบัสนนุพรรคการเมือง  

๑.ไปใชสิทธิเลือกตั้งทั่วไป 

๒.สนับสนุนนโยบายทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ม ี

  ความศรทัธา 

๓.สนับสนุนพรรคการเมอืงผานชองทางการคืนภาษีเงินได 

๔.เชิญชวนใหผูอืน่สนับสนุนพรรคการเมืองที่ตนเองชืน่ 

   ชอบ 

๕.สนับสนุนพรรคการเมอืงทกุรูปแบบภายใตกฎหมายที ่

   กําหนด 

วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจยั (คิดแบบตามท่ีเปนจริง) 

๑. หาเหตุผลทีจ่ะเลือกนกัการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง 

   กอนตดัสินใจเลือก 

๒. ติดตามขาวสารเพ่ือคนหาเหตุของปญหาที่เกิดขึน้ 

๓ .พิจารณาถึงสาเหตแุละปจจัยหลาย ๆ ดานมาประกอบ 

   กนักอนเขาเปนแนวรวมทางการเมือง 

วิธีคิดแบบอริยสจัจ (คิดแบบแกปญหาท่ีตนเหตุ) 

๑. ติดตามขาวสารทางการเมืองเพ่ือใหไดขอเทจ็จริงชัดเจน 

๒. ใชสิทธทิางการเมืองอยางเสรีภาพ 

๓. สนับสนนุพรรคการเมอืงที่สรางประโยชนใหแกสวนรวม 

วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ (คิดตามหลักการและ

ความมุงหมาย) 

๑.เลือกนกัการเมืองและพรรคการเมืองที่สรางประโยชน   

๒.เขารวมกจิกรรมทางการเมอืงเพ่ือประโยชนสวนรวม 

๓.พิจารณาขาวสารทางการเมืองที่มีความเปนจริง ถูกตอง 

วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก (คิดถึงผลดี ผลเสยี และ

การแกไขท่ีถูกตอง) 

๑. คิดถึงขอดีและขอเสียของพรรคการเมอืงกอนตัดสินใจ 

๒. การเขารวมกิจกรรมทางการเมืองคํานึงถงึการแกปญหา  

   ไดถูกตองตามวัตถุประสงค 

๓. ติดตามขาวสารทางการเมืองของทุกฝายเพ่ือพิจารณา 

   แนวทางการแกไขปญหาทีถู่กตอง 

วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม (คิดแบบกุศล 

ภาวนา) 

๑. ไมสงเสรมินกัการเมืองหรอืพรรคการเมอืงที่ประเพฤต ิ

   ปฏิบัติในทางทุจริต 

๒. เลือกติดตามขาวสารทีเ่ปนประโยชนเพ่ือสงเสริมความรู 

   ไดตรงตามหลักคุณธรรม 

๓. สนับสนนุพรรคการเมอืงที่สรางประโยชนใหแกสวนรวม 

   ไมโจมตีฝายตรงขามที่ผิดหลักคุณธรรม 

วิธีคิดแบบวิภัชชวาท (คิดโดยแยกแยะออกใหเห็นแตละ

แง แตละดานใหครบทุกดาน) 

๑. สนับสนนุพรรคการเมอืงที่มีขอมูลโปรงใส ตรวจสอบได 

๒. แยกแยะ ขอมูลขาวสารทางการเมอืงใหครบทุกดาน 

๓. วิเคราะหวัตถุประสงคกิจกรรมทางการเมืองทีเ่กดิผล 

    ประโยชนใหกับสวนรวมไดอยางแทจริง 

 

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนทีม่ีผลตอการตดัสินใจในการเลือกตั้งทั่วไป 

ความรู (Knowledge) 

๑.สงเสริมความรูทางการเมอืงและขอ  

   ศีลธรรมที่เกี่ยวของใหกับทกุเพศ ทกุวัย 

   อยางเหมาะสม 

๒.ติดตามการนําเสนอขาวสารทางการเมืองที ่

   มีความเปนกลาง 

๓.อานบทความ บทวิเคราะหทางการเมอืง 

   สม่ําเสมอ 

๔.เขาฟงบรรยาย การปราศรัย หรอืการ 

   สัมมนาเกี่ยวกับปญหาทางการเมืองเมือ่ม ี

   โอกาส 

ทัศนคติ (Attitude) 

๑.ฝกคิดพิจารณา แยกแยะ ระบบการเมอืง 

  การปกครองโดยไมยึดติดกับตัวบุคคล 

๔.สนทนาปญหาทางการเมอืงกับบุคคลที ่

  สนใจทางการเมืองดวยกัน 

๕.สรางพฤตกิรรมศีลธรรมพ้ืนฐานทาง 

  การเมอืงการปกครอง ใหแกเด็กตั้งแตวัย 

  เริม่เขาเรียน 

การนําไปปฏิบัติ (Practice) 

๑.เขารวมการปราศรัยเกี่ยวกับการทํางาน 

   ของฝายรัฐบาล 

๒.ถายทอดความรูในระบอบการปกครอง 

   แบบประชาธิปไตยกับกลุมเพ่ือน ๆ และ 

   ในชุมชน 

๓.พูดคุยปญหาทางการเมอืงกับบุคคลที ่

   สนใจทางการเมืองอยูเสมอ 

๔.สงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการเมอืงให 

   ประชาชนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติให 

   เหมาะสมกับทุกเพศทกุวัย 

๕. หนวยงานที่เกี่ยวของเปดชองทางให 

   ประชาชนไดติดตามและเสนอความ 

   คิดเห็นการทํางานของฝายการเมอืงตาม 

   ชองทางส่ือเทคโนโลยี 

 
พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน จังหวัดนครปฐม 

 พฤติกรรม  ปญญา  พัฒนา 

แผนภาพที่ ๔.๖ แสดงองคความรูที่ไดรับจากการวจิัย 

 



๑๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมทาง

การเมือง 

แยกแยะขอมูลโดยการ

ใชเทคโนโลยีเปน

เคร่ืองมือการติดตาม

และวิเคราะหขอมูลดวย

ความเปนกลาง 

เขาเปนแนวรวม

ทางการเมืองเพื่อใหเกิด

ความเปนธรรมแก

สวนรวมโดยการใช

เทคโนโลยใีนการ

ติดตามขอมูล 

สนับสนุนพรรคการเมือง

โดยการไปใชสิทธิ

เลือกต้ังและการชักชวน

บุคคลอื่นเขาเปนแนว

รวมในพรรคการเมืองที่

ศรัทธา 

ใชสิทธิเลือกต้ังทุกคร้ัง

โดยนโยบายของพรรค

การเมืองและ

ประสบการณทางการ

เมืองเปนขอมูลสําคัญใน

การตัดสินใจ 

แสวงหา

เหตุผลที่เปน

จริงกอนการ

ตัดสินใจ 

สนับสนุน

นักการเมืองที่มี

คุณธรรม

จริยธรรมทาง

การเมือง 

แยกแยะ

ผลดี ผลเสีย 

การทํางาน

ของทุกฝาย

ใหไดชัดเจน 

ตัดสินใจเลือก

นักการเมืองที่มี

จุดมุงหมายสราง

ประโยชนแก

สวนรวม 

หาสาเหตุ

การเกิด

ปญหาทาง

การเมืองเพื่อ

การพิจารณา

วิธีการแกไข

ที่ถูกตอง 

วิเคราะห 

แยกแยะ

ปญหาทาง

การเมืองให

ครบทุกดาน

ที่เกิดขึ้น 

ปญญา 

   พัฒนาความรูทางการเมืองทุกรูปแบบ 

    ฝกคิดพิจารณาระบบการเมืองการปกครองดวยความคิด

ที่เปนกลาง 

สรางพฤติกรรมการปฏบิัติทางการเมืองบนพื้นฐาน 

ศีลธรรมจริยธรรมต้ังแตวัยเร่ิมตนการเรียนรู 

K 

P 

A 

พัฒนา 

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง 

ของประชาชนที่มีผลตอการตดัสินใจในการเลือกตั้งทั่วไป  จังหวดันครปฐม 

แผนภาพท่ี ๔.๖ แสดงองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย (ตอ) 

 



๑๗๑ 

พฤติกรรมทางการเมือง 

๑. การติดตามขาวสารขอมูลทางการเมือง ประชาชนติดดามขาวสารทางการเมืองโดย

วิธีการฟงคําปราศรัยของนักการเมือง อานบทวิเคราะหการเมืองจากนักวิชาการหรือผูมีประสบการณ

ทางการเมือง แลกเปลี่ยนพูดคุยขาวสารทางการเมืองกับบุคคลท่ีมีความสนใจทางการเมืองดวยกันทํา

ใหประชาชนไดความรูเก่ียวกับทางการเมืองเพ่ิมข้ึนและไดมีประสบการณรับรูขาวสารทางการเมืองได

อยางตอเนื่อง จึงควรท่ีนําหลักโยนิโสมนสิการเขามาพิจารณาดังนี้  

ปญญา 

- การรับขอมูลขาวสารทางการเมืองของประชาชนใชเทคโนโลยีเปชองทางการติดตาม

ขาวสารขอมูลทางการเมืองเพ่ือความสะดวกรวดเร็วมากยื่งข้ึน 

- ประชาชนตองแยกแยะ วิเคราะห ขาวสารท่ีไดรับมาดวยสติพิจารณาพยายามทําใจให

เปนกลางในการรับฟง เพราะขาวสารปจจุบันมีท้ังท่ีเปนจริงและเปนเท็จ 

- เม่ือไดรับรูขาวสารทางการเมืองตองคนหาสาเหตุหรือปจจัยของขาวสารท่ีสัมพันธกัน

เพ่ือจะไดทราบถึงเหตุผลท่ีเปนจริงและเขาใจขอเท็จจริงนั้น ๆ ไดชัดเจน 

- พิจารณาถึงจุดประสงคการนําเสนอขอมูลใหตรงจุดตรงเรื่องและตรงไปตรงมาตาม

องคประกอบเปนจริง 

- เพ่ือใหพบสาเหตุของปญหาท่ีแทจริงควรคิดแบบใหเห็นถึงผลดีผลเสียของขาวสารวาจะ

กระทบกับกลุมประชาชนกลุมใด โดยเฉพาะผลเสียท่ีจะเกิดกับกลุมนั้น ๆ 

- ใหคิดถึงวิธีการแกไขปญหาของแหลงขาวท่ีนําเสนอถูกตองเหมาะสมอยางเปนธรรม

หรือไม 

พัฒนา 

- ความรูทางการเมือง สงเสริมความรูทางการเมืองของตนเองโดยการรับฟงขาวสาร

ทางการเมืองเพ่ิมข้ึนและการฝกใชวิธีคิดโดยการแยกแยะ พิจารณา วิเคราะหขอมูลขาวสารท่ีไดรับมา

ใหมีความชัดเจนตามขอเท็จจริง 

- ทัศนติ ฝกการปรับเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองใหเปนกลางซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอการ

พัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนอยางมาก 



๑๗๒ 

- การนําไปปฏิบัติ ประชาชนนําขาวสารทางการเมืองไปสื่อสารตอเพ่ือใหผูท่ีรับสารไดรับ

ขอมูลท่ีถูกตองเปนผลดีตอประชาชนท่ีติดตามขวสารทางการเมืองเพ่ือเปนขอมูลสําคัญตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปใหเปนไปอยางมีคุณภาพมากยิ่งข้ืน    

๒. พฤติกรรม ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ประชาชนยังคงไปใชสิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง

ไมวาจะเปนการเลือกตั้งระดับประเทศ ระดับทองถ่ิน หรือแมแตการเลือกตั้งซอมประชาชนสวนใหญ

ยังคงไปใชสิทธิเลือกต้ัง ถือวาเปนสวนหนึ่งของการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีประชาชนตระหนักในสิทธิ

หนาท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตย และมีความเห็นวาเรื่องของการซ้ือสิทธิขายเสียงถึงแมเปนสิ่ง

ท่ีไมควรปฏิบัติแตในปจจุบันยังคงมีอยูแตสามารถหลีกเหลี่ยงได และหากรวมมือรวมใจไมสนับสนุนการ

กระทําท่ีไมถูกตองนี้อยางพรอมเพรียงกัน การปฏิบัติท่ีไมถูกตองเชนนี้จะคอยๆ หมดไปในสังคม เปน

การปดก้ันไมใหนักการเมืองท่ีไมดีไมสามารถเขามาบริหารประเทศชาติได สําหรับพรรคการเมือง 

นักการเมือง และนโยบายของพรรคการเมือง มีสวนสําคัญท่ีจะใหประชาชนไดตัดสินใจเลือก

ผูแทนราษฎรเขามาบริหารงานในพ้ืนท่ีตนเอง เพราะหากนโยบายของพรรคการเมืองไมสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนได ไมสามารถแกปญหาท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ หรือแมกระท่ัง

ปญหทางการเมืองได ประชาชนก็จะตัดสินใจเลือกไดยาก สวนพฤติกรรมของนักการเมืองควรท่ีจะตอง

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม สื่อสารอยางจริงใจ ตามขอเท็จจริง แสดงจุดยืนเก่ียวกับการบริหาร

ประเทศใหประชาชนไดเห็นเปนเชิงประจักษ หรือแมกระท่ังเรื่องเรื่องสวนตัวหรือเรื่องสวนรวมก็ตอง

ปฏิบัติอยางเปนธรรมเชนกัน 

ปญญา 

- ประชาชนจะใชขอมูลจากการติดตามขาวสารทางการเมือง และนโยบายของพรรค

การเมืองตาง ๆ นํามาวิเคราะหประกอบในการตัดสินใจ 

- หนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับกระบวนการเลือกต้ังท่ัวไป ควรจัดใหมีรูปแบบการ

ประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับการเลือกตั้ง เชน วิธีการคิดคํานวณสัดสวนนักการเมืองท่ีจะเขามา

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและใหประชาชนไดรูจักวิเคราะห แยกแยะ คิดหาเหตุผล ขอดี ขอเสีย 

ในนโยบายของพรรคการเมือง 

- ประชาชนตัดสินใจเลือกต้ังท่ัวไปไดอยางมีประสิทธิภาพและใชสิทธิการเลือกต้ังของ

ตนเองไดอยางเต็มท่ี โดยปราศจากการถูกครอบงําจากการทุจริต  



๑๗๓ 

- การตัดสินใจเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองตองพิจารณาถึงจุดมุงหมายท่ี

นักการเมืองและพรรคการเมืองนั้น ๆ จะทําประโยชนใหแกสวนรวมมีเปาประสงคท่ีสามารถเห็นได

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

- ประชาชนวิเคราะห แยกแยะ พฤติกรรมของนักการเมือง และการทํางานของพรรค

การเมืองใหครบไดทุกดานทุกองคประกอบไมวาจะเปน หัวหนาพรรค นโยบายพรรค เพ่ือใหแนใจวา

การตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนมีสวนชวยใหเกิดประโยชนแกสวนรวมและประเทศชาติไดมากท่ีสุด 

พัฒนา 

         - ปลูกฝงทัศนคติทางการเมืองท่ีถูกตองใหประชาชนอยางตอเนื่อง เชน การใชสิทธิเลือกตั้ง

ท่ัวไป หนาท่ีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

- ประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับการเลือกตั้งใหครบทุกวัย เริ่มตั้งแตวัยท่ีเริ่มตนการ

เรียนรู 

- ประชาชนใชสิทธิเสรีภาพของตนเองอยางถูกตองสุจริตคิดโดยใหเห็นความเปนธรรมท่ีจะ

เกิดข้ึนกับสวนรวมเปนสําคัญ 

๓. พฤติกรรม ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง ประชาชนเขาเปนแนวรวมทางการ

เมืองก็ตอเม่ือเห็นวาการทํางานของรัฐบาลหรือผูบริหารประเทศเกิดความไมโปรงใส นโยบายการ

บริหารไมสามารถแกไขปญหาของประชาชนไดโดยเฉพาะปญหาทางเศรษฐกิจหรือตรวจสอบแลว

พบวาระบบการทํางานของรัฐบาลมีการทุจริตเกิดข้ึนนําประโยชนสวนตัวหรือพวกพองเขามาเก่ียวของ

กับการบริหารบานเมือง ประชาชนสวนใหญจะเขาเปนแนวรวมกับองคกรทางการเมืองท่ีตนเองสนใจ

หรือมีความสนับสนุนทางความคิดของพรรคการเมืองนั้นการเปนแนวรวมทางการเมืองของประชาชน

เปนพฤติกรรมทางการเมืองท่ีแสดงออกมาเพ่ือเรียกรองความเปนธรรมใหกับตนเอง ชุมชน และคิดวา

จะเกิดผลดีแกประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากประชาชนไดรับผลกระทบตอการดํารง

ชีวิตประจําวันท่ีมาจากการบริหารงานของฝายรัฐบาลการเขาเปนแนวรวมกับองคกรทางการเมืองท่ีมี

ความคิดเห็นตางกับการฝายรัฐบาลประชาชนจะตัดสินใจเขาเปนแนวรวมไดมากข้ึน รูปแบบการ

รวมตัวหรือหากมีการชุมนุมประชาชนจะดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดและคํานึงถึงสิทธิ

เสรีภาพของผูอ่ืนท่ีจะไมใหมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวันของผูอ่ืนดวย การเขาเปนแนวรวม

ทางการเมืองของประชาชนจะสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปเสมอ 

 



๑๗๔ 

ปญญา 

-  ประชาชนตองนําหลักวิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการมาใชพิจารณาแยกแยะหาขอมูล 

และวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ใหไดขอเท็จจริงกอนท่ีจะตัดสินใจเขาเปนแนวรวมทางการเมือง 

-  พิจารณาถึงสาเหตุและปจจัยท่ีสัมพันธกันท่ีประชาชนจะตัดสินใจเขาเปนแนวรวมกับ

กลุมทางการเมือง 

- ประชาชนเขาเปนแนวรวมทางการเมือง กลุมการเมืองนั้นตองสามารถแกปญหา

สถานการณขณะนั้นไดและม่ันใจวาเปนวิธีการท่ีแกไขท่ีสาเหตุไดแทจริงและตองเกิดประโยชนกับ

สวนรวมสูงสุด 

- กลุมท่ีเขาเปนแนวรวมทางการเมืองตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนเปนไปในทิศทางเดียวกัน

มีเปาหมายท่ีเปนประโยชนกับสวนรวมอยางแทจริงไมมีเปาหมายท่ีไมชอบธรรมแอบแฝงซ่ึงจุดนี้เปน

สิ่งสําคัญท่ีประชาชนตองพิจารณา 

- นําขอมูลตาง ๆ ของกลุมท่ีจะเขาเปนแนวรวมทางการเมืองมาประกอบการพิจารณาให

เห็นถึงขอดี ขอเสีย ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงการปฏิบัติท่ีถูกตองตามจริยธรรม 

- การจัดกิจกรรมทางการเมืองนั้น ๆ วาจะเกิดผลดี ผลเสียตอสวนรวมมากนอยเพียงใด

และกิจกรรมนั้น ๆ จัดข้ึนเพ่ือแกไขปญหาทางการเมืองจริงหรือไม สามารถเชิญชวนหรือใหความ

คิดเห็นทางการเมืองกับบุคคลท่ีมีความคิดเห็นตางโดยเกิดความขัดแยง วิเคราะห แยกแยะ กิจกรรม

ทางการเมืองนั้นไดวาทําเพ่ือประโยชนใหกับสวนรวมไดอยางแทจริง เพ่ือเปนขอมูลการตัดสินใจการ

เขาเปนแนวรวมและการตัดสินใจเลือกตั้งท่ัวไป 

พัฒนา 

- ความรูเก่ียวกับทางการเมือง ใชสิทธิเสรีภาพในระบอบประธปิไตย กฎหมายรับธรรมนูญ

ตาง ๆท่ีเก่ียวของกับประชาชนในเรื่องของการเมือง 

- หนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมความรูทางการเมืองของประชาชนทําไดโดยการ

สนับสนนุประชาชนใหเขารับฟงการปราศรัยของพรรคการเมืองหลายฝายเพ่ือนํามาขอมูลมาพิจารณา 

วิเคราะห และแยกแยะมาเปนขอมูลในการตัดสินใจการเขาเปนแนวรวมทางการเมือง 

 - ประชาชนตองศึกษาใหลึกซ้ึงเขาใจพ้ืนฐานท่ีมาขอมูลและเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของกันเพ่ือ

นําไปถายทอดความรูใหผูท่ีสนใจ เปนการปลูกฝงทัศนคติทางการเมืองใหคนรอบขางไดดวยนําไปสู

การปฏิบัตีท่ีถูกตอง เปนปจจัยสงเสริมพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน

การเลือกตั้งท่ีมีประโยชนตอประเทศชาติ     



๑๗๕ 

๔. พฤติกรรม ดานการสนับสนุนพรรคการเมือง ประชาชนมีความเห็นวาการสนับสนุน

พรรคการเมืองในยุคปจจุบันไมเอ้ืออํานวยตอการใหสนับสนุนดวยทุนทรัพยจะมีเพียงนักลงทุนท่ี

สามารถใหการสนับสนุนได แตการสนับสนุนพรคการเมืองของประชาชนจะมีหลายชองทางท่ีแสดงออก

ถึงการสนับสนุนคือการชักชวนผูอ่ืนใหสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีตนเองชื่นชอบโดยการบอกกลาวถึง

ผลงานท่ีแกปญหาใหประชาชนไดชัดเจนเพ่ือโนมนาวใหคนรอบขางสนับสนุนพรรคการเมืองนั้น ๆ 

เพ่ิมข้ึน แตท้ังนี้ท้ังนั้นประชาชนจะสนับสนุนพรรคการเมืองในรูปแบบตาง ๆ ท่ีไมผิดกฎหมาย อีกหนึ่ง

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในการสนับสนุนพรรคการเมืองของประชาชนคือสวนมากจะ

แสดงออกไปในการใชสิทธิเลือกต้ังท่ัวไปหรือการสนับสนุนทางความคิดของพรรคการเมืองหรือ

นักการเมืองนั้น ๆ ท้ังนี้ดูจากนโยบายของพรรคการเมืองเปนหลักและอาจจะมีการชักชวนใหบุคคล

รอบขางไดสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีตนเองนิยมดวย ถึงแมประชาชนมิไดสนับสนุนพรรคการเมือง

ดวยทุนทรัพยแตประชาชนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทางดานความคิดนโยบายของพรรคนั้น ๆ การ

เปดโอกาสใหพรรคการเมืองท่ีตองการสนับสนุนเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของชุมชน หมูบาน ของ

ประชาชนก็เปนไปได  

ปญญา 

- ประชาชนตองคนหาเหตุและปจจัยตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันของพรรคการเมืองท่ีจะขอ

สนับสนุนเพ่ือเปนขอมูลกอนการตัดสินใจท่ีจะสนับสนุนพรรคการเมือง 

- การตัดสินใจเลือกสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีมีศักยภาพสามารถแกไขปญหาทางการ

เมืองไดตรงจุดมากท่ีสุด อีกท้ังการสนับสนุนพรรคการเมืองตองพิจารณาจากจุดประสงคและความมุง

หมายของกิจกรรมนั้นวาตองสรางประโยชนใหแกสวนรวมได 

- การคิดพิจารณาเลือกสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีมีนโยบายมองเห็นไดชัดเจน วิเคราะห

ไดท้ังผลดี ผลเสีย และมีวิธีการแกปญหาเปนทางออกไดตรงกับสาเหตุท่ีเกิดข้ึนเลือกสงเสริมพรรค

การเมืองท่ีสรางประโยชนใหแกสวนรวมไดอยางแทจริงและไมโจมตีฝายตรงขามในวิธีท่ีไมถูกตอง 

- วิเคราะห แยกแยะนโยบายของพรรคการเมืองท่ีตองการสนับสนุนใหครบทุกดาน 

รวมถึงพฤติกรรมท่ีมองเห็น และปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีจะตัดสินใจสนับสนุนพรรคการเมือง  

พัฒนา 

- ประชาชนควรพัฒนาความรูทางดานการเมืองดวยการมีสวนรวมกับกิจกรรมทางการ

เมืองตาง ๆ เชนการเขาฟงบรรยายหรือการสัมมนาเก่ียวกับปญหาทางการเมืองเพ่ือรับรูสถานการณ

ปจจุบัน 



๑๗๖ 

- พูดคุยแลกเปลี่ยนเก่ียวกับสถานการณทางการเมืองกับบุคคลท่ีมีความสนใจการเมือง

ดวยกันอยางสมํ่าเสมอ 

- หากมีความคิดเห็นท่ีแตกตางก็ควรจะรับฟงดวยกันอยางเปนมิตรภาพไมเกิดความ

ขัดแยง 

- ประชาชนตองกลาท่ีจะเสนอปญหาแนวทางการแกไขไปยังนักการเมืองทองถ่ินหรือผูนํา

ทางการเมืองหรือหนวยงานภาครัฐเพราะเปนสวนสําคัญในการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาประเทศชาติใน

ระบอบประชาธิปไตยใหม่ันคงตอไป  

๔.๕.๒ องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้ง ท่ัวไป” ผูวิจัยไดนําองคความรู ท่ีไดรับจากการวิจัยดังกลาวสรุปเปน

ความสัมพันธเชิงแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 

หมั่นศึกษาหาความรูเก่ียวกับทางการเมืองอยางสม่ําเสมอ 

              ติดตามขาวสารทางการเมืองดวยความรูสึกท่ีเปนกลาง ใหเขาใจการทํางานของทุกฝาย 

เขารวมกิจกรรมทางการเมืองทุกรูปแบบอยางเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย 

               ถายทอดความรูทางการเมอืงในกลุมบุคคลที่มีความสนใจการเมือง และบุคคลใกลตัว 

                             ฝกใชความรูสึกท่ีเปนกลางในการตัดสินใจทางการเมืองตามขอมูลจริง 

ความรู 

ทัศนคติ 

การนําไป

ปฏิบัติ 

การตัดสินใจ

เลือกต้ัง

ท่ัวไป 

การสนับสนุนทางการเมือง 

การไปใชสทิธิเลือกตั้งทัว่ไป 

การติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง 

การเขาเปนแนวรวมทางการเมือง 

ปญญา 

พัฒนา 

 

รับความจริง 

หลักโยนิโสมนสิการ 

คนหาเหตุ   

คิดครบทุกดาน 

แกตรงเหตุ   ไดตรงเปา   

เขาทางธรรม   

พฤติกรรม 

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินในการเลือกต้ังท่ัวไป 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๗ แสดงองคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

 



๑๗๘ 

จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป” ใน ๔ ประเด็น คือ ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ดาน

การไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ดานการเขาเปนแนวรวมทางการเมือง และดานการสนับสนุนพรรค

การเมือง ซ่ึงพฤติกรรมท้ัง ๔ ดานนี้สามารถนํามาพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองใหแกประชาชนได 

เพ่ือสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนใหมีคุณภาพท่ีดีและไดสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเขามาบริหารงานเพ่ือประโยชนตอสวนรวมโดยแทจริง โดยอธิบายตามรูปแบบจําลองการสราง

เจดียกับลําดับข้ันการพัฒนาพฤติกรรมไดดังนี้ 

สวนท่ี ๑ ฐานเจดีย ปจจัยในการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองมี ๓ ดาน คือ 

๑. ดานความรู เปนสิ่งจําเปนตอการพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนจะทําให

ประชาชนไดรับรู เขาถึง และมีความสามารถท่ีจะแยกแยะ วิเคราะหขอมูลทางการเมืองไดแมนยํามาก

ข้ึนดวยตนเอง รูปแบบในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมคือ การติดตามรับฟงการปราศรัยทาง

การเมืองของทุกฝาย รวมฟงบรรยายปญหาทางการเมืองทุกสถานการณ อานบทวิเคราะหทาง

การเมืองอยางสมํ่าเสมอ สิ่งเหลานี้ทําใหรับรูถึงขอมูลปจจุบันท่ีทุกฝายรับผิดชอบใหรูถึงบทบาทหนาท่ี

ของทุกฝาย ขอรองเรียนทางการเมืองและการดําเนินการแกไข ทําใหไดฝกการวิเคราะหพิจารณาของ

เหตุผลหรือการแกไขในสถานการณปจจุบันวาเหมาะสมกับสวนรวมหรือไมถือเปนแนวทางการพัฒนา

ความรูทางการเมืองใหไดผลดี สิ่งสําคัญคือตองเปดใจท่ีนําความรูเขามาพัฒนาวิธีคิดเพ่ือใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู การมีความรูทางการเมืองจะมีสวนชวยสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนเพ่ือนําไปปรับใชในการตัดสินใจเลือกต้ังท่ัวไปเพ่ือใหไดนักการเมืองท่ีมี

คุณสมบัติครบถวนมากท่ีสุดสําหรับเขามาบริหารบานเมืองใหมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

๒. ดานทัศนคติ เม่ือประชาชนไดรับการพัฒนาความรูทางการเมืองอยางเพียงพอหรือ

เหมาะสมกับการพิจารณาแลวสิ่งท่ีตามมาคือการท่ีจะไดรับการกลอมเกลาทัศนคติดานการเมืองใหอยู

ในระดับท่ีเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวมไมเชื่อม่ันในฝายใดฝายหนึ่งจนมองขามไมเห็นความ

ผิดพลาดของการกระทํานั้น เปาหมายการสรางทัศนคติทางการเมืองคือการท่ีประชาชนไดเปดใจ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเดิม ๆ ซ่ึงตองยอมรับกับตนเองวาเปนความคิดท่ีตองการจะ

เปลี่ยนจริง ๆตองการทําใหเกิดการสรางทัศนคติใหม ๆ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางความคิดแสดง

ออกมาในเชิงพฤติกรรมการเมืองท่ีพัฒนาไปใหไดดีกวาเดิม โดยเฉพาะการตัดสินใจเลือกนักการเมืองท่ี

จะเขามาบริหารประเทศชาติบนพ้ืนฐานความคิดท่ีเชื่อวาการบริหารงานของนักการเมืองท่ีเลือกมานั้น

สามารถททํางานและแกปญหาใหกับประชาชนไดแทจริงมีความเชื่อม่ันในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย  ศึกษาความเปนมาของระบอบประชาธิปไตยท้ังในและตางประเทศเพ่ือนํามา

เปรียบเทียบ วิเคราะห แยกแยะ ความแตกตางการนําไปใชอยางถูกตองโดยผลประโยชนเกิดกับ

สวนรวมเปนหลัก 



๑๗๙ 

๓. ดานการนําไปปฏิบัติ พฤติกรรมสําคัญในการพัฒนาท่ีเปนตัวชี้วัดความสําเร็จไดวามี

การพัฒนาไดดีมากข้ึนเพียงใด คือการยอมรับปฏิบัติหรือการนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการเรีนรูจาก

สถานการณจริงรวมถึงปญหาอุปสรรคท่ีพบเพ่ือใหไดประสบการณในการตัดสินใจเลือกท่ีจะปฏิบัติให

ถูกตองการนําไปปฏิบัติในทางพฤติกรรมทางการเมืองมีไดหลากหลายรูปแบบวาจะเปนการไดเขารวม

สนทนาปญหาทางการเมืองกับบุคคลท่ีสนใจทางการเมือง เขารับฟงการปราศรัยแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

ทางการเมือง เขาเปนผูสังเกตการณในเวทีท่ีมีการพูดคุยประชุมสัมมนาทางการเมือง ฝกกการให

ขอคิดเห็นท่ีเปนกลางไมเอนเอียงเก่ียวกับการเมืองในชองทางท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอแนะ

ความคิดเห็น หรือชวยคิดหาแนวทางการแกไขเก่ียวกับสถานการณทางการเมืองท่ีมีปญหาขณะนั้น 

รวมนําเสนอระเบียบแบบแผนของระบบการเมืองไทยท่ีปฏิบัติแลวเกิดประโยชนกับประชาชน

สวนมากซ่ึงตองศึกษาจากขอมูลท่ีเก่ียวของวิเคราะห แยกแยะทีละสวนของขอมูลท่ีเก่ียวของใหครบ

ทุกกลุมประชาชนใหแนใจวาขอเสนอนี้สามมรถนําไปใชไดจริงและเห็นผลท่ีเปนรูปธรรมไดไมนําเสนอ

ดวยความคิดเห็นสวนตัวหรือโนมเอียงไปทางฝายใดฝายหนึ่งหรือแมแตการเขารวมเปนสมาชิกของ

พรรคการเมืองท่ีประชาชนพิจารณาแลววานโยบายและการบริหารงานภายในมีระบบแบบแผนการ

ทํางานชัดเจน ไมขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของจะเปนการไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริงโดยตรงทําใหประชาชนสามารถพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของตนเองภายใต

พ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตยโดยใชหลักคิดของประชาชนไมถูกใครโนมนาวและเกิดผลเสียตอ

บานเมืองได และแนนอนวาการนําไปปฏิบัติท่ีสําคัญคือการแสดงออกทางการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป

เลือกนักการเมืองท่ีมีความพรอมในการทําหนาท่ีบริหารประเทศไดตอไป 

สวนท่ี ๒ ตัวเจดีย การนําหลักโยนิโมมนสิการมาบูรณาการในการพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมืองมี ๖ ขอ คือ 

๑. คนหาเหตุ คือวิธีคิดแบบสืบสาวสาเหตุ คือการคิดแบบคนหาเหตุผลและท่ีมาใหได

ขอมูลท่ีเปนจริงโดยอาจจะตั้งคําถามกับตนเองอยางสมํ่าเสมอในเหตุผลการตัดสินใจทางการเมือง เชน

การไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปมีเหตุใดท่ีจะเลือกไมวาจะเปนนักการเมืองหรือพรรคการเมือง และท่ี

สําคัญหากตองการเขาเปนแนวรวมทางการเมืองจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาหาสาเหตุปจจัยท่ีทําให

กลุมการเมืองนั้น ๆเกิดข้ึนอยางทองแทกอนท่ีจะตัดสินใจเขารวมทางการเมือง ฝกใหสามารถใช

กระบวนการทางความคิดเท่ีเปนระบบและเปนประโบชนอยางมาก 

๒. แกตรงเหตุ คือวิธีคิดแบบอริยสัจ คือการคิดแบบพิจารณาการแกไขปญหาใหถูกตอง

ตรงกับสาเหตุท่ีเกิดข้ึนจริง ไมวาจะเปนการแกไขปญหาทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนฝายบริหารมีวิธีการ

ดําเนินการแกไขตรงกับสาเหตุท่ีเกิดข้ึนหรือไมและการแกปญหานั้นทําใหผลเสียท่ีเกิดข้ึนลดลงไปได

อยางตอเนื่องเปนการปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนซํ้าไดอยางดี หรือแมการท่ีไดใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปถือ



๑๘๐ 

เปนการแกไขปญหาทางการเมืองของประชาชนท่ีสําคัญท่ีจะตองใชสิทธิเสรีภาพทางการเมืองอยาง

ถูกตองเพ่ือใหทําใหระบอบประชาธิปไตยเกิดการพัฒนาตามมาดวยเชนกัน 

๓. ไดตรงเปา คือวิธีคิดแบบอรรถสัมพันธ คือการคิดตามหลักการและความมุงหมาย

สามารถพิจารณาขอมูลการแกปญหาใหไดผลลัพธตรงกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไวการพิจารณาขาวสารทาง

การเมืองตองคํานึงถึงสภาพความเปนจริงและถูกตองตามคุณธรรมจริยธรรมการไปใชสิทธิเลือกตั้ง

ท่ัวไปโดยตองพิจารณานักการเมืองหรือพรรคการเมืองท่ีมีจุดมุงหมายสรางประโยชนใหแกสวนรวม

ไดมากท่ีสุดการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองโดยการพิจารณาจากจุดประสงคและความมุงหมายของ

กิจกรรมนั้นเพ่ือสวนรวมหรือเพ่ือพรรคพวกตนเอง 

๔. รับความจริง คือวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก คือการพิจารณาใหเห็นครบท้ัง

ความเปนจริงการยอมรับความจริงตามท่ีสิ่งนั้น ๆทุกแงทุกดานท้ังดานดีดานเสียตองแยกแยะ 

วิเคราะห ผลดี ผลเสียไดอยางถูกตอง ชัดเจนและตรงประเด็น ไมวาจะเปนการติดตามขาวสาร

ทางการเมืองเพ่ือใหเห็นโทษท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชนสวนรวมและแนวทางการแกไขหรือทางออกของ

โทษนั้นสามารถทําใหปญหานั้นลดลงสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการคือการทําใหคุณชีวิตของ

ประชาชนดีข้ึนปญหาทางการเมืองมีความขัดแยงนอยลงการตัดสินใจเลือกนักการเมืองและพรรค

การเมืองใหเขามาบริหารประเทศตองวิเคราะหใหเห็นถึงขอดีขอเสียในเหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกเพ่ือให

ม่ันใจไดมากท่ีสุดวาเลือกถูกตอง 

๕. เขาทางธรรม คือวิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม หลักการท่ัวไปของวิธีคิดแบบนี้

คือการคิดแบบมีกุศล ภาวนา คิดประกอบดวยสติหรือระลึกถึงสิ่งท่ีกําลังเก่ียวของ มีความรูสึก เราใจ 

มีสํานึกในการเรงทําการงาน และรูตามความเปนจริง นํามาพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองไดไมวาจะ

เปนการติดตามขาวสารทางการเมืองท่ีเปนประโยชนสงเสริมใหรูจักคิดในทางท่ีเปนประโยชนไมทําให

เกิดโทษตอสังคมไมเลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองท่ีใชวิธีการซ้ือสิทธิขายเสียง ไมถือโทษโกรธ

หรือขัดแยงกับบุคคลท่ีเขารวมกิจกรรมทางการเมืองท่ีแตกตางและสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีสราง

ประโยชนใหแกสวนรวมและไมโจมตีฝายตรงขามในวิธีท่ีไมถูกตอง ถือเปนหลักการคิดท่ีใชคุณธรรมนํา

ทางในการพัฒนาสติและพฤติกรรม 

๖. คิดครบทุกดาน คือวิธีคิดแบบวิภัชชวาท เปนการใชวิธีคิดโดยแยกแยะออกใหเห็นแต

ละแง แตละดานใหครบทุกดาน นําไปใช วิเคราะห แยกแยะ แยกประเด็นทางการเมืองในแตละดาน

ใหครบทุกมิติเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองกอนการตัดสินใจเพ่ือใหไดความจริงของขอมูลขาวสารทาง

การเมืองไดครบทุกแงมุมทราบถึงพฤติกรรมของนักการเมืองไดวาสามารถทําประโยชนแกสวนรวม

หรือแมกระท่ังการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยการพิจารณาวิเคราะห ขอมูลนโยบายของพรรค

การเมืองนั้นกอนท่ีจะตัดสินใจสนับสนุนพรรคการเมืองตอไป 



๑๘๑ 

สวนท่ี ๓ ยอดเจดีย การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปโดยการบูรณาการตามหลักโยนิโสมนสิการมี ๔ ดานคือ 

๑. ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชนใหมีการติดตามขอมูลขาวสารท่ีถูกตองไดรับขาวสารท่ีเปนจริงชัดเจนเพ่ือเปนขอมูลสําคัญใน

การตัดสินใจการเลือกตั้งท่ัวไป โดยมีพ้ืนฐานการปฏิบัติตามหลักโยนิโสมนสิการเปนท่ีตั้งคือเม่ือรับรู

ขาวสารทางการเมืองท่ีสนใจกอนท่ีเชื่อถือตองพิจารณาขอมูลปจจัยท่ีเกิดข้ึนจริงเปนท่ีมาของขาวหาก

ขอมูลท่ีไดรับมามีความคลุมเครือยังไมชัดเจนและในปจจุบันการสื่อสารทางออนไลนเขาถึงประชาชน

ไดรวดเร็วมากรวมถึงมีเรื่องของการแขงขันนําเสนอขอมูลขาวสารมากมายบางครั้งขอมูลท่ีนาํเสนอไป

ไมมีความครบถวนแตเพียงเพ่ือตองการสงใหถึงประชาชนไดรวดเร็วกอนใครเพ่ือแขงขันความนิยม 

ประชาชนควรติดตามขอมูลจากชองทางอ่ืนประกอบ เชน การติดตามจากสื่อหลัก ทีวี วิทยุ สื่อ

โซเชียลมีเดียสถานีอ่ืน ๆไมรับฟงการนําเสนอขอมูลจากผูนําเสนอรายเดียวตองหาชองทางการ

นําเสนอหลาย ๆ ฝายมาเพ่ือหาขอมูลมาเปรียบเทียบกันหรือเขารวมการสนทนากับผูท่ีสนใจทาง

การเมืองเหมือนกันเพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นรวมกันถือเปนวิธีการพัฒนาความคิดท่ีเปนการแกไข

ปญหาท่ีพบในการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองในปจจุบันไดเปนอยางดี 

ประชาชนตองมีวัตถุประสงคของการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองอยางมีหลักการ 

เชน การท่ีจะตัดสินใจเลือกตั้งท่ัวไปตองติดตามนโยบายของพรรคการเมืองหลาย ๆ ฝายมา

เปรียบเทียบวามีจุดประสงคของการแกไขปญหาอยางแทจริงหรือไม หรือเพ่ือนําเสนอขาวโจมตีฝายใด

ฝายหนึ่งตองพิจารณาถึงผลดี ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนกับสวนรวมรวม และเลือกท่ีสนับสนุนทางความคิด

กับแหลงขาวขอมูลท่ีนําเสนอขาวดวยความเปนธรรมสามารถนําไปถายทอดตอใหผูท่ีสนใจนําไป

พิจารณาตอไดถือเปนการปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลักคุณธรรม โดยรวมแลวการติดตามขอมูลทาง

การเมืองประชาชนตองวิเคราะห แยกแยะ เชื่อมโยง ขอมูลใหไดครบทุกดาน ใชวิธีคิดตามหลักโยนิโส

มนสิการ 

๒. ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

ดานการไปใชสทิธิเลือกตั้งตามหลักโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาปจจัยท่ีเปนองคประกอบของการ

ตัดสินใจเลือกตั้งคือ นโยบายของพรรค หัวหนาพรรค ตัวบุคคลของผูสมัครเลือกต้ังมีความสอดคลอง

กันอยางไรใชวิธีคิดแบบวิเคราะหแบบแยกแยะออกมาใหครบทุกดาน นโยบายพรรคมีความเปนไปได

มากนอยเพียงใดท่ีจะดําเนินการในสถานการณปจจุบันนี้ลําดับการแกไขปญหามีความเรงดวนตรงกับ

ความตองการของประชาชนองคประกอบการดําเนินการเชน งบประมาณ กระบวนการทํางานของ

คณะบุคคลท่ีเก่ียวของหรือแมแตนโยบายตางประเทศสนับสนุนความเปนไปไดของการทํางานและ

สามารถเห็นผลสําเร็จไดจริงและนโยบายนั้นตองไมมีผลประโยชนรวมกับกลุมใดกลุมหนึ่งไมวาจะเปน



๑๘๒ 

กลุมนักการเมืองดวยกัน กลุมนักธุรกิจ หรือแมกระท่ังกลุมนักลงทุนตาง ๆ สิ่งเหลานี้ประชาชนตองใช

หลักคิดวิเคราะหใหถึงจุดมุงหมายของนโยบายพรรคการเมืองไดอยางแทจริง 

ประชาชนใชหลักคิดการวิเคราะหหัวหนาพรรคมีภาวะผูนําท่ีตรงกับความตองการของ

ประชาชนพิจารณาจากขอมูลท่ีเก่ียวของเปนรายบุคคลจากผลงานท่ีผานมาเพ่ือดูความสามารถในการ

บริหารงาน เชน การวางแผนการทํางานท่ีสอดคลองกับนโยบายของพรรคตองบริหารใหสําเร็จตาม

นโยบายท่ีแจงไวกับประชาชน การบริหารทีมงานภายในพรรคมีวิธีการควบคุมใหบุคคลภายในพรรค

ปฏิบัติหนาท่ีของตนเองใหถูกตองตรงกับหลักจริยธรรมของนักกการเมืองท่ีพึงมีโดยเฉพาะการโนม

นาวใหบุคคลภายในพรรคทํางานรวมกันเปนทีมไมใหเกิดความขัดแยงกันภายใน การตัดสินใจในการ

แกปญหาตาง ๆ รวมถึงการประเมินสถานการณและวางแผนการตัดสินใจไวลวงหนาตองเปน

ประโยชนตอประชาชนและภาพรวมของประเทศชาติมากท่ีสุด การตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาท่ี

ไมคาดคิดวาจะเกิดข้ึนประชาชนพิจารณาการตัดสินใจของผูนําพรรคการเมืองตองตัดสินใจหา

ทางออกของปญหาขณะนั้นไดถูกตองแมนยําความเดือดรอนของประชาชนตองลดลงไดเร็วท่ีสุด 

การพิจารณาถึงตัวบุคคลท่ีลงสมัครเลือกต้ัง ประชาชนตัดสินใจเลือกผูสมัครท่ีจะมาเปน

ผูแทนในการบริหารบานเมือง ปราะชาชนตองพิจารณาคุณสมบัติอยางถ่ีถวนครบทุกดานไมวาจะเปน

ประวัติสวนตัว ภูมิหลังของผูสมัคร ผลงานทางการเมืองท่ีผานมา ประสบการณทางการเมืองท้ังท่ีเปน

ดานบวกและดานลบ ประชาชนนําขอมูลท่ีไดรับมาแยกแยะทีละดานหาปจจัยท่ีเชื่อมโยงกันถึงสาเหตุ

การเกิดขาวดานลบและตัวผูสมัครตองแกไขขอมูลดานลบของตนเองดวยวิธีท่ีถูกตองตามหลัก

คุณธรรมประชาชนสามารถแยกแยะไดเพราะการท่ีมีขอมูลดานลบอยางเดียวจะไมไดเปนการตัดสินวา

ไมดีเสมอไปตองมีเหตุและปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของกันหากประชาชนใชหลักคิดตามแนวโยนิโสมนสิการได

อยางครบถวนแลว การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนจะไดผลลัพธออกมาท่ีแมนยําสงผล

ใหประเทศชาติไดนักการเมืองท่ีมีคุณภาพเขามาบริหารบานเมืองไดอยางตอเนื่อง 

๓. ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

ดานการเปนแนวรวมทางการเมืองของประชาชนเปนพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองอีกรูปแบบ

หนึ่งการเขาเปนแนวรวมทางการเมืองของประชาชนจะเกิดข้ึนไดคือตองมีประเด็นหรือเง่ือนไขทาง

การเมืองเกิดข้ึนกอนซ่ึงเปนผลจากการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนความกระตือรือรนสนใจ

ติดตามขาวสารทางการเมืองมากข้ึนสงผลใหเกิดการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากมายมีท้ัง

เปนไปในทิศทางเดียวกันและความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน สิ่งสําคัญการเขาเปนแนวรวมทางการเมือง

ของประชาชนคือการเกิดปญหาทางกาเมือง เกิดการคอรัปชั่น ตรวจสอบพบวาเกิดความไมโปรงใสใน

การบริหารงานของฝายรัฐบาลหรือมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยางมากการเขารวม

กิจกรรมทางการเมืองของประชาชนจะมาจากการติดตามขาวสารทางการเมืองอยางตอเนื่อง บุคคล

ใกลชิด เชน คนในครอบครัว เพ่ือนรวมงาน หรือบุคคลเคารพนับถือแจงใหทราบชักชวนการเขาเปน
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แนวรวมดวยกัน การเขาเปนแนวรวมทางการเมืองอีรูปแบบหนึ่งของประชาชนคือการกเขารวม

กิจกรรมกับพรรคการเมืองท่ีชื่นชอบ มีความศรัทธาในการทํางานของพรรคท่ีผานมาและการเห็นดวย

กับนโยบายของพรรคเพ่ือเพ่ิมจํานวนคนท่ีเขาเปนแนวรวมใหมีจํานวนมากสรางฐานความม่ันใจให

ประชาชนสนใจมีสวนรวมมากข้ึน 

ปะชาชนใชวิธีคิดการพิจารณาการเขาเปนแนวรวมทางการเมืองตามหลักโยนิโสมนสิการ

คือหากประชาชนมีจุดมุงหมายการเขาเปนแนวรวมทางการเมืองเพ่ือตองการเรียกรองใหเกิด

ความชอบธรรมในการบริหารประเทศตองวิเคราะหกลุมทางการเมืองท่ีเขารวมวาการจัดกิจกรรมตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียกรองนั้นมีจุดมุงหมายตองการแกไขปญหาท่ีประชาชนกําลังเผชิญอยูจริงไมมี

ประเด็นในแอบแฝงและตองไมทําเพ่ือผลประโยชนของกลุมใดกุมหนึ่งเพียวอยางเดียวประชาชน

สามารถพิจารณาขอมูลไดจากการวางแผนกิจกรรมของกลุมท่ีจะเขารวมมีแผนการดําเนินการท่ีชัดเจน

โดยเฉพาะเปาหมายของกิจกรรมสําคัญมากประชาชนตองวิเคราะหแยกแยะขอมูลท่ีเปนองคประกอบ 

เชน บุคคลท่ีเปนผูนําตองมีประสบการณนาเชื่อถือ กระบวนการดําเนินกิจกรรมชัดเจนโปรงใสตาม

หลักจริยธรรม การสื่อสารประชาสัมพันธไมบิดเบือนขอมูลไมมีขอมูลใดท่ีแอบแฝงในการนําเสนอขาว

โจมตีฝายตรงขามดวยวิธีการท่ีไมเปนธรรมหรือแมกระท่ังกลุมเปาหมายท่ีตองการจะใหเขารวมตอง

เปนประชาชนท่ีเขารวมไดทุกคนไมมีการแบงพรรคแบงพวกเพราะเปาหมายการเขาเปนแนวรวม

ทางการเมืองคือการแสดงพลังสามัคคีเพ่ือใหมีทางออกของการแกไขปญหาท่ีถูกตอง หากประชาชนใช

หลักคิดการพิจารณาวิเคราะหแยกแยะไดครบทุกดานการเขาเปนแนวรวมทางการเมืองของประชาชน

จะสงผลดีตอสวนรวมเกิดผลสําเร็จไดตามเปาหมายท่ีตองการเพราะไดวิเคราะหจากขอมูลท่ีเปนจริง

และนําไปปฏิบัติสามารถแกไขปญหาไดตรงตามสาเหตุท่ีเกิดข้ึนคือหลักการคิดแบบอริยสัจ 

การเขาเปนแนวรวมทางการเมืองของประชาชนตองเปนไปอยางถูกกฎหมายทุกประการ

และตองเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืนเปนสิ่งสําคัญมากกิจกรรมทางการเมืองท่ีดําเนินการตองไมสงผล

กระทบตอการดํารงชีวิตของคนสวนใหญไมสรางปญหาขยายเปนวงกวางเพ่ิมข้ึนไปอีกใหคํานึงถึง

เปาหมายการเขาเปนแนวรวมเปนหลักสําคัญเรียกไดวาเปนการสงสัญญาณทางการเมืองใหแกผูท่ี

เก่ียวของทุกดานใหสามารถประเมินการตัดสินใจเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนไดเปนอยางดี ในดาน

ของประชาชนเปนการแสดงออกของพฤติกรรมทางการเมืองซ่ึงจะสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้ง

ท่ัวไป หากประชาชนสามารถเลือกการเขาเปนแนวรวมทางการเมืองกับองคกรท่ีดําเนินการมี

เปาหมายเพ่ือสวนรวมอยางแทจริงการเขาเปนแนวรวมทางการเมืองของประชาชนถือวาเปนสวน

สําคัญในการชวยแกไขปญหาของประเทศชาติไดเปนอยางดี 

๔. ดานการสนับสนุนพรรคการเมือง สถาบันการเมืองเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญตอ

ระบบการเมืองไทยปจจัยท่ีจะทําใหสถาบันการเมืองมีความม่ันคงอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานคือ

การไดรับการสนุนจากประชาชนไมวาจะเปนการสนับสนุนดวยเงินทุนหรือการสนับสนุนทางความ
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คิดเห็นกับพรรคการเมืองท่ีประชาชนชื่นชอบมีความศรัทธา การสนับสนุนพรรคการเมืองของ

ประชาชนมีไดหลายรูปแบบคือ การสนับสนุนทางดานเงินทุนโดยทางตรงและทางออม การสนับสนุน

โดยการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป การสนับสนุนทางกิจกรรมและโอกาสตาง ๆ ท่ีพึงจะเอ้ืออํานวยให

พรรคการเมืองไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของประชาชน 

การสนับสนุนดวยเงินทุนถือเปนปจจัยหลักอยางหนึ่งท่ีทําใหกลุมการเมืองตาง ๆ ไดมาซ่ึง

อํานาจทางการเมืองท้ังในและนอกสภา การสนับสนุนดวยเงินทุนประชาชนจะมีขอจํากัดสําหรับบาง

กลุม หากเปนกลุมนักลงทุนหรือนักธุรกิจมีโอกาสท่ีจะสนับสนุนไดมากกวาภาคประชาชนท่ัวไปการ

สนับสนุนพรรคการเมืองดวยเงินทุนนี้ประชาชนตองคํานึงถึงเปาหมายหลักท่ีสนับสนนุพรรคการเมือง

วามีเปาหมายการพัฒนาตรงกับความตองการของประชาชนประโยชนสวนรวมสวนรวม การเลือก

พรรคการเมืองท่ีตองการสนับสนุนประชาชนตองใชหลักคิดแบบหาปจจัยท่ีสัมพันธกันมาเปนขอมูลใน

การตัดสินใจไมวาจะเปนประสบการณทางการเมืองของพรรค ผลงานทางการเมือง บุคคลในพรรคมี

ความประพฤติตามจริยธรรมทางการเมืองท่ีนักการเมืองพึงปฏิบัติ หากพบขอมูลวามีการประพฤติ

ปฏิบัติท่ีไมถูกตองประชาชนตองคิดท่ีจะสืบสาวสาเหตุของขอมูลนั้นใหมีความกระจางมากข้ึน

ตอจากนั้นใหมองวาพรรคการเมืองดังกลาวไดมีวิธีการแกไขขอผิดพลาดของพรรคอยางถูกวิธีคือทําให

ปญหาสถานการณนั้นคลี่คลายไปไดโดยประชาชนสวนรวมรับทราบขอมูลท่ีเปนจริง การมีขอผิดพลาด

ในการบริหารงานของพรรคการเมืองไมใชจะปดโอกาสท่ีประชาชนจะไมสนับสนุนพรรคการเมืองนั้น 

เพียงแตวาประชาชนตองมีความคิดเห็นี่เปนธรรมเขาใจทุกดานของขอมูลท่ีไดรับมาเพ่ือการตัดสินใจ 

ประชาชนตองไมคิดท่ีจะหวังผลตอบแทนในการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยมุงเนนไปท่ี

ประโยชนสวนตัวเพราะเทากับวาเปนการสนับสนุนพรรคการเมืองใหกระทําผิดมากข้ึนยิ่งหากเปนการ

สนับสนุนดวยเงินทุนเปนจํานวนมากเกิดขอบเขตตามท่ีกฎหมายกําหนดไมควรปฏิบัติหรือการตอบ

แทนของพรรคการเมืองท่ีมีตอประชาชนท่ีสนับสนุนออกมาในรูปแบบท่ีใหเพ่ือประโยชนสวนตัวก็เปน

สิ่งท่ีประชาชนไมควรตอบรับ การใหผลตอบแทนของพรรคการเมืองมีท้ังทางตรงและทางออม

ประชาชนตองใชวิธีคิดท่ีแยกแยะลักษณะการตอบแทนใหครบทุกดานไมวาจะเปนขอเสนอท่ียื่นใหมา

ของพรรคการเมืองในระยะยาวจะตองไมมีผลกระทบตอธุรกิจหรือของทําใหผูท่ีสนับสนุนพรรค

การเมืองนั้น ๆ ไดรับความเสียหาย เสียชื่อเสียงหรือเปนโอกาสใหกลุมคนท่ีไมหวังดีมีชองทางการ

โจมตีไปในทางลบ วิธีการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการจะมีอยางครบถวนไมวาจะเปนการหาสาเหตุของ

ปญหา การวิเคราะห แยกแยะ และนํามาซ่ึงวิธีการแกไขปญหาเปนทางออกท่ีถูกตอง ท่ีสําคัญการใช

วิธีคิดตามหลักโยนิโสมนสิการจะเปนการคิดท่ีประกอบดวยหลักความชอบธรรมเขามาเพ่ือใหประชา

ชนไดตระหนักรูถึงการพิจารณาขอมูลดวยความคิดท่ีเปนธรรม 

นอกเหนือจากการสนับสนุนพรรคการเมืองดวยเงินทุนแลวประชาชนมีการสนับสนุน

พรรคการเมืองดวยวิธีการสนับสนุนทางความคิดไมวาจะเปนการสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายของ
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พรรคการเมืองโดยการติดตามขาวสารทางการเมืองของพรรคและหากเห็นวาเปนกระบวนการปฏิบัติ

ท่ีเกิดประโยชนกับสวนรวมอยางแทจริง ประชาชนไดวิเคราะหขัอมูลตามองคประกอบตาง ๆ ท่ีไดมา

และนําขอมูลของพรรคไปถายทอดตอ หรือสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมืองใหมาจัดในพ้ืนท่ี

ชุมชน หมูบาน เปนการขยายกําลังสนับสนุนทางความคิดท่ีมีตอพรรคการเมืองท่ีศรัทธามีจํานวน

ประชาชนสนับสนุนเพ่ิมข้ึนการสนับสนุนพรรคการเมืองของประชาชนตองไมผิดกฎหมายไมวาจะเปน

รูปแบบใดก็ตามตองไมหวังผลประโยชนสวนตัว การสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีนิยมตองมีเปาหมาย

การสนับสนุนเพ่ือตองการสงเสริมใหพรรคการเมืองปฏิบัติดวยความชอบธรรม ซ่ึงการใชวิธีคิดตาม

หลักโยนิโสมนสิการจะทําใหการสนับสนุนพรรคการเมืองของประชาชนมีคุณคากับระบบการเมืองไทย

และเปนปจจัยท่ีสําคัญผลักดันใหพรรคการเมืองดําเนินนโยบายไดประสบความสําเร็จ และเปน

ฐานขอมูลท่ีสําคัญจะสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนไดเปนอยางดี   

  

  

   

 

  

   

 

     

 

 

 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ    

  
จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป” มีวัตถุประสงคดังนี้ คือ ๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ๒) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการเลือกตั้งท่ัวไป และ ๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการ

พัฒนาพฤติกรรมของนักการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการเลือกต้ังท่ัวไปโดยการบูรณาการตาม

หลักพุทธธรรม 

จากวัตถุประสงคงานวิจัยผู ศึกษาวิจัยสรุปและอภิปรายผล รวมถึงการนําเสนอ

ขอเสนอแนะ โดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมด ๒ แบบ ไดแก ๑) ขอมูลเชิง

คุณภาพ โดยการสัมภาษณจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญท้ังหมด ๑๗ รูปหรือคน ในการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก (In-Depth Interview) จากผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดนครปฐม มีประเด็นเนื้อหาในการ

สัมภาษณ ตามวัตถุประสงค และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และ ๒) การ

สํารวจ โดยการแจกแบบสอบถาม จากประชาชนกลุมตัวอยางผูท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง ในจังหวัดนครปฐม 

จํานวน ๔๐๐ คน โดยสามารถนําเสนอรายงานการวิจัย ตามลําดับหัวขอดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 

 

 

 

 



 
๑๘๗ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนที่มีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งทั่วไป” ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป โดยการสัมภาษณและไดสรุปในแตละประเด็นดังนี้ 

๕.๑.๑ สรุปจากผลการศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน

การเลือกตั้งท่ัวไป จังหวัดนครปฐม จากการสัมภาษณสามารถสรุปไดดังนี้ 

๑. ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง พบวา การติดตามขอมูลขาวสารทาง

การเมืองของประชาชนปจจุบันประชาชนใชเทคโนโลยีเขามาชวยใหสามารถติดตามขาวสารขอมูลทาง

การเมืองไดรวดเร็วและสะดวกมากข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบกับอดีตประชาชนมีการติดตามขาวสารทาง

การเมืองเพ่ิมข้ึน แตปจจจุบันขาวสารทางการเมืองมีสวนท่ีเปนท้ังจริงและเท็จรวมอยูดวยกัน ประชาชนมี

พฤติกรรมท่ีรับฟงจากหลายแหลงขาว เพ่ือนํามาแยกแยะ วิเคราะห ขาวสารท่ีไดรับมาดวยสติพยายามทํา

ใจใหเปนกลางในการรับฟงไมใหเกิดความขัดแยง เพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกนักการเมืองท่ีมี

คุณภาพท้ังดานการบริหารงาน ดานคุณธรรมเขาไปเปนผูแทนราษฎรในพ้ืนท่ีของตนเอง 

๒. ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้ง พบวา การไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนเปนการ

แสดงพฤติกรรมทางการเมืองอยางหนึ่ง ในการตัดสินใจเลือกต้ังท่ัวไปนั้น ประชาชนจะใชขอมูลจาก

การติดตามขาวสารทางการเมือง นโยบายของพรรคการเมืองตาง ๆ นํามาวิเคราะหประกอบในการ

ตัดสินใจ ระบบและวิธีการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ยังมีความซับซอนอยู ประชาชน

เขาถึงไดยาก ยังมีความไมเขาใจอยู หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดใหมีรูปแบบการ

ประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับการเลือกตั้ง เชน วิธีการคิดคํานวณสัดสวนนักการเมืองท่ีจะเขามา

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีแนวคิดใหประชาชนไดรูจักวิเคราะห แยกแยะ คิดหาเหตุผล ขอดี 

ขอเสีย ในนโยบายของพรรคการเมือง เพ่ือประชาชนไดมีขอมูลในการตัดสินใจเลือกตั้งท่ัวไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพและใชสิทธิการเลือกตั้งของตนเองไดอยางเต็มท่ี โดยปราศจากการถูกครอบงําจากการ

ทุจริต เพราะปจจุบันยังพบการซ้ือสิทธิขายเสียงอยูและมีวิธีการท่ีตรวจสอบไดยากมากข้ึน 

๓. ดานการเขาเปนแนวรวมทางการเมือง พบวา การเปนแนวรวมทางการเมืองของ

ประชาชนเปนพฤติกรรมทางการเมืองท่ีแสดงออกมาเพ่ือเรียกรองความเปนธรรมใหกับตนเอง ชุมชน 

หรือประเทศชาติประชาชนจะออกมาแสดงการเปนแนวรวมกับองคกรทางเมืองก็ตอเม่ือตรวจสอบ

พบวามีการทุจริตหรือสถานการณตอนนั้นมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยางมาก แต

อยางไรก็ตามการเขาเปนแนวรวมกับองคกรทางการเมืองในรูปแบบการรวมตัวชุมนุมควรท่ีจะตอง

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดและตองเคารพตอสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืนดวยท่ีสําคัญ

ประชาชนตองรูจักการแยกแยะ วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ใหถ่ีถวนเพ่ือการมีสวนรวมกับองคทาง



 
๑๘๘ 

การเมืองเปนไปอยางมีคุณคาและไดมาซ่ึงตรงตามวัตถุประสงคของการเขารวมทางการเมืองสงผลตอ

การตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปทุกครั้งท่ีเกิดข้ึน 

๔. ดานสนับสนุนพรรคการเมือง พบวา การสนับสนุนพรรคการเมืองของประชาชน

สวนมากจะแสดงออกไปในการใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปหรือการสนับสนุนทางความคิดของพรรคการเมือง

หรือนักการเมืองนั้น ๆ ท้ังนี้ดูจากนโยบายของพรรคการเมืองเปนหลักและอาจจะมีการชักชวนให

บุคคลรอบขางไดสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีตนเองนิยมดวย ในสวนของการสนับสนุนทางการเงิน

ประชาชนสวนใหญจะเลือกวิธีการนี้เปนหลักเปนสืบเนื่องจากผลทางเศรษฐกิจนอกจากนักลงทุน หรือ

นักธุรกิจท่ีสามารถสนับสนุนไดเพ่ือเอ้ือผลประโยชนรวมกันก็เปนได 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิจัยพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีในการเลือกตั้งมีผลตอการ

ตัดสินใจท่ัวไป จังหวัดนครปฐม 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศหญิง จํานวน ๒๐๖ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๕ มี

อาย ุ๑๘-๓๐ ป จํานวน ๑๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๘ การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๖๗ คน 

คิดเปนรอยละ ๔๑.๘ ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑๖๒ คน คิดเปนรอย

ละ ๔๐.๕ 

พบวา ประชาชนจังหวัดนครปฐมมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = ๓.๕๒, S.D=๐.๖๘) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลีย่จากมาก

ไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ดังนี้ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ดานการไปใชสิทธิ

เลือกตั้งท่ัวไป (Χ = ๔.๐๔, S.D.=๐.๗๖) รองลงมาไดแกดานการเปนแนวรวมทางการเมือง (Χ =๓.๔๐, 

S.D=๙๑.๐๒) ดานสนับสนุนพรรคการเมือง (Χ =๓.๓๓, S.D=๐.๖๘) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดาน

ติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง (Χ =๓.๓๑, S.D=๐.๖๙) ตามลําดับ 

ดานติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง  ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง (Χ =๓.๓๑, S.D.=๐.๖๙) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานไดติดตามขาวสารทางการเมืองในการทํางานของรัฐบาลและฝาย

คานทําใหทานสามารถคิดวิเคราะหและลําดับไดถึงบทบาทหนาท่ีของฝายรัฐบาลและฝายคาน (Χ =

๓.๘๙, S.D=๑.๐๐) รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทานไดติดตามรับฟงการปราศรัยของพรรคการเมือง ทํา

ใหเขาใจการเมืองไดชัดเจนมากข้ึน (Χ =๓.๗๐, S.D=๑.๐๓)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา 

“ทานไดติดตามพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองจากชองทางสื่อสารตาง ๆ ทําใหทานมีความรู

ทางการเมืองมากข้ึน(Χ = ๒.๖๕, S.D.= ๑.๐๗)” ตามลําดับ 



 
๑๘๙ 

ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = ๔.๐๔, 

S.D.=๐.๗๖) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 

ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ ทานคิดวาการซ้ือสิทธิขายเสียงเปนเรื่องท่ีไมสมควรปฏิบัติ 

(Χ =๔.๓๕, S.D.=๐.๙๙)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ ในการเลือกตั้งท่ัวไปทานไปใชสิทธิทุกครั้ง (Χ =

๔.๓๐, S.D.=๐.๙๕)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “ ทานเลือกพรรคการเมืองท่ีเปนพรรค

เกาแกมีประสบการณมาก (Χ =๓.๒๗, S.D.=๑.๑๔)” ตามลําดับ 

ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (Χ =

๓.๔๐, S.D.=๐.๐๒) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานเขารวมกิจกรรมตอตานการทํางานของรัฐบาล 

เม่ือเห็นวาการทํางานของรัฐบาลไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย( Χ =๓.๕๒, S.D.= ๑.๓๓)” 

รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทานเขารวมการยื่นขอเรียกรองความตองการแกปญหาทางการเมือง (Χ =

๓.๔๔, S.D.=๑.๑๕)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “ทานเขารวมแสดงความคิดเห็นทางการ

เมืองกับพรรคการเมืองท่ีทานสนใจในนโยบายของพรรคเทานั้น (Χ =๓.๓๒, S.D.=๑.๑๖)” ตามลําดับ 

๕.๑.๓ ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดังนี้ 

พบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับนอย (Χ =๒.๒๒, S.D.=๐.๕๗) เม่ือพิจารณาโดยเรียง

ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยทุกดาน ดังนี้ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

ไดแก ดานการนําไปปฏิบัติ (Χ =๒.๓๗, S.D.=๐.๗๑) รองลงมาไดแก ดานความรู (Χ =๒.๑๘ S.D.=

๐.๖๑) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานทัศนคติ ( Χ =๒.๑๐, S.D.=๐.๕๙) 

๑) ดานความรู พบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ี

มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกต้ังท่ัวไป ดานความรู โดยรวมอยูในระดับนอย (Χ =๒.๑๘, S.D.=

๐.๖๑) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยทุกขอ

ดังนี้ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก “ทานอานบทความ บทวิเคราะหทางการเมือง เพ่ือใหมีความเขาใจ

มากยิ่งข้ึน” (Χ =๒.๒๕, S.D.=๐.๘๓) รองลงมาไดแก “ทานเขาฟงบรรยายหรือการสัมมนาเก่ียวกับ

ปญหาทางการเมืองเพ่ือรับรูสถานการณปจจุบันานความรู” (Χ =๒.๒๑ S.D.=๐.๘๐) และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ “ทานเขาฟงการปราศรัยการหาเสียงของพรรคการเมืองเพ่ือใหเขาใจนโยบายของ

พรรคเพ่ิมข้ึน” (Χ = ๒.๑๒, S.D.=๐.๗๗) 



 
๑๙๐ 

๒) ดานทัศนคติ พบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ี

มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานทัศนคติ โดยรวมอยูในระดับนอย (Χ =๒.๑๘, S.D.=

๐.๖๑) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยทุกขอ

ดังนี้ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก “ทานมีความเชื่อวาการบริหารงานของฝายรัฐบาลสามารถ

แกปญหาประเทศชาติไดประชาชนจึงควรเชื่อการตัดสินใจของรัฐบาล” (Χ =๒.๒๕, S.D.=๐.๘๓)  

รองลงมาไดแก “ทานเชื่อวาระบบพรรคพวกหรือเครือญาติยังเปนพฤติกรรมท่ีอยูในระบบการ

เมืองไทย” (Χ =๒.๒๑ S.D.=๐.๘๐) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ “ทานเชื่อวาระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยสามารถสรางความสามัคคีใหกับคนในชาติไดอยางเหนียวแนน” ( Χ = ๒.๑๒, 

S.D.=๐.๗๗) 

๓) ดานการนําไปฏิบัติ พบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ดานการนําไปปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับนอย (

Χ =๒.๓๗, S.D.=๐.๗๑) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับนอยทุกขอดังนี้ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก “เม่ือทานมีโอกาสทานจะเขารวมการปราศรัย

เก่ียวกับการทํางานของรัฐบาลเสมอ” (Χ =๒.๗๖, S.D.=๑.๐๙) รองลงมาไดแก “ทานมีโอกาส

ถายทอดความรูในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกับกลุมเพ่ือน ๆ และในชุมชนของทาน” (

Χ =๒.๔๓ S.D.=๐.๙๒) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ “ทานจะพูดคุยปญหาทางการเมืองกับบุคคลท่ี

สนใจทางการเมืองอยูเสมอ” (Χ = ๒.๐๖, S.D.=๐.๘๐) 

๕.๑.๔ การประยุกตหลักโยนิโสมนสิการเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชา

ชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลืกตั้งท่ัวไป จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 

พบวา การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ =๓.๓๘, S.D.=๐.๖๕) เม่ือ

พิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก วิธีคิดแบบวิภัช

ชวาท (คิดโดยแยกแยะออกมาใหครบทุกดาน) (Χ =๓.๕๓, S.D.=๐.๘๐)  รองลงมาไดแก วิธีคิดแบบ

สืบสาวเหตุปจจัย (คิดแบบตามท่ีเปนจริง) (Χ =๓.๔๗ S.D.=๐.๗๖) วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 

(คิดตามหลักการและความมุงหมาย) (Χ =๓.๔๕, S.D.=๐.๘๓) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม (คิด

แบบกุศล ภาวนา) (Χ =๓.๔๐, S.D.=๐.๘๐) วิธีคิดแบบอริยสัจจ (วิธีคิดแบบแกปญหา) (Χ =๓.๒๓, 

S.D.=๐.๙๐) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก (คิดถึงผลดี ผลเสีย และ

การแกไขท่ีถูกตอง) (Χ =๓.๒๐, S.D.=๐.๘๐) ตามลําดับ 

๑) การบูรณาการหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “คิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (คิด

แบบตามท่ีเปนจริง)” พบวา การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน



 
๑๙๑ 

การเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (คิดแบบ

ตามท่ีเปนจริง)” อยูในระดับมาก (Χ =๓.๔๗, S.D.=๐.๗๖) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานจะตั้งคําถามกับตนเองถึงเหตุผลท่ีเลือก

นักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้น ๆ วามีเหตุผลอะไรกอนท่ีจะตัดสินใจเลือก(Χ =๓.๙๖, S.D.=

๑.๐๗)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทานติดตามขาวสารทางการเมืองโดยการสืบคนหาเหตุท่ีเกิดข้ึน

เพ่ือใหเขาใจมากยิ่งข้ึน( Χ =๓.๓๘, S.D.=๐.๙๘)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “ทาน

พิจารณาถึงสาเหตุและปจจัยหลาย ๆ ดานมาประกอบกัน เพ่ือเปนขอมูลการตัดสินใจเขาเปนแนว

รวมกับกลุมทางการเมือง(Χ =๓.๒๖, S.D.=๑.๒๘)” ตามลําดับ 

๒) การบูรณาการหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “คิดแบบอริยสัจ (วิธีคิดแบบ

แกปญหา)”  พบวา การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “วิธีคิดแบบอริยสัจจ (วิธีคิดแบบแกปญหา)” 

โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (Χ =๓.๒๓, S.D.=๐.๙๐) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ ทานติดตามขาวสารทางการเมืองโดยใชการ

พิจารณาตามเหตุผลท่ีเปนจริง สงผลใหทานทราบขอเท็จจริงไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน(Χ =๓.๓๗, S.D.=

๑.๐๕)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ ทานใชสิทธิเสรีภาพทางการเมืองอยางถูกตองสงผลทําใหระบอบ

ประชาธิปไตยเกิดการพัฒนา(Χ =๓.๓๕, S.D.=๑.๒๒)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “ ทาน

เลือกสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีจะสรางประโยชนใหแกสวนรวมมากท่ีสุดสงผลตอการพัฒนาบานเมือง

(Χ =๓.๐๖, S.D.=๑.๑๗)” ตามลําดับ 

๓) การบูรณาการหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 

(คิดตามหลักการและความมุงหมาย)” การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “วิธีคิดแบบอรรถธรรม

สัมพันธ (คิดตามหลักการและความมุงหมาย)” โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =๓.๔๕, S.D.=๐.๘๓) เม่ือ

พิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานไปใช

สิทธิเลือกตั้งท่ัวไปโดยการพิจารณานักการเมืองหรือพรรคการเมืองท่ีมีจุดมุงหมายสรางประโยชน

ใหแกสวนรวมมากท่ีสุด (Χ =๔.๐๔, S.D.=๑.๐๘)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทานเข าร วมกิจกรรม

ทางการเมืองโดยการพิจารณาจากจุดประสงคและความมุงหมายของกิจกรรมนั้นวาตองสราง

ประโยชนใหแกสวนรวมมากท่ีสุด(Χ =๓.๓๙, S.D.=๑.๓๑)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา 

“ทานพิจารณาขาวสารทางการเมืองโดยคํานึงถึงสภาพความเปนจริงและถูกตองตามคุณธรรม

จริยธรรม(Χ =๓.๐๒, S.D.=๑.๐๙)” ตามลําดับ 



 
๑๙๒ 

 ๔) การบูรณาการหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “คิดแบบคุณโทษและ

ทางออก (คิดถึงผลดี ผลเสีย และการแกไขท่ีถูกตอง)” พบวา การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “วิธี

คิดแบบคุณโทษและทางออก (คิดถึงผลดี ผลเสีย และการแกไขท่ีถูกตอง)” โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง (Χ =๓.๒๐, S.D.=๐.๘๐) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉลี่ย

อยูในระดับปานกลางทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานตัดสินใจเลือกพรรค

การเมืองหรือนักการเมืองโดยคํานึงถึง ผลดี ผลเสีย ท่ีจะเกิดข้ึน และม่ันใจวาเลือกถูกตองท่ีสุด(Χ =

๓.๓๔, S.D.=๑.๔๕)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทานเขารวมกิจกรรมทางการเมือง โดยพิจารณาถึง 

ผลดี ผลเสีย ท่ีจะตามมาและวิธีแกไขปญหาท่ีถูกตองของกิจกรรมนั้น(Χ =๓.๒๘, S.D.=๑.๑๑)” และ

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “ทานติดตามขาวสารทางการเมืองโดยพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย และ

วิธีการแกไขปญหาท่ีถูกตอง(Χ =๓.๐๘, S.D.=๑.๐๖)” ตามลําดับ 

๕) การบูรณาการหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “คิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม 

(คิดแบบกุศล ภาวนา) ” พบวา การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “วิธีคิดแบบอุบายปลุกเรา

คุณธรรม (คิดแบบกุศล ภาวนา)” โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =๓.๔๐, S.D.=๐.๘๐) เม่ือ

พิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานไม

เลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองท่ีใชวิธีการซ้ือสิทธิขายเสียง(Χ =๓.๖๖, S.D.=๐.๔๐)” รองลงมา

ไดแก ขอท่ีวา “ ทานเลือกติดตามขาวสารทางการเมืองท่ีเปนประโยชนสงเสริมใหประชาชนรูจักคิด

ในทางท่ีเปนประโยชนไมทําใหเกิดโทษตอสังคม (Χ =๓.๓๔, S.D.=๑.๑๓)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ ขอท่ีวา “ทานสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีสรางประโยชนใหแกสวนรวมและไมโจมตีฝายตรงขามใน

วิธีท่ีไมถูกตอง(Χ =๓.๒๘, S.D.=๑.๔๐)” ตามลําดับ 

๖) การบูรณาการหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “คิดแบบวิภัชชวาท (คิดโดย

แยกแยะออกใหเห็นแตละแง แตละดานใหครบทุกดาน)” พบวา การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมท่ีวา “วิธี

คิดแบบวิภัชชวาท (คิดโดยแยกแยะออกใหเห็นแง แตละดานใหครบทุกดาน)” โดยรวมอยูในระดับ

มาก ( Χ =๓.๕๓, S.D.=๐.๘๐) เม่ือพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทานสนับสนุนพรรคการเมืองโดยการพิจารณาวิเคราะห ขอมูล

นโยบายของพรรคการเมืองนั้นกอนท่ีจะตัดสินใจสนับสนุน(Χ =๔.๑๐, S.D.=๑.๐๖)” รองลงมาไดแก 

ขอท่ีวา “ทานสามารถวิเคราะห แยกแยะ ความจริงของขอมูลขาวสารทางการเมืองไดครบทุกแงมุม(

Χ =๓.๓๖, S.D.=๑.๑๖)” และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “ทานสามารถวิเคราะห แยกแยะ 



 
๑๙๓ 

กิจกรรมทางการเมืองนั้นไดวาทําเพ่ือประโยชนใหกับสวนรวมไดอยางแทจริง( Χ =๓.๓๒, S.D.=

๑.๑๖)” ตามลําดับ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๒.๑ จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป จังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

โดยรวม ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองอยูในระดับมาก จะมีดานการติดตามขาวสาร

ขอมูลทางการเมือง ดานการเขาเปนรวมทางการเมือง และดานการสนับสนุนพรรคการเมืองอยูในระดับ

ปานกลาง จะมีเพียงพฤติกรรมดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปท่ีอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ

ปจจุบันไดมีวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีเขามามีสวนในการดาํเนินชีวิตประจําวันของประชาชนเปนอยาง

มากเพราะสามารถตอบสนองความตองการไดสะดวก รวดเร็ว ทุกเวลา ทุกสถานท่ี และมีใหเลือกใชงาน

มากมายตามท่ีตองการ ไมเวนแมแตขาวสารทางดานการเมืองท่ีเขาถึงประชาชนไดงายมากข้ึนไมวาจะ

เปนเรือ่งของการทํางานผลงานของฝายรัฐบาลหรือฝายคาน 

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญในการชวยใหประชาชนไดรูจักการแยกแยะวิเคราะหขอมูล

ทางการเมือง โดยจากการติดตามขาวสารจากหลายแหลงขาวไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีโดยไมตองเสียเวลา

ไปแสวงหา เพราะปจจุบันขอมูลมีท้ังจริงและไมจริง สิ่งเหลานี้จะทําใหประชาชนไดเรียนรูและสนับสนุน

ใหประชาชนมีการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองในระดับท่ีเพ่ิมข้ึน เชน การแสดงออกทางความคิดเห็น

ผานสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน เว็บไซดของสถาบันการเมืองระดับทองถ่ิน สื่อสวนบุคคลของตนเองท่ี

เปดเปนสาธารณะ สื่อสวนบุคคลของนักการเมืองท่ีเปนสาธารณะ ทําใหประชาชนสามารถเสนอแนะ 

รองเรียน เก่ียวกับเรื่องการเมืองไดเพ่ือใหผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบนําไปดําเนินการปรับปรุงแกไขหรือ

แมแตการพิจารณาพฤติกรรมของนักการเมืองเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการตัดสินใจท่ีจะเลือกใหมาเปน

ผูแทนของประชาชน 

ประชาชนมองวาเรื่องของการเมืองในปจจุบันมีผลตอการดํารงชีวิตของตนเองมากข้ึน โดย

ผานทางนโยบายการเมืองท่ีมีผลกระทบตอ เศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญในการ

ดํารงชีวิตของประชาชน การเปดเสรีในการแสดงความคิดเห็นสําหรับคนรุนใหม และคนรุนเกาท่ีปรับ

พฤติกรรมของตนเองใหสามารถติดตามขอมูลทางการเมืองไดมากข้ึน ไมวาจะเปนการฟงการปราศรัย

ทางการเมือง การแลกเปลี่ยนพูดคุยทางการเมืองกับบุคคบท่ีสนใจเหมือนกัน เปนการเรียนรูสิ่งท่ี

แตกตางจากความคิดเห็นของตนเอง เปนการสรางเสริมความรู ทัศนคติทางการเมืองเพ่ิมข้ึน พฤตกิรรม

เหลานี้จึงมีผลตอการตัดสินใจท่ีประชาชนจะเลือกนักการเมืองเขามาบริหารงานในพ้ืนท่ีของตนเองโดย

ผานกระบวนการไปใชสิทธิเลือกต้ังท่ัวไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดิ์สิน อุดมวิทยไพศาล และ

คณะ ไดวิจัยเรื่อง “กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน” ผลการวิจัย พบวา 



 
๑๙๔ 

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมทางการเมืองจําแนกออกเปน ๓ องคประกอบ คือ ๑. การ

สังเกตการณทางการเมือง เชน การติดตามขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชน การติดตามนโยบาย

ของพรรคการเมือง ระดับชาติและ ระดับทองถ่ิน การติดตามผลการดําเนินการของรัฐบาลผานสื่อตาง 

ๆ ๒. การมีสวนรวมทางการเมือง เชน การใหความสําคัญเก่ียวกับการเลือกตั้งทางการเมือง การไปใช

สิทธิ์ในการเลือกตั้ง การชักชวนบุคคลอ่ืนไปใชสิทธิในการเลือกตั้งท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติ การ

เขารวมฟงการปราศรัยของ ผูสมัคร รับเลือกตั้งท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติ การเผยแพรขาวสาร

ขอมูลเพ่ือกระตุนใหผูอ่ืนไปใชสิทธิ์ ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติ และ ๓. 

การเขาเปนหุนสวนทางการเมือง เชน เรียกรองความตองการในการแกปญหาตาง ๆ กับนักการเมือง 

การรวมประชุมทางการเมืองของพรรค การเมืองและกลุมทางการเมือง การรวมมือกับเจาหนาท่ีของ

รัฐ หรือการดําเนินงานของนักการเมือง๑ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สิงห สิงหขจร ไดวิจัยเรื่อง 

“พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการเมืองจากสื่อมวลชนและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการเมืองจาก

สื่อมวลชนของประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย มีการเปดรับสื่อโทรทัศนมากท่ีสุดเพราะมีท้ัง

ภาพและเสียงจึงมีความนาเชื่อถือมากท่ีสุด การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยเฉลี่ยอยูใน

ระดับปานกลาง แตมีการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนประจําและชักชวนผูอ่ืนใหไปใชสิทธิในการ

เลือกตั้งเปนประจําทําใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนยังอยูในเรื่องท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง

เทานั้น และปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการเปดรับขาวสารการเมืองจากสื่อมวลชน คือการ

ไมมีเวลาและมีความสนใจในเรื่องของการเมืองนอย อยากใหสื่อมวลชนเสนอขาวแบบเปนกลางและ

การนําเสนอขาวสารใหรอบดาน สื่อมวลชนมีจรรยาบรรณในการนําเสนอขาวสาร๒ ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ แพรวพรรณ ปานนุช ไดวิจัยเรื่อง“ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคม

และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี” ผลการวิจัยพบวา การเปดรับ

เนื้อหาขาวสารการเมืองผานสื่อสังคมอยูในระดับปานกลางสวนใหญเก่ียวกับการติดตามขอมูลขาวสาร

สถานการณท่ัวๆ ไปดานการเมืองการมีสวนรวมทางการเมืองในพ้ืนท่ีออนไลนโดยรวมอยูในระดับนอย 

                                                           
๑ ศักดิ์สิน อุดมวิทยไพศาล และยุภาพร ยุภาศ สญัญา เคณาภูมิ, “กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชน”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี, ปท่ี ๑๐ 

ฉบับท่ี ๑  (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๒๙๓. 
๒ สิงห สิงหขจร, “พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการเมืองจากสื่อมวลชนและการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย”, วารสารอิเล็กทรอนิกสการเรียนรูทางไกลเชิงนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ ( ก.ค. - ธค. ๒๕๕๖) : ๑๒๑. 

 



 
๑๙๕ 

สําหรับการมีสวนรวมทางการเมืองในพ้ืนท่ีออฟไลนโดยรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีสวนรวมดาน

กิจกรรมทางการเมืองมาก 

๕.๒.๒ จากผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป จังหวัดนครปฐม สามารถอถิปรายไดดังนี้ 

ดานความรู พบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป อยูในระดับนอย อภิปรายไดวา อาจเปนเพราะมีปจจัยเรื่องสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม เขามาเก่ียวของ ประชาชนตองหาเลี้ยงปากทองเปนลําดับแรกกอนท่ีจะมาสนใจเรื่อง

การเมือง อีกท้ังประชาชนทราบอยูดีแลววามีสิทธิหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตยคือการไปเลือกตั้ง แต

ในเรื่องของการหาความรูทางการเมืองในดานอ่ืนเชน การอานบทความทางการเมือง การฟงการ

ปราศรัยทางการเมือง หรือแมแตการเขารวมสัมมนาทางการเมือง ประชาชนท่ัวไปยังมีความสนใจนอย

และการเขาไปมีบทบาททางการเมืองประชาชนยังมีความสนใจนอย และโดยเฉพาะระบบการเลือกตั้ง

ท่ัวไปเม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มีความซับซอนประชาชนเขาถึงไดยาก ยิ่งทําใหประชาชนสับสน

เพ่ิมข้ึน ถึงแมหนวยงานของรัฐจะมีการรณรงค การประชาสัมพันธ เก่ียวกับระบบการเลือกตั้งกระจาย

ไปท่ัวแตละพ้ืนท่ีก็ยังไดรับความสนใจจากประชาชนนอยอยู 

ปจจุบันขอมูลขาวสารตาง ๆ เขาถึงประชาชนไดงาย รวดเร็ว โดยเทคโนโลยีการสื่อสารมี

ท้ังขอมูลท่ีเปนจริง ขอมูลท่ีเปนเท็จ ขอมูลท่ีมีท้ังเท็จผสมจริงเชื่อถือไดยาก แตหากประชาชนไมไดรับ

ความรูและเขาใจแตละดานท่ีเปนจริงจะใชความรูสึกชอบ ไมชอบของตนเองในการใชสิทธิตัดสินใจ

เลือกตั้งซ่ึงอาจจะทําใหไดผูนําทางการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพไมมาก ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ หรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะผูนําชุมชนตองวางแผนการสงเสริมความรูเก่ียวกับการเมืองให

ประชาชนไดทราบอยางจริงจังท้ังในเรื่องของการวางระบบการถายทอดความรู กลยุทธแบบใหมท่ีจูงใจ

ใหประชาชนมีความสนใจมากข้ึนและตองเขากับสถานการณปจจุบันใหประชาชนไดเขาใจงายไม

ซับซอน การใชสิทธิทางการเมืองของตนเอง 

การไปใชสิทธิการเลือกตั้งท่ีถูกตองตามหลักคุณธรรม และท่ีสําคัญการบริหารงานของ

รัฐบาลหรือผูนําทางการเมืองตองสามารถทําใหความเปนอยูของประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมากยิ่งข้ึน 

ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม ถึงจะเปนแรงจูงใจใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและดึงดูดใหหันมา

ศึกษาความรูทางการเมืองเพ่ิมข้ึนได  นอกเหนือจากนี้แลวควรมีการประเมินผลการเรียนรู การรับรู 

จากประชาชนท่ีไดเผยแพรออกไปเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงการสงเสริมความรูเพ่ือสงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนใหสามารถเลือกผูนําทางการเมืองท่ีมีคุณภาพและทํางานเพ่ือ

สวนรวมอยางแทจริงอยางตอเนื่อง ท้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูปลัดเกษฎา ผาทอง และ

คณะ ไดวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมือง : แนวคิดสูการพัฒนาสังคมไทย” ผลการวิจัย พบวา 

การเมืองในเชิงจิตวิทยาโดยวัฒนธรรมทางการเมืองใดท่ีสังคมการเมืองตองการก็มักถูกปลูกฝงใหเปน



 
๑๙๖ 

ความคิด, อุดมการณ, ความเชื่อฯลฯของสมาชิกในสังคมการเมืองนั้นๆท้ังนี้ข้ึนอยูกับการเมืองการ

ปกครองของแตละประเทศซ่ึงอาจมีลักษณะแตกตางกันมีผูนําประเทศท่ีเรียกตางกันแตไมวาประเทศ

นั้นจะมีระบบการปกครองแบบใดตางตองการความม่ันคงเพราะเม่ือประเทศมีความม่ันคงก็ยอมสงผลดี

ในทุกดานความม่ันคงนี้จะเกิดข้ึนไดก็ดวยการเมืองการปกครองท่ีมีเสถียรภาพมีลักษณะของการพัฒนา

เมืองอยางคอยเปนคอยไปความม่ันคงมีความสัมพันธกับโครงสรางอํานาจรัฐซ่ึงแตละรัฐอาจมีความ

แตกตางกันจึงไมอาจลอกเลียนแบบหรือรูปแบบของประเทศท่ีตองการไดท้ังนี้ในบริบทสังคมไทยดวย

สภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย มีการเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ ดวยประการดังนี้ วัฒนธรรม

ทางการเมืองท่ีไดอธิบายในเนื้อหาของบทความจึงเปนทางเลือกกําหนดกรอบในการศึกษาปรับปรุง

แกไข พัฒนาตามอุดมการณประชาธิปไตยในสังคมไทยใหเจริญรุงเรืองกาวหนาสืบไป๓ 

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยยศ จินารัตน และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “การสื่อสาร

ออนไลนท่ีมีผลตอความรูทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองแบบดิจิทัล” ผลการวิจัย พบวา 

ระดับการใชสื่อออนไลน ความรูทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองแบบ Digital ของ

ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ อยูในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธไปใน

ทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง ถึงมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .๐๑ สวนขอคนพบเก่ียวกับ

ปจจัยการพัฒนานั้นประกอบดวย รายไดตอหัวตอเดือน พรรคการเมืองท่ีเลือกในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ความถ่ีในการใชสื่อออนไลน และการแกปญหา๔  

ดานทัศนคติ พบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับนอย อภิปรายไดวา ตองยอมรับวาการ

เมืองไทยตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่ีประเทศไทยมีการเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยจนถึงปจจุปน ความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ยังมีไมมากอาจเปนเพราะพฤติกรรมของนักการเมืองท่ีมีความขัดแยงกันไมมีความสามัคคีในการ

บริหารงานเพ่ือประชาชนอยางแทจริง อาศัยพวกพองในการทํางาน ใชระบบอุปถัมภ ระบบเครือญาติ 

มองดูแลวเปนการทํางานเพ่ือประโยชนสวนตน เปนลักษณะเชนนี้มาตลอดทุกยุคทุกสมัย นโยบายของ

พรรคการเมืองดูมีหลักการแตเม่ือนํามาปฏิบัติจริงไมไดเปนไปตามนโยบายท่ีแจงไว ไมสามารถ

แกปญหาของประชาชนไดอยางแทจริง ดวยเหตุนี้จึงทําใหประชาชนเกิดความเบื่อหนาย ไมมีความ

เชื่อม่ันในระบบการเมืองไทยประชาชนมีความคิดวาไมวาใครหรือพรรคใดท่ีมาเปนรัฐบาลการ

                                                           
๓ พระครูปลัดเกษฎา ผาทอง และคณะ, “วัฒนธรรมทางการเมือง : แนวคิดสูการพัฒนาสังคมไทย”, 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาจุฬาขอนแกน, ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๑๔. 

๔ ชัยยศ จินารัตน และคณะ, “การสื่อสารออนไลนท่ีมีผลตอความรูทางการเมืองและการมีสวนรวม

ทางการเมืองแบบดิจิทัล”, วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร,  

ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) : ๒๓๗. 



 
๑๙๗ 

บริหารงานก็อาศัยพรรคพวกพองเปนหลักมีผลไมแตกตางกัน ทําใหมีชองวางของการกระทําท่ีไม

โปรงใส เชน เกิดการซ้ือสิทธิขายเสียงชวงการเลือกตั้งท่ัวไป เพราะประชาชนคํานึงถึงปากทองขง

ตนเองเปนสําคัญกอนคุณธรรมจริยธรรมในระบบการเมือยังเปนเรื่องรองลงมา ฝายคานก็มุงประเด็น

แตโจมตีฝายตรงกันขาม ดังนั้น สถาบันการเมือง และสถาบันอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวของมีความสําคัญใน

การสรางวัฒนธรรมการเมืองท่ีดีใหประชาชนไดเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมเพ่ือการสรางทัศนคติท่ีดีทาง

การเมือง หากฝายรัฐบาลและฝายคานมีความสามัคคีรวมกันทํางานเพ่ือสวนรวมอยางจริงจัง 

ฝายคานควรสงเสริมการทํางานและตรวจสอบรัฐบาลดวยความจริงใจ โปรงใส หรือ

แมกระท่ังฝายรัฐบาลเองก็ตองยอมรับฟงความคิดเห็นของฝายคานดวยความจริงใจเชนกัน ไมฟงแต

พวกพองตนเอง หากนักการเมืองมีการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของตนเองไดตามนี้และดําเนิน

ไปภายใตหลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติจะเปนการกลอมเกลาทางการเมืองให ใหประชาชนไดมี

ทัศนคติตอระบบการเมืองไทยท่ีดีเพ่ิมข้ึนและจะเปนการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

ท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปไดมีคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

ท้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ (บุญทอง) และคณะ ไดวิจัยเรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการกลอมเกลาทางการเมือง กับวัฒนธรรมทางการเมือง” ผลการวิจัย พบวา 

การกลอมเกลาทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออก

ตอการเมือง ซ่ึงนําไปสูการสรางบุคลิกภาพท้ังทางตรงและทางออม การกลอมเกลาทางสังคมเปน

กระบวนการทางสังคมท่ีทําใหบุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางท่ีสังคมตองการ โดยมีตัวแทนของสังคม

ท่ีทําหนาท่ีในการกลอมเกลา อาทิ ครอบครัว กลุมเพ่ือน สถานศึกษา ศาสนา เปนตน เพ่ือใหบุคคล

ทราบถึงคุณธรรม อุดมคติ บรรทัดฐาน และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีใชอยูในสังคม สวนวัฒนธรรม

ทางการเมืองเปนความสัมพันธระหวางสมาชิกของสังคมการเมืองกับสังคมการเมืองในเชิงจิตวิทยา ท่ี

สังคมตองการปลูกฝงใหเปนอุดมการณของสมาชิกในสังคมตามบริบทของแตละสังคมการเมือง๕ และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ฏิมาภรณ อรรคนันท และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองกับ

การพัฒนาประชาธิปไตย” ผลการวิจัย พบวา ประชาธิปไตยท่ีแทจริงไมใชไดมางายดายซ่ึงตองอาศัย

กระบวนการยาวนานพอสมควร เพ่ือกลอมเกลาผูคนใหเขามามีสวนรวมทางการเมือง ดวยการบม

เพาะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยผานการศึกษาอบรม ปลุกฝงประชาชนใหศรัทธา

ตอวิถีประชาธิปไตย และหลอหลอมจนกลายเปนพฤติกรรมท่ีดีงามของคนในสังคมประชาธิปไตย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีเอ้ืออํานวยตอระบอบการเมืองการการปกครองแบบ

                                                           
๕ พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ (บุญทอง) และคณะ, “ความสัมพันธระหวางการกลอมเกลาทางการเมือง กับ

วัฒนธรรมทางการเมือง”, วารสารวิชาการ ปญญาปณิธาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

หนองคาย, ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๖๒) : ๓๓. 



 
๑๙๘ 

ประชาธิปไตยอันจะสงผลตอโครงสรางและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีเปนแบบ

ประชาธิปไตย๖         

ดานการนําไปปฏิบัติ พบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับนอย อภิปรายไดวา การเมือง

ในปจจุบันประชาชนมองเห็นวายังคงมีความแตกแยกกันอยูระหวางนัการเมือง พรรคการเมืองกันเอง 

สงผลใหประชาชนท่ีมีความศรัทธาตอพรรคการเมืองนั้น ๆ มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน และถามีการ

ไปพูดคุยกับกลุมบุคคลท่ีมีความคิดเห็นตางทางการเมืองจะเกิดความขัดแยงกันเกิดข้ึนจนมีคําพูดท่ีวา 

“เรื่องการเมืองหามคุยกันในหมูเพ่ือน” สามารถจะคุยกันไดเฉพาะกลุมท่ีมีความศรัทธาทางการเมือง

ในทิศทางเดียวกันหรือฝายเดียวกันเทานั้น ทําใหประชาชนไมไดฝกเปดใจท่ีจะรับฟงความคิดเห็นท่ี

แตกตางหรือถายทอดขอมูลทางการเมืองท่ีตนเองมีความรูมาใหกับกลุมบุคคลอ่ืนรับฟง 

เม่ือเปนลักษณะเชนนี้ทําใหประชาชนจะไดมุมมองความรูทางการเมืองเพียงดานเดียวมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกนัการเมืองท่ีเปนเพียงเฉพาะกลุมหรือกลุมเดียวซ่ึงกลุมนักการเมืองโอกาสท่ีจะ

มีนักการเมืองรุนใหมเขามาบริหารงานมีนอย ดังนั้น ทุกภาคสวนท่ีเกียวของกับการเมืองไมวาจะเปน

สถาบันการเมือง นักการเมือง สื่อ หนวยงานภาครัฐ ตองมีความจริงใจท่ีจะสงเสริมไดมีบทบาททาง

การเมืองโดยการไดลงไปปฏิบัติจริง เชน เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการออกนโยบาย

พรรคการเมืองโดยผานสื่อออนไลน การเชิญเขารวมสัมมนาทางการเมืองของพรรคการเมืองท้ัง

ฝายรัฐบาลและฝายคาน เปดโอกาสใหประชาชนไดปราศรัยทางการเมือง เสนอแนะวิธีการแกปญหา

ทางการเมืองเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยอยูภายใตกฎหมายท่ีกําหนดโดยใชเทคโนโลยีเขามาเปน

เครื่องมือการสงเสริมถือเปนการฝกถายทอดความรูประสบการณทางการเมืองใหแกประชาชนได 

หากจะเปนไปไดควรเริ่มจากระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและขยายไปในระดับประเทศ และ

ท่ีสําคัญนักการเมืองตองมีการปฏิบัติตนท่ีโปรงใสใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาอยาง

บริสุทธิ์ใจถือเปนการสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนไดอยางดีและทําให

ระบอบประชาธิปไตยมีความยั่งยืนตอเนื่อง ท้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ภูสิทธ ภูคําชะโนด ไดวิจัย

เรื่อง “การพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล: หลักความโปรงใส ของประชาชนใน

พ้ืนท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย๗ พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ีและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐท่ีจัดใหกับประชาชนโดยภาพรวมอยูในระดับปาน

                                                           
๖ ฏิมาภรณ อรรคนันท และคณะ, “วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย”, วารสาร

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๖๐) : ๑๐๘-๑๐๙. 
๗ ภูสิทธ ภูคําชะโนด, “การพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล: หลักความโปรงใส 

ของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”, วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๒๗๘-๒๗๙. 



 
๑๙๙ 

กลางสวนดานการวิเคราะหวางแผนในการพัฒนาพ้ืนท่ีประชาชนมีสวนรวมนอยท่ีสุด ในประเด็นการมี

สวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองในชวง ๕ ปท่ีผานมาประชาชนคิดวาตนเองมีสิทธิเสรีภาพในการ

ดํารงชีวิตประจําวันอยางเต็มเปยม แตขาดการมีสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมกันซ่ึงมีการจัดกิจกรรม

รวมกลุมจะมีทหารและเจาหนารัฐเขามาเฝาสังเกตการณรวมดวยเสมอ ท้ังนี้ประชาชนมีทัศนคติตอ

กิจกรรมทางการเมืองและวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยอยางชัดเจนในมิติความ

จริงท่ีวาประชาชนใหความสําคัญกับการมีความเชื่อม่ัน และชื่นชมในระบอบการปกครองท่ีมีสถาบัน

พระมหากษัตริยเปนสถาบันสูงสุดท่ีจะสามารถแกปญหาของชาติใหม่ันคงยั่งยืน และมีความเหมาะสม

ตอการปกครองในประเทศไทย พรอมกันนั้นประชาชนเชื่อม่ันในหลักธรรมาภิบาลดานความโปรงใส

ท่ีสุดในเรื่องท่ีวาเม่ือมีกิจกรรมท่ีขอความรวมมือจากองคกรภาคเอกชน หรือภาครัฐ สวนปจจัยท่ีมีผล

ตอวิถีประชาธิปไตย ไดแก เพศ รายไดตอเดือน และการเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุชา พละกุล ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนา

การเมืองการปกครองในสังคมชนบทสมัยใหม” ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมภาคประชาชนถือ

เปนการจัดสรรผลประโยชนทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเพ่ือแบงปนผลประโยชนท่ีสมาชิก

แหงรัฐและสังคมพึงไดท้ังทรัพยากรนามธรรมและรูปธรรมแกพลเมืองอยางชอบธรรมโดยไมใชอํานาจ

รัฐคุกคามประชาชนดวยอํานาจนอกเหนือกฎหมาย เพ่ือปกปองอํานาจและผลประโยชนของเจาหนาท่ี

รัฐเอง และตองกระจายอํานาจระดับทองถ่ินใหยุติธรรม ดวยการคัดเลือกผูนําตองโปรงใสเสมอภาค

โดยไปถูกปดก้ันท้ังเชิงเนื้อหาและวิธีการ ท้ังดานกายภาพและจิตใจ ปราศจากการกีดกันขัดขวางจาก

อุปสรรคและจากเลหกลของผูมีอํานาจในทองถ่ินและภูมิภาค อันเปนอํานาจท่ีพลเมืองในชุมชนพึงมี

ตามบทบัญญัติตองถูกใชอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนแนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองใน

สังคมชนบทสมัยใหมอยางแทจริง๘           

 

๕.๒.๓ ผลการวิเคราะหการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป จังหวัดนครปฐม โดยการบูรณาการตามหลักโยนิโสมนสิการ 

สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

การพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้ง

ท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวา ปจจุบันการเมืองไทยมี

ความซับซอนมากข้ึนจากอดีตท่ีผานมา ไมวาจะเปนเรื่องพฤติกรรมของนักการเมืองท่ีมีความ

หลากหลาย วิธีการดึงดูดใหประชาชนมาสนใจและเชื่อม่ันในพรรคตนเองไมวาจะเขามาเปนแนวรวม

หรือสนับสนุนทางการเมือง มีการบริหารงานท่ีเปนรูปแบบใหม ๆ มีเทคโนโลยีเขามาชวย การออก

                                                           
๘ อนุชา พละกุล และคณะ, “แนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในสังคมชนบทสมัยใหม”, 

วารสารรัชตภาคย, ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๒๖ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๒๗๐-๒๗๑.   



 
๒๐๐ 

นโยบายพรรคการเมืองท่ีจะมาชวยแกปญหาและพัฒนาประเทศ รวมถึงขอมูลขาวสารทางการเมือง

ท่ีมาจากหลายแหลงขาวซ่ึงมีท้ังขอมูลท่ีมีความเปนจริงมากความเปนจริงนอย ประชาชนจึงตองมีการ

คิดวิเคราะหใหครบทุกดาน โดยการแยกแยะประเด็นขอมูลตองการสืบสาวหาสาเหตุท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ

นํามาพิจารณาวิธีการแกปญหาของหนวยงานภาครัฐวาแกไขไดตรงกับสาเหตุหรือไม มีขอดี ขอเสีย

อยางไร รวมถึงการแกปญหานั้นสามารถแกไขปญหาไดและอยูบนพ้ืนฐานคุณธรรมไมเอาเปรียบ

ประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่งหรือเอ้ือประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่งเชนกัน 

หากไมเปนไปตามหลักคุณธรรมท่ีถูกตองประชาชนมีการรองเรียนหรือรวมตัวกันเพ่ือ

เรียกรองความถูกตองใหเกิดข้ึนถือเปนการกระตุนเตือนใหภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

การเมืองตองบริหารงานและปฏิบัติดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีขอมูลท่ีมาไขขอสงสัยให

ประชาชนไดอยางชัดเจน เปนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีไดนําหลักธรรมเขามาบูรณาการ

ในการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมือง ท้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ดิลก บุญอ่ิม ไดวิจัยเรื่อง “การ

ใชหลักโยนิโสมนสิการแนวอริยสัจเปนฐานการเรียนรูดวยตนเองในการดํารงชีวิต” ผลการวิจัย พบวา 

รูปแบบการใชหลักโยนิโสมนสิการแนวอริยสัจเปนฐานการเรียนรูดวยตนเองในการดํารงชีวิตควรเริ่ม

ดวยการกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพ่ือใชเปนฐานของการเผชิญปญหาใน

ชีวิตประจําวันอยางมีระบบจากนั้นเลือกแนวทางและปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวเพ่ือเปนฐาน

การตัดสินใจท่ีจะเรียนรู๙ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ดรุณี ญาณวัฒนา  ไดวิจัยเรื่อง “การ

พัฒนากระบวนการคิดตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการโดยวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติ

ปฏฐาน ๔” ผลการวิจัย พบวา กระบวนการคิดตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการหลังการปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐานสูงกวากอนปฏิบัติ พบวามีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ อยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอจะมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ีนําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใชกับการทํางานของตนเอง

และการดํารงชีพรวมท้ังนําความรูท่ีไดรับมาถายทอดใหเพ่ือนครู  นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงทําใหเกิดผล

ดี๑๐ และการฝกใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการควรท่ีจะไดรับการฝกต้ังแตวัยเริ่มตนการศึกษาหรือวัย

เด็กเพ่ือเปนพ้ืนฐานแหงการคิดวิเคราะหท่ีถูกตองซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มนตรี รอดแกว ได

วิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตรของนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ” ผลการวิจัย พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

                                                           
๙ ดิลก บุญอ่ิม, “การใชหลักโยนิโสมนสิการแนวอริยสัจเปนฐานการเรียนรูดวยตนเองในการ

ดํารงชีวิต”, วารสาร มมร วิชาการ ลานนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิมยาลัย, ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-

ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๗๒. 
๑๐ ดรุณี ญาณวัฒนา “การพัฒนากระบวนการคิดตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการโดยวิธีการปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔”, ดุษฎีนิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 

(วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๗). 



 
๒๐๑ 

แบบโยนิโสมนสิการ ของนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว คาดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการแสดงใหเห็นวานักศึกษามี

ความกาวหนาทางการเรียนกลุมตัวอยางท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบโยนิโสมนสิการของ

นักศึกษาชั้นปท่ี ๒ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน๑๑ 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป จังหวัดนครปฐม” มีขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

และขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ดังตอไปนี้ 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาวิจัยพบวา เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดนครปฐม” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑) ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ควรมีแผนเชิงกลยุทธเก่ียวกับการรณรงคการไปใช

สิทธิเลือกตั้งท่ัวไปใหประชาชนเขาใจไดเขาถึงไดงายโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการเลือกตั้งท่ัวไปและ

แผนสงเสริมความรูเพ่ือกระตุนใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งของท่ีถูกตอง 

๒) ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ควรมีนโยบายสงเสริมความรูเทาทันสื่อ

เชิงสรางสรรคทางการเมืองใหเหมาะสมกับประชาชนทุกวัย เพ่ือรูเทาทันสื่อท่ีเปนเชิงลบใหประชาชน

สามารถ แยกแยะ ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเมืองท้ังท่ีเปนเท็จและเปนจริง 

๓) ดานความรูทางการเมือง ควรมีแผนการจัดการความรูทางการเมืองโดยเฉพาะการ

นําไปปฏิบัติจริงของประชาชนใหถูกตองเหมาะสม  

๔) ดานทัศนคติทางการเมือง ควรมีนโยบายการสงแสริมการพัฒนาทัศนคติทางการเมือง

ของประชาชนโดยใชหลักธรรมโยนิโสมนสิการมาใชบูรณาการ 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๑) ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป ตองมีแผนอบรมความรูเก่ียวกับกระบวนการ

เลือกตั้งท่ัวไปรวมถึงการประเมินผลการรับรูของประชาชนและแผนการประชาสัมพันธความรูเพ่ือ

กระตุนใหประชาชนไดเขาใจการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปไดอยางถูกตองและเปนธรรม 

                                                           
๑๑มนตรี รอดแกว, “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร ของนักศึกษา

ช้ันปท่ี ๒ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ”, วารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย, ปท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ (มิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๓.    



 
๒๐๒ 

  ๒) ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ตองมีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับ

ขาวสารทางการเมืองท่ีเปนจริงไมสรางความสับสนใหกับประชาชน เพ่ือใหประชาชนสามารถรับรู

ขอมูลขาวสารท่ีเปนจริง และเกิดความม่ันใจในกระบวนการขาวสารทางการเมืองไดมากท่ีสุด 

๓) ดานความรูทางการเมือง ตงควรมีแผนการจัดการความรูทางการเมืองโดยเฉพาะการ

นําไปปฏิบัติจริงของประชาชนใหถูกตองเหมาะสม  

๔) ดานทัศนคติทางการเมือง ตองมีแผนการสงแสริมการพัฒนาทัศนคติทางการเมือง

ของประชาชนโดยใชหลักธรรมโยนิโสมนสิการมาใชบูรณาการ 

๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

๑) ควรวิจัยเรื่อง รูปแบบการสงเสริมการพัฒนาความรูทางการเมืองตามหลักโยนิโส

มนสิการเขามาบูรณาการ 

๒) ควรวิจัยเรื่อง รูปแบบการเผยแพรความรูเก่ียวกับกระบวนการเลือกต้ังท่ัวไปในยุค

ดิจิทัลใหประชาชน เพ่ือใหประชาชนเขาใจ เขาถึง กระบวนการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปไดอยางมี

คุณภาพ และเปนแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการไปใชเสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปท่ีถูกตองเปนประโยชนตอ

ประเทศชาติ 

๓) ควรวิจัยเรื่อง การพัฒนาทัศนคติทางการเมืองของประชาชนท่ีเปนรูปแบบเชิง

นวัตกรรมของสังคมการเมือง โดยใชหลักธรรมโยนิโสมนสิการมาใชบูรณาการ 

๔) ควรวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในภาคปฏิบติทางการเมือง

โดยใชหลักสังคหวัตถุ ๔ เขามาบูรณาการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนไดดียิ่งข้ึน  

๕) ควรวิจัยเรื่อง การใชรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ เพ่ือทราบถึงผลการนําไปใชและนํามา

พัฒนารูปแบบการใชใหเขากับประชาชนไดดีท่ีสุดและสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 



๒๐๓ 

 

บรรณานุกรม  
 

๑. ภาษาไทย  

 ก. ขอมูลช้ันปฐมภูมิ  
 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
   

 ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

 

(๑) หนังสือ :  

กนก วงษตระหงาน. การเมืองในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

, ๒๕๓๐. 

กวี วงศพุฒ. ภาวะผูนํา. ศูนยสงเสริมวิชาชีพบัญชี : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๙. 

จิรโชค (บรรพต) วีระสัย และคณะ. รัฐศาสตรท่ัวไป. พิมพครั้งท่ี ๑๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒. 

ชัยอนันต สมุทรวณิช. ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสตกับการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพพิฆเณศ, ๒๕๔๙. 

ณรงค  สินสวัสดิ์. จิตวิทยาการเมือง. กรุงเทพมหานคร : ออเรียนแทลสกอลา, 21๒๕๓๙21. 

พรศักดิ์ ผองแผว. การเลือกตั้งกับการพัฒนาทางการเมือง. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาปญหาการ

พัฒนาทางการเมืองไทย. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔. 

วัชรา ไชยสาร. ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, ๒๕๔๑.  

วิสุทธิ์ โพธิแทน. แนวคิดพ้ืนฐานของประชาธิปไตย. พิมพครั้งท่ี ๒. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา,  

๒๕๕๐. 

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ. พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน, ๒๕๔๓.  

สถิต วงศสวรรค. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดบํารุงสาสน, ๒๕๒๙. 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย, ๒๕๖๒. 

 

 



๒๐๔ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

สมบัติ ธํารงธัญญวงศ. การเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๙. 

_________. การเมืองอังกฤษ. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๔. 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. คูมือประชาชนรณรงคเผยแพรการเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตยท่ี 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒, ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒.   

สิทธิพันธ พุทธหุน. ทฤษฎีพัฒนาการเมือง. พิมพครั้ง ท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๑. 

สุ ขุม  นวลสกุล.  การเ มืองและการปกครองไทย.  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง : 

กรุงเทพมหานคร, ๒๕๒๑. 

สุจิต บุญบงการ และพรศักดิ์ ผองแผว. พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทย. กรุงเทพฯ 

: โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ฝายวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗. 

_________. การพัฒนาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธระหวางทหาร สถาบันทางการเมือง

และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

 

(๒) ดุษฎีนิพนธ : 

ดรุณี ญาณวัฒนา. “การพัฒนากระบวนการคิดตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการโดยวิธีการปฏิบัติ

วิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔”.  ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 

๒๕๕๗. 

นิรุทธ วัฒโนภาส “ผลของจิตวิทยาการปรึกษาแนวโยนิโสมนสิการตอการเพ่ิมพูนพฤติกรรมจิตสํานึก

สาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร”. ดุษฎีนิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย. มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓. 

วัลนิกา ฉลากบาง, “การพัฒนาความสามารถในการรูจักคิดแบบโยนิโสมนสิการและการบริโภคดวย

ปญญาของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสกลนคร”. ดุษฎีนิพนธวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘. 

 

 

 



๒๐๕ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

(๓) รายงานการวิจัย : 

กฤตยชญ สมมุงและธํารงศักด์ิ เพชรเลิศอนันต. “พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง วันท่ี ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๒ กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตท่ี ๒ และเขตท่ี ๕”. การประชุม

นําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี ๑๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓. 

ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ. ๒๕๔๖. โครงการการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็น

ตอการทางานของรัฐบาลและองคกรอิสระ ใน ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การติดตามและ

ประเมินผลบังคับใชรัฐธรรมนูญ สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สกว, ๒๕๔๖. 

รสลิน ศิริยะพันธุ และคณะ. “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย: 

ศึกษากรณีภาคเหนือ”. รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 

 

(๔) วารสาร : 

ดิลก บุญอ่ิม. “การใชหลักโยนิโสมนสิการแนวอริยสัจเปนฐานการเรียนรูดวยตนเองในการดํารงชีวิต”. 

วารสาร มมร วิชาการ ลานนา. ปท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๗๒. 

ธานี ถังทอง. “ความเขาใจและเจตคติตอการเลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 

๒๕๖๐ ของประชาชน จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารสังคมศาสตร นิติรัฐศาสตร มหาวิยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๔๗-๔๘  

นันทนา นันทวโรภาส และรหัส แสงผอง. “การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองภายใต

รัฐธรรมนูญป พ.ศ. ๒๕๖๐ : ศึกษากรณีการเลือกตั้งท่ัวไป วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒”. 

วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) : 

๒๗๔-๒๗๕. 

นิรันดร พันธศักดิ์และคณะ. “พฤติกรรมการเลือกต้ังระดับทองถ่ินของผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล 

ตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารสังคมศาสตรและ

มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (กุมภาพันธ ๒๕๖๓) : ๓๘๙-๓๙๐. 

 

 

 

 



๒๐๖ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

แพรวพรรณ ปานนุ. “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมและการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี”. วารสารวิทยาการจัดการ ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ 

(๒๕๖๒) : ๑๕๗. 

ไพฑูรย มาเมือง และคณะ.“ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําท่ีแทจริงการเขารวมภาคพลเมือง และ

การพัฒนาการเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑”. วารสารการบริหารการ

ปกครองและนวัตกรรมทองถ่ิน. ปท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๓) : ๒๒๗-

๒๒๘. 

ฏิมาภรณ อรรคนันท และคณะ. “วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย”. วารสาร

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ 

(๒๕๖๐) : ๑๐๘-๑๐๙. 

ภูสิทธ ภูคําชะโนด. “การพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล: หลักความโปรงใส ของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) 

: ๒๗๘-๒๗๙.  

มนตรี รอดแกว. “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร ของนักศึกษาชั้นป

ท่ี ๒ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการ”. วารสารวิชาการแสงอีสาน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย.  ปที ่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มิถุนายน -ธันวาคม 

๒๕๕๙) : ๑๓.    

รุจน โกมลบุตรและคณะ. “การนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับผูสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน

การเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหนังสือพิมพทองถ่ิน ลําปางและสงขลา”. วารสาร

ศาสตร ปท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑๒-๑๔. 

รุจินทรา สงวนพงษ. “กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน”. วารสาร

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ 

(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๒๒๓. 

วิจิตร เกิดนอย. “พฤติกรรมทางการเมืองในการเลือกต้ังท่ัวไปของผูมีสิทธิ์เลือกต้ัง ในตําบลไทยาวาส 

อําเภอนครชัยศร ีจังหวัดนครปฐม”. วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี ๙ ฉบับท่ี 

๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๓) : ๑๒๙. 

 

 



๒๐๗ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

วิภาพรรณ อุปนิสากร. “การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรี”. ธรรมทรรศน. ปท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๓ 

(พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๕๑-๕๒.   

ศักดิ์สิน อุดมวิทยไพศาล และยุภาพร ยุภาศ สัญญา เคณาภูมิ. “กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชน”. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภฏัอุบลราชธานี. ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑  (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๒๙๓. 

สนุก สิงหมาตร และ พิกุล มีมานะ. “พฤติกรรมทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองใน

จังหวัดร อยเอ็ด”.  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด .  ปที ่ ๑๒  ฉบับที ่ ๑ 

(๒๕๖๑) : ๑๔๗. 

สิงห สิงหขจร. “พฤติกรรมการเปดรับขาวสารการเมืองจากสื่อมวลชนและการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย”. วารสารอิเล็กทรอนิกสการเรียนรูทางไกล

เชิงนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒ ( ก.ค.- ธ.ค. 

๒๕๕๖) : ๑๒๑. 

สุทธญาณ  โอบออม และคณะ. “การเสริมสรางจิตพฤติกรรมการเปนพลเมืองท่ีดีในสังคม

ประชาธิปไตย ของนักเรียนในจังหวัดนครปฐม” ,วารสารวทิยาลยัสงฆนครลําปาง. ปท่ี 

๙ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๖๕. 

อนุชา พละกุล และคณะ. “แนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในสังคมชนบทสมัยใหม”. 

วารสารรัชตภาคย. ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๒๖ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๒๗๐-๒๗๑.   

 

(๕) ออนไลน : 

สารานุกรมบริแทนนิกา (Encyclopedia of Britannica). อํานาจอธิปไตย. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา 

:  http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereignty [๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒]. 

สารานุกรมเสรี. จังหวัดนครปฐม. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา :  https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัด

นครปฐม [๑ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

สารานุกรมเสรี. จังหวัดนครปฐมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทยเปนการท่ัวไป. พ.ศ. 

๒๕๖๒. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา :  https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครปฐมใน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทยเปนการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๖๒ [๑ ธันวาคม 

๒๕๖๒].   

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereignty
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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%20%5b%E0%B9%91
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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%20%5b%E0%B9%91
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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%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%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92%20%5b%E0%B9%91%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92%5d.
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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%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%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92%20%5b%E0%B9%91%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92%5d.
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%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%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%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92%20%5b%E0%B9%91%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%20%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92%5d.


๒๐๘ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.dopa.go.th/ 

[๑ ธันวาคมน ๒๕๖๒]. 
 

(๖) สัมภาษณ : 

สัมภาษณ  พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ,ผศ,ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหา 

 มกุฏราชวิทยาลัย, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

              พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธุ . ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย, ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

นางปนแกว ชุติอาภากร. ปลัดอําเภออาวุโส อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม, ๒๖ 

มิถุนายน ๒๕๖๓. 

นางไพรพนา เย็นฉํ่าอุรา. ผูจัดการสาขา ธนาคารเพ่ือเกษตรและสหกรณการเกษตร, ๑๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๓. 

นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจงัหวัดนครปฐม, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

นายจิตติพัฒน ดวงพลอย. ท่ีปรึกษาธุรกิจดานการบริหารจัดการ. ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

นายดุษฎี ยินดีผล. ผูบริหาร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร, ๒๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๓. 

นายนพดล เหลาพญา. ปลัดอําเภอฝายปกครอง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม, ๒๖ 

มิถุนายน ๒๕๖๓. 

นายมนตชัย ทองมูลชัย. ปลัดอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

นายมะเนตร โคจริยวัฒน. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม, ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 

นายวิเศษ แสงอรุณ. ผูจัดการสาขา ธนาคารเพ่ือเกษตรและสหกรณการเกษตร, ๑๘ 

มิถุนายน ๒๕๖๓. 

นายอชิระวิชญ ภักดิ์โชติพงศ, กรรมการผูจัดการบริษัทพละกริทคอนซัลแทนท จํากัด, ๑๑ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๓. 

 

http://www.dopa.go.th/


๒๐๙ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

ผศ . ด ร . ธี รั ต ม  แส งแก ว .  ร อ งคณบดี ฝ า ย พัฒนานิ สิ ต  คณะมนุ ษยศ าส ต ร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

รศ.ดร. สุกิจ ชัยมุสิก. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓. 

รศ.ดร.จํานง คันธิก. ผูเชี่ยวชาญดานปรัชญาพุทธศาสตร, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

รศ.ดร.เสนีย คําสุข. อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง มหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 

 

(๖) สนทนากลุมเฉพาะ : 
 

การสนทนากลุมเฉพาะ พระครูศรีปริยัติ คุณาภรณ , ผศ.ผู อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหา, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

ดร.วันชัย แสงสุวรรณ. ผู เชี่ยวชาญดานพฤติกรรมมนุษยและอาจารยพิเศษ, ๒๘ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๓. 

ดร.สุพิชัย ศิริรักษ. ผูเชี่ยวชาญและวิทยากรบรรยายเก่ียวกับกระบวนการเลือกตั้งท่ัวไป, 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

นายพุทธฺนันท ไทรชมพู. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเลน จังหวัดนครปฐม, ๒๘ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๓. 

นายสมจิต สมบุญเกา. นายกองคการบริหารสวนตําบลบางภาษี จังหวัดนครปฐม, ๒๘ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๓. 

นายสมฤทธิ์ ไชยวงศ. ผูทรงคุณวุฒิดานคดีศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

รศ.ดร.มานพ นักการเรียน. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชาพุทธศาสน

ศึกษา, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 

 



๒๑๐ 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

รอยตํารวจเอก ภานุรุจ สันตานนท. รอง สารวัตรสอบสวน สถานีตํารวจภูธรบางเลน 

จังหวัดนครปฐม, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓. 

 

๒. ภาษาอังกฤษ : 

 2. Secondary Sources 

(I) Books: 

 

David F. Roth and Frank L. Wilson. “The comparative study of Politics. 2nd ed. 

Engle Wood Cliffs”. New York: Pretice-Hall, 1980. 

Herbert Mc Closky. “Political Participation” in International Encyclopedia of the 

Social Science. Vol. 12”. New York: McMillan and Free Press. 1968.  

Jarol B. Manheim. The Politics Within. New Jersey: Prentice Hall, 1795. 

John D. Montgomery and William J. Siffin. Approaches to Development : politics, 

Adminisstration and Change. New York: McGrew Hill Book Company, 1966. 

Lester W. Milbrath.  Political participation; How and why do people get involved in 

politics?, Chicago: Rand McNally political science series, 1965. 

Lucian W. Pye.. Aspects of Political Development. Boston: Little, Brown. 1966. 

Newman Bruce l. The marketing of the President}. Sage Publications Ltd.,: Californi,   

1999. 

Samuel Huntington and Jorge I. Dominguez. Political Development : in the handbook 

of the political science : Macvopolitical theory. ed. Fred Greenstein and 

Nelson Polsby. Reading. Mass: Addison- Wesley, 1975. 

________. Political Order in Changing Societies. Second edition. Connecticut: Yale 

University Press, 1969.   

Sidney Verba, Norman H. Nie and Kim Jae. on Participation and Political Equality : A 

Seven Nation Comparison. London: Cambridge University Press, 1978.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

  เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๒ 

 
 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

 

คําช้ีแจง :  

๑. แบบสอบถามนี้ แบงออกเปน ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ในการเลือกตั้งท่ัวไป  

ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ 

ตอนท่ี ๔ ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีตอการตัดสินใจ

ในการเลือกตั้งท่ัวไป 

ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาและแนวทางการแกไขเก่ียวกับการพัฒนา

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

ขอความกรุณาไดโปรดตอบคําถามทุกขอ ขอมูลจากแบบสอบถามของทาน ผูวิจัยจะถือวา

เปนความลับท่ีสุดและจะไมมีผลกระทบกระเทือนตอทานแตอยางใด เม่ือทานตอบแบบถามเสร็จแลว 

กรุณาตรวจดูอีกครั้งวาทานไดตอบแบบสอบถามครบถวนทุกขอแลว แบบสอบถามท่ีทานตอบทุกขอ

เทานั้นจึงจะเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณและนําไปใชในการวิจัยได 

ผูวิจัยหวังวา จะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้จากทานเปนอยางดี 

และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

นางสาวรัชฎากร เอ่ียมอําไพ 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 



๒๑๓ 

 
 

ตอนท่ี ๑ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน     ตามความเปนจริงและโปรดตอบใหครบทุกขอ 

๑. เพศ 

        ชาย               หญิง 

 ๒. อายุ 

      ๑๘-๓๐ ป      ๓๑-๔๐ ป 

      ๔๑-๕๐ ป      ๕๑-๖๐ ป  

      ๖๑ ป ข้ึนไป        

 ๓. การศึกษา 

    ต่ํากวาปริญญาตรี     ปริญญาตรี 

    ปริญญาโท        ปริญญาเอก             

 ๔. อาชีพ 

     นักศึกษา       ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

     เกษตรกร       คาขาย 

     รับจางท่ัวไป          พนักงานบริษัท 

                    ประกอบธุรกิจสวนตัว                                         

 

ตอนท่ี ๒ : แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป 

คําช้ีแจง : แบบสอบถามนี้ตองการทราบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ในการเลือกตั้งท่ัวไปในดานตางๆ วาอยูในระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองระดับ

ปฏิบัติท่ีทานเห็นวาตรงกับพฤติกรรมทางการเมืองของทานใน การปฏิบัติของเรื่องนั้นๆ 

วาอยูในระดับใดโดยกําหนดระดับคะแนนดังนี้ 

 

 ๕ หมายถึง  ระดับพฤติกรรมทางการเมือง อยูในระดับ  มากท่ีสุด 

 ๔ หมายถึง  ระดับพฤติกรรมทางการเมือง อยูในระดับ  มาก 

 ๓ หมายถึง  ระดับพฤติกรรมทางการเมือง อยูในระดับ  ปานกลาง 

 ๒ หมายถึง  ระดับพฤติกรรมทางการเมือง อยูในระดับ  นอย 

 ๑ หมายถึง  ระดับพฤติกรรมทางการเมือง อยูในระดับ  นอยท่ีสุด 



๒๑๔ 

 
 

 

ขอ 

 

พฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน

การเลือกตั้งท่ัวไป 

ระดับพฤติกรรมทางการเมือง 

 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

 ๑. ดานติดตามขอมูลขาวสารทาง

การเมือง   

     

๑ ทานไดติดตามรับฟงการปราศรัยของ

พรรคการเมือง ทําใหเขาใจการเมืองได

ชัดเจนมากข้ึน 

     

๒ ทานไดติดตามขาวสารทางการเมืองใน

การทํางานของรัฐบาลและฝายคานทํา

ใหทานสามารถคิดวิเคราะหและลําดับ

ไดถึงบทบาทหนาท่ีของฝายรัฐบาลและ

ฝายคาน 

     

๓ ทานไดติดตามพฤติกรรมทางการเมือง

ของนักการเมืองจากชองทางสื่อสาร

ตาง ๆ ทําใหทานมีความรูทางการเมือง

มากข้ึน 

     

๔ ทานได ติดตามขาวสารขอ มูลทาง

การเมืองในการพูดคุยสนทนาทางการ

เมืองกับบุคคลท่ีสนใจการเมืองดวยกัน 

ทํ า ใ ห ไ ด รั บ ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร

เมืองไทยมากข้ึน 

     

 ๒. ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป       

๕ ในการเลือกตั้งท่ัวไปทานไปใชสิทธิทุก

ครั้ง 

     

๖ ทานคิดวาการซ้ือสิทธิขายเสียงเปน

เรื่องท่ีไมสมควรปฏิบัต ิ

     



๒๑๕ 

 
 

 

ขอ 

 

พฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน

การเลือกตั้งท่ัวไป 

ระดับพฤติกรรมทางการเมือง 

 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

๗ ทานไปใชสิทธิเลือกตั้งซอมทุกครั้งท่ีมี 

โดยมีจิตสํานึกท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีของ

ตนเองในทางการเมืองใหครบถวน

สมบูรณ 

     

๘ ทานเลือกพรรคการเมืองท่ีเปนพรรค

เกาแกมีประสบการณมาก        

     

 ๓. ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง       

๙ ทานเขารวมแสดงความคิดเห็นทางการ

เมืองกับพรรคการเมืองท่ีทานสนใจใน

นโยบายของพรรคเทานั้น 

     

๑๐ ทานเขารวมกิจกรรมตอตานการทํางาน

ของรัฐบาล เม่ือเห็นวาการทํางานของ

รัฐบาลไม ถูกตองหรือไมชอบด วย

กฎหมาย 

     

๑๑ ทานเขารวมการยื่นขอเรียกรองความ

ตองการแกปญหาทางการเมือง 

     

๑๒ ทานเขาเปนแนวรวมทางการเมือง

เพราะติดตามจากบุคคลท่ีอยูรอบๆตัว 

เชน พอ แม พ่ี นอง เพ่ือน เปนตน  

     

 ๔.ดานสนับสนุนพรรคการเมือง       

๑๓ ท านสนับสนุนพรรคการ เ มื อ ง ใน

รูปแบบตาง ๆ ท่ีไมผิดกฎหมาย 

     



๒๑๖ 

 
 

 

ขอ 

 

พฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน

การเลือกตั้งท่ัวไป 

ระดับพฤติกรรมทางการเมือง 

 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

๑๔ ทานเห็นวาการเมืองเปนเรื่องของ

ประโยชนสวนรวม จึงสนับสนุนทุก

พรรคการเมือง 

     

๑๕ ทานสนับสนุนเฉพาะพรรคการเมืองท่ี

เกาแกมีประสบการณมาก 

     

๑๖ ทานชักชวนผู อ่ืนใหสนับสนุนพรรค

การเมืองท่ีทานชื่นชอบ 

     

 

ตอนท่ี ๓ : แบบสอบถามเก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตามหลักโยนิโสมนสิการ 
 

 

ขอ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ

สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตาม

หลักโยนิโสมนสิการ 

ระดับพฤติกรรมทางการเมือง 

 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

 ๑.วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 

(พิจารณาปรากฏการณตาง ๆ ท่ีเปน

ผลใหรูจักสภาวะ ตามท่ีมันเปนจริง) 

     

๑ ทานติดตามขาวสารทางการเมืองโดย

การสืบคนหาเหตุท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหเขาใจ

มากยิ่งข้ึน 

     

 



๒๑๗ 

 
 

 

ขอ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ

สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตาม

หลักโยนิโสมนสิการ 

ระดับพฤติกรรมทางการเมือง 

 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

๒ ทานจะตั้งคําถามกับตนเองถึงเหตุผลท่ี

เลือกนักการเมืองหรือพรรคการเมือง

นั้นๆ วามีเหตุผลอะไรกอนท่ีจะ

ตัดสินใจเลือก 

     

๓. ทานพิจารณาถึงสาเหตุและปจจัย

หลาย ๆ ดานมาประกอบกัน เพ่ือเปน

ขอมูลการตัดสินใจเขาเปนแนวรวมกับ

กลุมทางการเมือง 

     

๔. ทานพิจารณาถึงสาเหตุและปจจัย

หลาย ๆ ดานมาประกอบกัน เพ่ือเปน

ขอมูลกอนการตัดสินใจท่ีจะสนับสนุน

พรรคการเมือง  

     

 ๒. วิธีคิดแบบอริยสัจ (วิธีคิดแบบ

แกปญหา) 

     

๕ ทานติดตามขาวสารทางการเมืองโดย

ใชการพิจารณาตามเหตุผลท่ีเปนจริง 

สงผลใหทานทราบขอเท็จจริงไดชัดเจน

มากยิ่งข้ึน 

     

๖ ทานใชสิทธิเสรีภาพทางการเมืองอยาง

ถูกตองสงผลทําใหระบอบ

ประชาธิปไตยเกิดการพัฒนา 

     

๗ ทานเขารวมกิจกรรมทางการเมืองกับ

พรรคการเมืองท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ

ประโยชนสวนรวมสงผลใหระบอบ

ประชาธิปไตยเกิดการพัฒนา 

     



๒๑๘ 

 
 

 

ขอ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ

สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตาม

หลักโยนิโสมนสิการ 

ระดับพฤติกรรมทางการเมือง 

 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

๘ ทานเลือกสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีจะ

สรางประโยชนใหแกสวนรวมมากท่ีสุด

สงผลตอการพัฒนาบานเมือง   

     

 ๓.วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 

 (คิดตามหลักการและความมุงหมาย) 

     

๙ ทานพิจารณาขาวสารทางการเมืองโดย

คํานึงถึงสภาพความเปนจริงและ

ถูกตองตามคุณธรรมจริยธรรม 

     

๑๐ ทานไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไปโดยการ

พิจารณานักการเมืองหรือพรรค

การเมืองท่ีมีจุดมุงหมายสรางประโยชน

ใหแกสวนรวมมากท่ีสุด 

     

๑๑ ทานเขารวมกิจกรรมทางการเมืองโดย

การพิจารณาจากจุดประสงคและความ

มุงหมายของกิจกรรมนั้นวาตองสราง

ประโยชนใหแกสวนรวมมากท่ีสดุ 

     

๑๒ ทานสนับสนุนพรรคการเมืองโดยการ

พิจารณาจากจุดประสงคและความมุง

หมายของกิจกรรมนั้นวาตองสราง

ประโยชนใหแกสวนรวมมากท่ีสุด 

     

 ๔.วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 

 (คิดถึงผลดี ผลเสีย และการแกไขท่ี

ถูกตอง) 

     



๒๑๙ 

 
 

 

ขอ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ

สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตาม

หลักโยนิโสมนสิการ 

ระดับพฤติกรรมทางการเมือง 

 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

๑๓ ทานติดตามขาวสารทางการเมืองโดย

พิจารณาถึงผลดี ผลเสีย และวิธีการ

แกไขปญหาท่ีถูกตอง 

     

๑๔ ทานตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหรือ

นักการเมืองโดยคํานึงถึง ผลดี ผลเสีย 

ท่ีจะเกิดข้ึน และม่ันใจวาเลือกถูกตอง

ท่ีสุด 

     

๑๕ ทานเขารวมกิจกรรมทางการเมือง โดย

พิจารณาถึง ผลดี ผลเสีย ท่ีจะตามมา

และวิ ธี แก ไขปญหา ท่ี ถูกต อ งของ

กิจกรรมนั้น 

     

๑๖ ทานสนับสนุนพรรคการเ มืองโดย

พิจารณาถึง ผลดี ผลเสียท่ีจะตามมา 

จึงแกไขดวยการสนับสนุนในรูปแบบท่ี

ถูกตองตามกฎหมาย  

     

 ๕.วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม 

 (คิดแบบกุศล ภาวนา) 

     

๑๗ ทานเลือกติดตามขาวสารทางการเมือง

ท่ีเปนประโยชนสงเสริมใหประชาชน

รูจักคิดในทางท่ีเปนประโยชนไมทําให

เกิดโทษตอสังคม 

     

๑๘ ทานไมเลือกนักการเมืองหรือพรรค

การเมืองท่ีใชวิธีการซ้ือสิทธิขายเสียง 

     



๒๒๐ 

 
 

 

ขอ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ

สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป ตาม

หลักโยนิโสมนสิการ 

ระดับพฤติกรรมทางการเมือง 

 

๕ 

 

๔ 

 

๓ 

 

๒ 

 

๑ 

๑๙ ทานไมถือโทษโกรธหรือขัดแยงกับ

บุคคลท่ีเขารวมกิจกรรมทางการเมืองท่ี

แตกตางจากทาน 

     

๒๐ ทานสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีสราง

ประโยชนใหแกสวนรวมและไมโจมตี

ฝายตรงขามในวิธีท่ีไมถูกตอง 

     

 ๖.วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

 (คิดโดยแยกแยะออกใหเห็นแตละแง 

แตละดานใหครบทุกดาน) 

     

๒๑ ทานสามารถวิเคราะห แยกแยะ ความ

จริงของขอมูลขาวสารทางการเมืองได

ครบทุกแงมุม 

     

๒๒ ทานสามารถ วิ เคราะห  แยกแยะ 

พฤติ กรรมของนั กการ เ มือง ได ว า

สามารถทําประโยชนแกสวนรวม  

     

๒๓ ท านสามารถวิ เ คราะห  แยกแยะ 

กิจกรรมทางการเมืองนั้นไดวาทําเพ่ือ

ประโยชนใหกับสวนรวมไดอยางแทจริง 

     

๒๔ ทานสนับสนุนพรรคการเมืองโดยการ

พิจารณาวิเคราะห ขอมูลนโยบายของ

พรรคการเมืองนั้นกอนท่ีจะตัดสินใจ

สนับสนุน 

     

 
 

 



๒๒๑ 

 
 

ตอนท่ี ๔ ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีตอการตัดสินใจ 

ในการเลือกตั้งท่ัวไป 

ขอ ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชนท่ีมีตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

ระดับความสําคัญ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๑.ดานความรู      

๑ ทานเขาใจถึงสิทธิหนาท่ีทางการเมือง

ของประชาชนเปนอยางดี 

     

๒ ทานอานบทความ บทวิเคราะหทาง

การเมือง เพ่ือใหมีความเขาใจมาก

ยิ่งข้ึน 

     

๓ ทานเขาฟงการปราศรัยการหาเสียง

ของพรรคการเมืองเพ่ือใหเขาใจ

นโยบายของพรรคเพ่ิมข้ึน 

     

๔ ทานเขาฟงบรรยายหรือการสัมมนา

เ ก่ี ย ว กั บปญห าทา งก า ร เ มื อ ง ใ น

สถานการณตาง ๆ อยูเปนประจํา  

     

 ๒. ดานทัศนคต ิ      

๕ ทานมีความเชื่ อ ม่ันในระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยจะสามารถ

แกปญหาทางการเมืองได 

     

๖ ทานมีความเชื่อวาการบริหารงานของ

ฝายรัฐบาลสามารถแกปญหา

ประเทศชาติไดประชาชนจึงควรเชื่อ

การตัดสินใจของรัฐบาล 

     

       



๒๒๒ 

 
 

ขอ ปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชนท่ีมีตอ

การตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

ระดับความสําคัญ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๗ ทานเชื่อวาระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยสามารถสรางความ

สามัคคีใหกับคนในชาติไดอยางเหนียว

แนน 

๘ ทานเชื่อวาระบบพรรคพวกหรือเครือ

ญาติยังเปนพฤติกรรมท่ีอยูในระบบการ

เมืองไทย 

     

 ๓.ดานการนําไปปฏิบัต ิ      

๙ ทานจะพูดคุยปญหาทางการเมืองกับ

บุคคลท่ีสนใจทางการเมืองอยูเสมอ 

     

๑๐ เม่ือทานมีโอกาสทานจะเขารวมการ

ปราศรัยเก่ียวกับการทํางานของรัฐบาล

เสมอ 

     

๑๑ ทานมีโอกาสถายทอดความรูในระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยกับ

กลุมเพ่ือน ๆ และในชุมชนของทาน 

     

๑๒ ทานเสนอปญหาแนวทางการแกไขไป

ยังนักการเมืองทองถ่ินหรือผูนําทาง

การเมืองหรือหนวยงานภาครัฐ 

     

 

 

 

 



๒๒๓ 

 
 

ตอนท่ี ๕  แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาและแนวทางการแกไขเก่ียวกับการพัฒนาพฤติกรรม

ทางการเมืองของพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

๑. ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง  

ปญหา 

................................................................................................................................................................ 

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข

................................................................................................................................................................

. ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 

ปญหา 

................................................................................................................................................................ 

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข

................................................................................................................................................................ 

๒. ดานการเปนแนวรวมกับองคกรทางการเมือง 

ปญหา 

................................................................................................................................................................ 

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข

................................................................................................................................................................ 

๓. ดานการสนับสนุนพรรคการเมือง 

ปญหา 

................................................................................................................................................................ 

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข

................................................................................................................................................................ 

 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

นางสาวรัชฎากร เอ่ียมอําไพ 

  นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 



๒๒๔ 

 
 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง  

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลของผูใหสัมภาษณ 

ชื่อผูใหสัมภาษณ :  

ตําแหนง :  

วัน เดือน ป ท่ีสัมภาษณ :  

 

ตอนท่ี ๒  ขอมูลการสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป 

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 

๑.ทานคิดวาประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไปอยางไร 

ดานการติดตามขาวสารขอมูลทางการเมือง 

.................................................................................................................................................. 

ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 
.................................................................................................................................................. 
ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง 
.................................................................................................................................................. 
ดานการสนับสนุนพรรคการเมือง 

 .................................................................................................................................................. 

๒.ทานคิดวาการนําหลักพุทธธรรมมาพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนไดอยางไร 

ดานการติดตามขาวสารขอมูลทางการเมือง 

.................................................................................................................................................. 

ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 
.................................................................................................................................................. 
ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง 
.................................................................................................................................................. 
ดานการสนับสนุนพรรคการเมือง 

 .................................................................................................................................................. 

ขอบพระคุณท่ีใหความอนุเคราะหขอมูล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๖ 

 
 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

  ผลการวิเคราะหคา IOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๘ 

 
 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคเปนรายขอ (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง  พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป 
 

 

 

 

 

พฤติกรรมทาง

การเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

 

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

 

๕ 

 

รวม 

 

คา IOC 

 

แปลผล 

๑. ดานติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง 

คําถามขอท่ี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

๒. ดานการไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ัวไป 

คําถามขอท่ี ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๖ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได  

คําถามขอท่ี ๗ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได  

คําถามขอท่ี ๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

๓. ดานการเปนแนวรวมทางการเมือง 

คําถามขอท่ี ๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๒ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได  

๔.ดานสนับสนุนพรรคการเมือง 

คําถามขอท่ี ๑๓ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๖ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได  



๒๒๙ 

 
 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคเปนรายขอ (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง  พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

การบูรณาการหลัก

พุทธธรรมในการ

สงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทาง

การเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป ตาม

หลักโยนิโสมนสิการ 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

 

 

 

๑ 

 

 

 

๒ 

 

 

 

๓ 

 

 

 

๔ 

 

 

 

๕ 

 

 

 

รวม 

 

 

 

คา IOC 

 

 

 

แปลผล 

๑.วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 

คําถามขอท่ี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

๒. วิธีคิดแบบอริยสัจ 

คําถามขอท่ี ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได  

คําถามขอท่ี ๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

๓.วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 

คําถามขอท่ี ๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  



๒๓๐ 

 
 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคเปนรายขอ (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง  พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

การบูรณาการหลัก

พุทธธรรมในการ

สงเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมทาง

การเมืองของ

ประชาชนท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป ตาม

หลักโยนิโสมนสิการ 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

 

 

 

๑ 

 

 

 

๒ 

 

 

 

๓ 

 

 

 

๔ 

 

 

 

๕ 

 

 

 

รวม 

 

 

 

คา IOC 

 

 

 

แปลผล 

๔.วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก 

คําถามขอท่ี ๑๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๔ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๖ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได  

๕.วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม 

คําถามขอท่ี ๑๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๒๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

๖.วิธีคิดแบบวิภัชชวาท 

คําถามขอท่ี ๒๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได  

คําถามขอท่ี ๒๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๒๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๒๔ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได  



๒๓๑ 

 
 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคเปนรายขอ (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง  พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกตั้งท่ัวไป (ตอ) 
 

 

ปจจัยท่ีสงเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรมทาง

การเมืองของ

ประชาชนท่ีมีตอการ

ตัดสินใจในการ

เลือกตั้งท่ัวไป 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

 

 

๑ 

 

 

๒ 

 

 

๓ 

 

 

๔ 

 

 

๕ 

 

 

รวม 

 

 

คา IOC 

 

 

แปลผล 

๑.ดานความรู 

คําถามขอท่ี ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได  

คําถามขอท่ี ๒ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได  

คําถามขอท่ี ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

๒. ดานทัศนคต ิ

คําถามขอท่ี ๕ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได  

คําถามขอท่ี ๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

๓.ดานการนําไปปฏิบัต ิ

คําถามขอท่ี ๙ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใชได  

คําถามขอท่ี ๑๒ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใชได  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

 หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๓๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๖ 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

ประมวลภาพจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๘ 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

  หนังสือขอความอนุเคราะหในการเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๒ 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 

  ประมวลภาพจากการสนทนากลุมเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๔ 

 
 

 

 

 

 



๒๔๕ 

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-นามสกุล : นางสาวรัชฎากร เอ่ียมอําไพ  
วัน/เดือน/ปเกิด : วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๑๖ 

ภูมิลําเนา : กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๔ : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏนครปฐม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ : ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตรการปกครอง มหาวิทยาลัย      

มหามกุฏราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๔ :    ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณการทํางาน  

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๔  : อาจารยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

พ.ศ. ๒๕๕๑ : ผูจัดการสวนพัฒนาองคกรและทรัพยากรมนุษย บริษัทภาคเอกชน  

พ.ศ. ๒๕๕๙ : ผูจัดการฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย ภาคเอกชน บริษัทภาคเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ : ผูอํานวยการฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรมนุษย บริษัทภาคเอกชน    

ผลงานวิชาการ     

รัชฎากร เอ่ียมอําไพ. : “การใชหลักอิทธิบาท ๔  ตอการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ 

  อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” วารสารวิจัยและพัฒนา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ปท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๔๘ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) 

  ๕๑-๕๘  

รัชฎากร เอ่ียมอําไพ. : “ผูนําทางการเมืองกับการบริหารยุคไทยแลนด ๔.๐”. การประชุมวิชาการ    

   ระดับชาติ MCU Congress ๓ “นวัตกรรมทางการปกครองและการ  

  บริหารในยุคไทยแลนด ๔.๐. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒, หนา ๑๓-๒๐. 

รัชฎากร เอ่ียมอําไพ.  : “การนําหลักสังคหวัตถุ ๔ ไปใชเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมไทยของเยาวชน 

     ในจังหวัดนครปฐม”โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 

     บัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ Symposium 2019 วันท่ี 

                                 ๑๙ - ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒.  

ปท่ีสําเร็จการศึกษา :  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ีอยูปจจุบัน     :     ๑๔/๓ หมู ๒ ตําบลบางกระเบา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

   ๗๓๑๒๐ โทร. ๐๘๙-๘๐๘๗๙๕๘ E-mail: nidkon2104@gmail.com 
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