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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการ

ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ๒. เพื่อศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อ
การเลือกตั้งท่ัวไป และ ๓. เพื่อนำเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป  โดยการวิจัยเป็นแบบ
ผสานวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๑๘ รูปหรือ
คน และสนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๒ รูปหรือคน โดยใช้แบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และ
การวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย  

ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป  มีดังนี้  ๑) สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง เช่น 
สถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับนักศึกษา ปลูกฝังทัศนคติ ความรู้ความ
เข้าใจและจัดกิจกรรมทางการเมือง กลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มกระตุ้นและชักชวนกันไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
๒) คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าไม่ถึงประชาชน เข้าถึงเฉพาะบางกลุ่ม 
ผู้สมัครใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ทำงาน ๓) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หาเสียงแบบใช้
หัวคะแนน มีตัวแทนหรือหัวคะแนนเป็นผู้คอยช่วยหาเสียง การใช้รถโดยติดเครื่องขยายเสียงและส่ิง
ต่าง ๆ เช่น วิทยุ การติดป้ายตามสถานท่ีต่าง ๆ ๔) นโยบายของพรรคการเมือง การเสนอนโยบายของ
พรรคการเมืองเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวทางการเมืองซ่ึงจะมีผลต่อการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ๕) พรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร พรรคการเมืองในประเทศไทยพัฒนาคุณสมบัติของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ๖) อิทธิพลของส่ือ ส่ือมวลชนเป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการรับข่าวสารทาง
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การเมือง ส่ือกระตุ้นท้ังคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง ส่วนปัญหาการตื่นตัวทาง
การเมืองท่ีสำคัญคือ ขาดการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 
ปัญหาในการใช้ระบบอุปถัมภ์ใช้เครือญาติใช้พรรคพวกก่อให้เกิดกลุ่มอำนาจหรือกลุ่มผลประโยชน์ 
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง มีการประชาสัมพันธ์ท่ียังไม่ครอบคลุมและท่ัวถึง นโยบายของพรรค
การเมืองไม่สามารถทำตามนโยบายท่ีให้ไว้เน้นแค่หาเสียง ขาดผู้นำพรรคท่ีเข้มแข็ง กล้าหาญ กล้า
ตัดสินใจ และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประชาชน ส่ือออนไลน์ประชาชนเข้าถึงได้ไม่ครอบคลุม
และเนื้อหาของส่ือก่อให้เกิดความรุนแรงทางการเมือง 
 ๒. ปัจจัยท่ี ส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย พบว่า ประชาชนมีระดับการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สถาบันการ
กล่อมเกลาทางการเมือง (  = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๖) คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (  = ๓.๕๔, 

S.D. =๐.๖๙) อิทธิพลของส่ือ (  = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๖๔) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (  = ๓.๕๓, 
S.D. =๐.๖๗) พรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร (  = ๓.๕๒, S.D. =๐.๖๖) และนโยบายของพรรคการเมือง 

(  = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๗๓) ตามลำดับ ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองส่งผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป และ
หลักอิทธิบาท ๔ ส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
ผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ท่ีมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๑  

๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ท่ีมุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจทาง
การเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีทัศนคติท่ีดีทางการเมืองและการมีพฤติกรรมทางการเมือง
โดยการใช้หลักอิทธิบาท ๔ มาบูรณาการในการส่งเสริมการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง ทำให้เกิดมี
ความรักความชอบทางการเมือง มีความเพียรพยายามเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง มีจิตใจฝักใฝ่และ
มุ่งมั่นทางการเมือง และมีสติปัญญาควบคุมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่เสมอ 
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Abstract 
 Objectives of this research were: 1.To study  general conditions, problems  
and obstacles of people’s political awareness in democracy regime affecting general 
election, 2.To study factors affecting the development of people’s political 
awareness in democracy regime that affected general election and 3. To propose 
Buddhadhamma integration for development of people’s political awareness in 
democracy regime that affected general election. Methodology was the mixed 
methods: The qualitative method, data were collected from 18 key informants by in-
depth-interviewing and from 12 participants in focus group discussion and analyzed 
data by descriptive interpretation. The quantitative research, data were collected 
from 400 samples with Questionnaires and analyzed data with frequency, 
percentage, mean and standard deviation and Simple Linear Regression Analysis. 
  Findings were as follows: 
 1. General conditions, problems and obstacles of people’s political 
awareness in democracy regime affecting general election were found that: 1) 
political socialization institution, such as educational institution organized democratic 
promotion activities for students to cultivate good attitude, knowledge and 
understanding and political activities. Peer group was the group that encouraged and 
persuaded friends to go for election, 2) candidates; characteristics; candidates did not   
access to people in general, only some groups, new candidates lacked of 



ง 

experiences in working, 3) election campaign; campaign by using canvassers or 
representatives, mobile vans with public address system or other devices such radio 
and billboards display, 4) political party policy; party policy presentation encouraged 
people to be politically awareness and used their rights to vote, 5) political party 
that the candidates affiliated; political parties in Thailand should develop the 
candidates’ qualifications, 6) Media influence; mass media are good learning units 
that have important roles in political news and information dispatch. Mass media 
encourage both old and new generations to be politically awareness. As for 
important problems of political awareness were that: lack of people training for 
political knowledge and understanding. The problems of patronage system, kinship 
and relatives resulted pressure and interest groups. Election campaign still lacked full 
coverage public relations, parties policies cannot be implemented only for election 
campaign. Lack of strong party leaders who dare to make decision and unity with 
people, Online media cannot be accessed by all people and media contents 
indicted political violence.   
 2. Factors affecting development of people’s political awareness in 
democracy regime were found that people’s political awareness affecting general 
election, by overall, were at high level ( = 3.35, S.D.=0.56). Each aspect: political 
socialization institution were at = 3.58, S.D.=0.66, candidates characteristics were at   
= 3.54, S.D.=0.67,media influence was at  = 3.53, S.D.=0.64, election campaign 
was at = 3.53, S.D.=0.67, political parties that candidates affiliated was at = 3.52, 
S.D.=0.66, Political party policies was at  = 3.49, S.D.=0.73 accordingly. Factors 
affecting people’s political awareness affecting general election and Itthipadha4 
affected the development of people’s political awareness affecting general election 
at statistically significant level at 0.01.   
 3. Buddhadhamma integration for development promotion of people’s 
political awareness in democracy regime affecting general election to create political 
knowledge and understanding, political good attitude and political behaviors by 
integrating Itthipadha 4 for political awareness resulting political love and like with 
effort to join political activities, political seeking and determining minds and 
mindfulness to always control political participation. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีน ิพนธ์เร ื ่อง “การพัฒนาการต ื ่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป” สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์
จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีเมตตาอนุเคราะห์ให้คำแนะนำและ
ข้อเสนออันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม ประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ท่ีได้เสียสละเวลา ช่วยเหลือ
ให้คำปรึกษาแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้เนื้อหาของการวิจัยมีความถูกต้องชัดเจน และสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ผู้วิจัยได้เริ่มทำงานวิจัยด้วยความตั้งใจเต็มใจปรารถนาดีตลอดมา 
 ขอขอบคุณผู ้ เช ี ่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร ื ่องมือการวิจัย ได ้แก่  รอง
ศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล นักวิชาการ กรมราชทัณฑ์ รองศาสตราจารย์ ดร.
วัชรินทร์ ชาญศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจำสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ และอาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์  ที ่อนุเคราะห์
ตรวจสอบความถูกต้องท้ังด้านภาษา เนื้อหา และตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น
เครื่องมือในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลสำคัญทุกท่านท่ีให้สัมภาษณ์เชิงลึก
ในการทำวิจัยครั้งนี้ ให้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดี 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และผู้เก่ียวข้องทุกท่านของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ อันพึงมีจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นพุทธ
บูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา กตเวทิตาคุณแก่คุณอุปัชฌาอาจารย์ บิดา มารดา ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้มี
พระคุณทุกท่าน ทั้งที ่ได้เอ่ยนามและมิได้เอ่ยนามที่มีส่วนต่อความสำเร็จของข้าพเจ้าด้วยความรู้สึก
ขอบพระคุณจากใจ 
  

นางสาวสุมาลี  บุญเรือง  
 



ช 

สารบัญ 
 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 

กิตติกรรมประกาศ จ 

สารบัญ ช 

สารบัญตาราง ฌ 

สารบัญแผนภาพ ฎ 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ ฎ 

  
บทที่ ๑ บทนำ ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ คำถามการวิจัย ๗ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๗ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๗ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๙ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย ๙ 
 ๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย ๑๒ 
    
บทที่ ๒ แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๓ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง ๑๔ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย ๑๗ 
 ๒.๓ การตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ๒๘ 
 ๒.๔ การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ๖๕ 
 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง ๘๒ 
 ๒.๖ หลักอิทธิบาท ๔ ๙๑ 
 ๒.๗ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย ๙๕ 
 ๒.๘ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ๙๘ 
 ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๕ 
    



ซ 

 

 สารบัญ (ต่อ) 
 

 

บทที่ ๓  วิธีดำเนินการวิจัย ๑๒๗ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๒๘ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๒๘ 
  ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๑๒๘ 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๑๓๐ 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๓๑ 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๓๑ 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ ๑๓๑ 
  ๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๓๑ 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๑๓๓ 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๓๗ 
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๓๘ 
    
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๓๙ 
 ๔.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน

ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 
๑๔๐ 

 ๔.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 

๑๖๓ 

 ๔.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 

๑๘๐ 

 ๔.๔  ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ  ๒๐๐ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ ๒๐๖ 
  ๔.๕.๑ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย ๒๐๖ 
  ๔.๕.๒ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๒๑๐ 
    
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๒๑๓ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๑๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๒๒ 
    



ฌ 

 

  สารบัญ (ต่อ) 
 

 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๒๙ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๒๙ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๒๓๐ 
  ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ๒๓๐ 
    
บรรณานุกรม  ๒๓๒ 
ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก เครื่องเมือการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ๒๔๖ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ ๒๕๗ 
 ภาคผนวก ค ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  

                 (Index of item Objective Congruence) 
 
๒๕๙ 

 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถาม (Try Out) 

 
๒๖๑ 

 ภาคผนวก จ ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ๒๖๓ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ๒๖๕ 
 ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ๒๖๗ 
 ภาคผนวก ซ ประมวลภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๒๗๐ 
 ภาคผนวก ฌ ประมวลภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๗๓ 
   
ประวัติผู้วิจัย ๒๗๕ 

 



ฌ 

สารบัญตาราง 
 
๒.๑ การพัฒนาทางการเมือง ๑๗ 
๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของหลักการและลักษณะของประชาธิปไตย ๒๔ 
๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของประเภทของประชาธิปไตย ๒๗ 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง ๓๓ 
๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของรูปแบบและขั้นตอนของกระบวนการกลอม

เกลาทางการเมือง 
๓๕ 

๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของขั้นตอนของกระบวนการกลอมเกลาทางการ
เมือง 

๓๖ 

๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของทฤษฎีการกล่อมเกลาทางการเมือง ๓๘ 
๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของสถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทาง

การเมือง 
๔๒ 

๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๔๓ 
๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๔๙ 
๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของนโยบายของพรรคการเมือง ๕๑ 
๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของพรรคการเมือง ๕๖ 
๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของความเข้าใจทางการเมือง ๗๑ 
๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ๗๔ 
๒.๑๕ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของทัศนคติทางการเมือง ๗๗ 
๒.๑๖ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของทัศนคติทางการเมือง ๘๒ 
๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของการเลือกตั้ง ๙๐ 
๒.๑๘ องค์ประกอบของอิทธิบาท ๙๕ 
๒.๑๙ แสดงสถิติผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในรอบ ๕ ครั้งท่ีผ่านมา ๙๗ 
๒.๒๐ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตื่นตัวทางการเมือง ๑๐๖ 
๒.๒๑ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๑๑๒ 
๒.๒๒ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมือง ๑๒๑ 
๒.๒๓ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ ๑๒๕ 
๔.๑ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๑๖๔ 
  

 
 



ญ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง  โดย
ภาพรวม 

 
๑๖๗ 

๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองจำแนกเป็น
รายข้อ 

 
๑๖๘ 

๔.๔ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม ๑๗๒ 
๔.๕ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลหลักอิทธิบาท ๔ จำแนกเป็นรายข้อ ๑๗๓ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาการตื ่นตัวทางการเมืองของ

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป โดยภาพรวม 
 
๑๗๕ 

๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาการตื ่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป จำแนกเป็นรายข้อ 

 
๑๗๖ 

   
   
   
   

 
 
 
 
 
 



ฎ 
 

 

สารบัญแผนภาพ 
 
๒.๑ แบบจำลองการส่ือสารทางการเมืองของ Brian McNai ๖๔ 
๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๒๗ 
๔.๑ ด้านฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น ๑๙๒ 
๔.๒ ด้านฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น ๑๙๕ 
๔.๓ ด้านจติตะ (ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น) ๑๙๘ 
๔.๔ ด้านวิมังสา (ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น) ๒๐๑ 
๔.๕ ปัจจัยท่ีส่งเสริมการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ๒๐๔ 
๔.๖ การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผล

ต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 
๒๐๕ 

๔.๗ อิทธิบาทธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง ๒๐๖ 
๔.๘ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย ๒๐๘ 
๔.๙ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๒๑๑ 
   
   
   
   
   

 



ฏ 
 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 
 

อักษรย่อในรายงานการวิจัย ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

อักษรย่อที่ใช้ในที่นี ้ มีดังนี ้ คัมภีร์ภาษาบาลีบางคัมภีร์ ได้ใช้อักษรย่อ ๆ  ไว้ ให้พิมพ์
รายละเอียดแนบเชิงอรรถท่ัวไปอักษรย่อเรียงตามลำดับคัมภีร์ ดังนี้ 

 
๑. คำอธิบายคำย่อในภาษาไทยพระไตรปิฎก 
 ก. คำย่อชื่อคัมภีร์ 

พระสุตตันปิฎก 
คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 

ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
   

 
 
 

 

 



 

บทที่ ๑ 
 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 

 ๑.๑.๑ ความเป็นมา 
 

 การปกครองท่ีเป็นประชาธิปไตย คือ รูปการปกครองท่ียึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวง
ชนไม่ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี (Presidential Democracy) หรือแบบ
รัฐสภา (Parliamentary Democracy) ถ้าอำนาจสูงสุดในการกำหนดการปกครองอยู่ที ่ประชาชน
แล้วก็เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยท้ังส้ิน ปัจจุบันนี้ระบอบประชาธิปไตยโดยตรงแบบกรีกไม่
สามารถท่ีจะนำมาใช้ได้อีกต่อไป เพราะจำนวนประชาชนของแต่ละรัฐแต่ละประเทศมีจำนวนมากเกิน
กว่าที่จะให้โอกาสแก่พลเมืองทุกคนเข้ามามีสิทธิโดยตรงในการวินิจฉัยตัดสินปัญหาของประเทศ 
ระบอบประชาธิปไตยที่ใช้กันอยู่ทุกวันจึงเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยผู้แทน (Representative 
Democracy) ได้แก่การให้สิทธิพลเมืองเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเข้าไปทำหนา้ท่ี
แทนตัวในรัฐสภา เจตจำนงของรัฐสภาถือว่าเป็นความต้องการของประชาชน ระบอบประชาธิปไตย
เป็นระบอบที่เชื ่อถือความสามารถของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์โลกที่มีเหตุผล และเคารพในศักดิ์ศรีของ
มนุษย์ว่าสามารถท่ีจะปกครองหรือคุ้มครองตนเองได้ เมื่อคนเข้ามารวมกันอยู่เป็นสังคมจึงควรให้เขามี
สิทธิมีเสียงมีส่วนร่วมในการกำหนดความเป้นไปและกิจกรรมของสังคมท่ีเขาอาศัยอยู่ กฎหมายหรือ
มาตรการท่ีจะปกครองสังคมจะต้องเป็นส่ิงท่ีคนในสังคมนั้นยอมรับ และบัญญัติหรือกำหนดกฎเกณฑ์
ขึ้นเองท้ังส้ิน ในปัจจุบันนี้การมีส่วนร่วมได้แก่การท่ีให้สิทธิประชาชนทุกคนลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทน
จำนวนหนึ่งเข้าไปทำหน้าท่ีเป็นปากเสียงแสดงความคิดเห็นแทนประชาชนท้ังหมดในสภา๑ 
 การเลือกตั้งถือเป็นเรื่องสำคัญในกระบวนการทางการเมืองและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนในการปกครอง
ประเทศ๒ โดยเฉพาะรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยทางอ้อม ( Indirect Democracy) หรือ
ประชาธิปไตยแบบมีผู ้แทน (Representative Democracy) ซึ ่งประชาชนผู้ เป ็นเจ้าของอำนาจ

 

 ๑ สุขุม นวลสกุล, การเมืองและการปกครองไทย, พิมพ์คร้ังที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑ - ๑๙. 
 ๒ พรศักดิ ์ ผ่องแผ้ว , การเลือกตั ้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุร ีรัมย์ เมื ่อวันที ่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๒๖, (กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๒๗), หน้า ๗๖. 



๒ 

อธิปไตยจะเป็นผู้เลือกผู้แทนเพื่อเข้าไปใช้อำนาจตัดสินใจแทนตน อย่างไรก็ดี การท่ีจะได้ผู้แทนท่ีดี
และเหมาะสมมีวิสัยทัศน์ (Vision) ท่ีจะสามารถเข้าไปใช้อำนาจอธิปไตยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น จะต้องเริ่มต้นจากการ
มีกระบวนการเลือกตั้งผู้แทนท่ีดี เป็นสากลและสอดคล้องกับหลักการและปรัชญาทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหนึ่งในหลักการที ่สำคัญของการเลือกตั ้งดังกล่าว  ได้แก่  
หลักอิสระในการเลือกตั้ง กล่าวคือ ทุกคนย่อมใช้สิทธิของตนโดยอิสระปราศจากการบังคับความ
กดดันทางจิตใจหรือการกระทำใด ๆ ๓ รวมไปถึงการมีเสรีภาพบริบูรณ์ท่ีจะเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครคน
ใดคนหนึ่ง หรือบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งบัญชีใดบัญชีหนึ่งด้วย 
 นอกจากนี้ การเลือกตั้งเป็นการแสดงออกซ่ึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง เมื่อเทียบกับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองประเภทอ่ืนแล้ว ในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยถือว่า  
การเลือกตั้งเป็นตัวบ่งชี ้ที ่สำคัญอันหนึ่งว่าในช่วงเวลาหนึ่ง ว่าคณะบุคคลใด ได้ทำหน้าที่บริหาร
ประเทศไปในทิศทางใด โดยคณะบุคคลนั้นได้รับความเห็นชอบจากประชาชน ผู้ไปเลือกตั้งในจำนวนท่ี
มากน้อยเพียงใด การเลือกตั้งจึงเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่มีการปฏิบัติในระบบการเมือง ระบบการ
เลือกตั้งภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงเน้นในเรื ่องการปฏิรูปการเมือง ซึ ่งเป็นกระบวนการ  
เพื่อการแก้ไขปัญหาการเมืองทั้งระบบ ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างเสถียรภาพทางการเมือง  
สร้างและส่งเสริมประสิทธิภาพความเข้มแข็งขององค์กรทางการเมือง และสร้างองค์กรตรวจสอบและ
ด้านดุลการใช้อำนาจของรัฐ การเลือกตั้งระบบใหม่ ย่อมข้ึนอยู่กับความเข้าใจของประชาชนต่อระบบ
การเลือกตั้ง๔ 
 ในขณะเดียวกัน ประชาธิปไตยจะพัฒนาไปในทิศทางก้าวหน้าและยั่งยืนมากน้อยเพียงใด 
เงื่อนไขสำคัญขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ท่ีจะเข้าใจในสาระสำคัญและตระหนัก
ถึงคุณค่าของประชาธิปไตย รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีเกิดจากการมีสำนึกทางการเมืองและ
การตื่นตัวทางการเมืองเป็นลำดับแรกก่อน เนื่องจากการตื่นตัวทางการเมืองไม่เพียงแต่เป็นวิธีการใน  
การพัฒนาทางการเมืองเท่านั้น๕ หากแต่เป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาทางการเมืองให้เป็นไปใน

 

 ๓ บุญศรี มีวงษ์อุโฆษ, การเลือกตั ้งและพรรคการเมือง , (กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบาย
การศึกษา, ๒๕๔๒), หน้า ๒๑. 
 ๔ กาญจนา พันธ์เอี่ยม และคณะ, “ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, รายงานวิจัย, (ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ๒๕๕๖), หน้า ๑.  
 ๕ ว ัฒนา เซ่งไพเราะ, “ความต ื ่นตัวทางการเม ืองของเยาวชนในสถาบันอ ุดมศ ึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครกับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตย ช่วงปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารทางการเมือง, (วิทยาลัยส่ือสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๕), หน้า ๓๐-
๓๑. 



๓ 

ทิศทางท่ีเหมาะสมและสดคล้องกับประชาธิปไตยสมัยใหม่ ท้ังนี้หากประชาชนในสังคมมีสำนึกและมี
ความกระตือรือร้นทางการเมืองอย่างต่อเนื่องย่อมส่งให้ประชาธิปไตยมีคุณภาพอย่างที่คาดหวงัได้ 
กล่าวคือ ประชาชนเป็นผู้แสดงทางการเมืองมากกว่าจะเป็นผู้ชมทางการเมือง ดังนั้น การตื่นตัวทาง
การเมือง จึงต้องมีลักษณะท่ีต่อเนื่องและมีความเป็นเหตุเป็นผลอันเกิดจากมโนสำนึกของประชาชนท่ี
เข้าใจสภาพการเมืองอย่างถูกต้อง แต่มิใช่เป็นการตื่นตัวท่ีเกิดจากการปลุกเร้าเพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วม
ในการเคล่ือนไหวทางการเมืองเพียงช่วงเวลาส้ัน ๆ เท่านั้น 
 จะเห็นได้ว่า การตื่นตัวทางการเมืองที่ผ่านมาบ่อยครั้งพบว่าเกิดจากการปลุกเร้าหรือ
ปลุกระดมให้เกิดการตื่นทางการเมืองเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ทางการเมืองให้กับกลุ่มการเมืองบาง
กลุ่มมากกว่าจะเกิดจากการปลูกจิตสำนึกประชาชนให้หันมาตื่นตัวสนใจกับปัญหาบ้านเมืองโดย
ส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตื่นตัวในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซ่ึงมีผลต่อ
การตัดสินใจในนโยบายรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลได้รู้ถึงความต้องการของประชาชนผ่านข้อเรียกร้อง
และข้อเสนอท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกับความต้องการของประชาชน นอกจากนี้การตื่นตัวทางการเมืองท่ีดี
ต ้องคำน ึ งถึ งความเหมาะสม กล ่าวค ือ ไม ่ เป ็นการต ื ่นต ัวไปตามกระแสมากจนเกินไป  
จนทำให้กลายเป็นการปลุกระดมทางการเมืองและก่อให้เกิดวิกฤติความวุ่นวายทางการเมืองของ
ประเทศชาติ ซ่ึงพบเห็นได้ในหลายเหตุการณ์ท่ีผ่านมา การตื่นตัวทางการเมืองเป็นปัจจัยท่ีสำคัญท่ี
ส่งเสริมให้ประชาธิปไตยเกิดความเข้มแข็งได้หากดำเนินการอย่างมีขอบเขตท่ีเหมาะสมเป็นไปตามกฎ
กติกาท่ีร่วมกันกำหนดไว้ แต่หากการตื่นตัวทางการเมืองมีสูงจนเกินไป จนไม่อยู่ในกรอบกติกาและ
รัฐบาลไม่สามารถตอบสนองได้ท้ังหมดอาจจะนำไปสู่ความไร้ระเบียบของระบอบประชาธิปไตยได้ใน
ท่ีสุด๖ 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ท่ีเห็นได้ชัด คือการท่ีภาคประชาชน หรือภาคพลเมือง
เข้าร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยน ถกแถลงกันเพื่อนำเสนอแนวคิดของตนในการสร้างนโยบายท่ี
เหมาะสมสำหรับตนเอง หลักการสำคัญของการมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้ คือกระบวนการท่ีให้ประชาชน
ทุกคน หรือภาคพลเมืองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และตอบสนองข้อเรียกร้องเพื่อให้ตัวแทนของ
ตนหรือรัฐบาลนำไปปฏิบัติต่อไป การมีส่วนร่วมในการเมืองของประชาชนจึงสามารถทำได้หลาย
รูปแบบและรูปแบบที ่หลากหลายเหล่านี้ได ้ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองที่กว้างขึ้น  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกลไกหนึ ่งที ่ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสสื่อสารกับรัฐมากยิ่งขึ้น  
ได้มีโอกาสในการส่ือสารและสานผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้การดำเนินนโยบายการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเด็นสาธารณะที่ทุกคน ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและ
สนใจท่ีสำคัญการมีส่วนร่วมทางการเมืองทำให้เปล่ียนขั้วความคิดท่ีว่าการตัดสินใจทางการเมืองและ

 

 ๖ Samuel Huntington, The Change to Change:  Modernization, Development, and 
Politics, Comparative Politics, 3 (3), 1971, pp. 283-322. 



๔ 

กิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมทางการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองไปสู่การเป็นเรื่องของทุกคน 
ข้อจำกัดของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย สภาพเร้าระดมทางสังคม ถ้าสังคมมี
การเร้าระดมทางสังคมต่ำ หมายความว่า ราษฎรท่ีได้รับการศึกษามีจำนวนน้อย การเข้าถึงส่ือมวลชน
ก็มีน้อย การพัฒนาเป็นสังคมเมืองก็ต่ำ สิ ่งเหล่านี้ก็คือข้อจำกัดของการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
ท่ีสำคัญภาวะทางเศรษฐกิจหรือการครองชีพประเทศท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี และมีความมั่นคั่งจะมี
โอกาสเป็นประชาธิปไตยได้มากกว่าประเทศท่ียากจน ในประเทศยากจนราษฎรเองจะมีโอกาสเข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย แต่ถ้าความยากจน ความขาดแคลนและเดือดร้อนทางเศรษฐกิจมีมาก
เกินไปจนอยู่ในภาวะเกินทนแล้ว อาจจะผลักดันให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นก็
ได้ ข้อจำกัดทางการเมือง ถ้าระบอบการเมืองเป็นระบอบประชาธิปไตย  ประชาชนก็จะมีส่วนรว่ม
ทางการเมืองสูง แต่ถ้าการปกครองแบบเผด็จการ ประชาชนก็จะมีส่วนร่วมทางการเมืองต่ำและจะ
เป็นไปในรูปของการมีส่วนร่วมโดยการปลุกเร้าระดม เพื่อสนับสนุนรัฐบาล วัฒนธรรมทางการเมือง 
ถ้าการมีบทบาททางการเมืองท่ีจำกัดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มบุคคลเพียงไม่ก่ีตระกูล ซ่ึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้มี
อิทธิพล และอำนาจเงิน ทำให้คนมีความรู้ไม่อยากเข้ามายุ่งเก่ียวทางการเมือง๗ 
 จะพึงสังเกตเห็นได้จากเหตุการณ์รัฐประหาร ๒ ครั้งหลังสุด ในปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๗ 
ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนคนไทยทุกฝ่ายมสูีง  
และบ่อยครั้งคณะรัฐประหารพยายามมักจะอ้างว่า ด้วยเหตุท่ีประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง
จนทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองอย่างท่ีปรากฏ และท่ีสำคัญมากไปกว่านั้นคณะรัฐประหารได้
อ้างเหตุแห่งความวุ่นวายทางการเมืองอย่างดังกล่าวทำการรัฐประหารเพื่อยุติปัญหาตามที่คณะ
รัฐประหารมีความเช่ือว่า หากปล่อยให้สถานการณ์วุ่นวายดังกล่าวบานปลายต่อเนื่องจะกลายเป็นการ
จลาจลและรัฐไม่สามารถควบคุมได้ ซึ ่งอยู่ในสภาวะรัฐล้มเหลว๘ อย่างไรก็ตามข้ออ้างของคณะ
รัฐประหารที่ทำการยึดอำนาจทุกครั้งได้สวนทางกับแนวคิดของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ท่ีมองว่า
วิกฤติการณ์ทางการเมือง ๒ ครั้งท่ีผ่านมาได้ทำให้เห็นมิติพัฒนาการทางการเมืองเชิงบวก ประชาชน
เกิดความตื่นตัวทางการเมืองมาก อย่างน้อยได้เข้ามาตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
ต่างกับอดีตที่ผ่านมาประชาชนมีความรู้สึกว่า การบริหารราชการแผ่นดินเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแต่
เพียงฝ่ายเดียว๙ อีกทั้งประชาชนเกิดความตื่นตัวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและต้องการเข้ามา

 

 ๗ คงฤทธิ์ กุลวงษ์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน 
– ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๑๓-๑๑๔. 
 ๘ ชำนาญ จันทร์เรือง, เมื่ออำนาจรัฐใช้การไม่ได้, (กรุงเทพมหานคร : ประชาไท, ๒๕๖๐), หน้า ๒. 
 ๙ ลิขิต ธีรเวคิน, ทิศทางการปฏิรูปการเมือง : ทางออกหรือทางตัน, (กรุงเทพมหานคร : ประชาไท, 
๒๕๕๘), หน้า ๒๕-๒๖. 



๕ 

ตรวจสอบการบริหารงานของร ัฐบาล ส่งผลให้ร ัฐบาลที ่จะมาบริหารประเทศต ่อจากนี ้ ไป  
ก่อนจะดำเนินการอะไรต้องพิจารณาใคร่ครวญเป็นอย่างดีเสียก่อน๑๐ 
 

 ๑.๑.๒ ความสำคัญของปัญหา 
 

 ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กล่าวคือ ปัญหาความตื่นตัวทาง
การเมือง โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น จะต้องเป็นการมีส่วนร่วมแบบ
สมัครใจไม่ใช่เป็นแบบปลุกระดม สำหรับการมีส่วนร่วมแบบเสรีหรือแบบสมัครใจนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
ประชาชนมีความสำนึกทางการเมืองหรือความตื่นตัวทางการเมืองเสียก่อน ในอดีตท่ีผ่านมาคนไทยยัง
มีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับต่ำ เช่น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงมีอัตราส่วนน้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ของผู้มีสิทธิ ์ออกเสียง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยจากอดีตเป็นต้นมาส่วนใหญ่
ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม ท้ังในด้านการสนับสนุนหรือการต่อต้าน แสดงให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่มี
ความนิ่งเฉยทางการเมือง ส่วนมากอยู่ในกลุ่มของผู้นำทางการเมืองไม่กี ่กลุ ่มกี ่ตระกูลแม้แต่การ
เปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๗๕ ก็ตามเหตุการณ์ท่ีแสดงถึงความตื่นตัวทางการเมือง
และการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวางคือ เหตุการณ์ ๑๔  ตุลาคม 
๒๕๑๖ มีประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ร่วมกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญต่อต้านการปกครองของ 
จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร และพันเอกณรงค์ กิตติขจร ผู้นำของประเทศ
ขณะนั้น๑๑ 
 อีกประการหนึ่งปัญหาของการมีส่วนร่วมของไทยอย่างหนึ่งคือ ประชาชนยังมีความนิ่ง
เฉยหรือไม่ตื ่นตัวทางการเมืองมากพอ ปัญหาวัฒนธรรมทางการเมืองและการศึกษาวัฒนธรรมทาง
การเมืองท่ีมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยหรือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมสำหรับเมืองไทยมีงานวิจัยหลายเรื่อง
สรุปและแสดงว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยไม่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมือง เพราะประชาชนโดยท่ัวไปเช่ือว่าการเมือง หรือการบริหารประเทศเป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อยบาง
กลุ่มเท่านั้น อีกประการหนึ่งคนไทยยังเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์อย่างชัดแจ้งเกินไป 
การเมืองเป็นเรื ่องของความสกปรก ความรู้สึกเช่นนี้ทำให้ประชาชนขาดความศรัทธาหรือความ
กระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ถ้าเข้าร่วมก็มักจะมีวัตถุประสงค์อย่างอื่น เช่น  

 

 ๑๐ เกษียร เตชะพีระ, รัฐธรรมนูญไทย มองไปข้างหน้า , (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘), หน้า ๓๖-๓๗. 
 ๑๑ คงฤทธิ์ กุลวงษ์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน 
– ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๑๓-๑๑๔.  



๖ 

เพื่อแลกเปล่ียนกับเงินทอง หรือการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นเรื่องของสำนึกทางการเมือง
ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทย อีกประการหนึ่งท่ีไม่สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองคือ การยอมรับในอำนาจนิยมของความเป็นข้าราชการนั้นคือ ประชาชนโดยทั่วไปมองว่า
ข้าราชการเป็นชนช้ันผู้นำ เมื่อข้าราชการแนะนำหรือชักจูงไปในทางใดประชาชนจึงมักปฏิบัติตามโดย
ไม่โต้แย้ง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยดั่งท่ีสอดคล้อง ในด้านการศึกษาการจัดการ
เรียนการสอนยังคงยึดนโยบายจากส่วนกลาง ยังไม่มีการกระจายอำนาจทางการศึกษา ลงไปสู่ภูมิภาค
และท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนก็เช่นกัน ยังคงเป็นบทบาทของผู้บริหารและครู
เท่านั้น นักเรียนและผู้ปกครองยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการ
ของท้องถิ่น๑๒ 
 นอกจากนี้ ปัญหาจากบทบาทของพรรคการเมืองการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
น้อยมีสาเหตุอีกประการหนึ่ง คือการขาดองค์กร หรือสถาบันทางการเมืองท่ีคอยกระตุ้นให้ประชาชน
มีความกระตือรือร้นทางการเมืองอยู่เสมอและเป็นกลุ่มเป็นก้อน สถาบันทางการเมืองที่สำคัญคือ 
“ระบบพรรคการเมือง” ในปัจจุบันพรรคการเมืองยังเป็นองค์กรท่ีอ่อนแอ และขาดความเป็นสถาบันที่
ต่อเนื่องดีพอ ปัญหาท่ีสำคัญท่ีสุดของพรรคการเมืองไทย คือ การขาดองค์กรท่ีซับซ้อนพอท่ีจะเผชิญ
กับความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พรรคการเมืองไทยตั้งขึ้นจากการรวมตัวของบรรดาสมาชิก 
เพื่อสนับสนุนผู้นำทางการเมืองคนใดคนหนึ่งเท่านั้น พรรคการเมืองทุกพรรคไม่ว่าพรรคเล็กหรือพรรค
ใหญ่มีสาขาพรรคน้อยมาก สาขาบางแห่งมีแต่รูปแบบท่ีเป็นทางการเท่านั้น ไม่มีบทบาทอะไร สาเหตุท่ี
ทำให้พรรคการเมืองขาดการทำงานให้ประชาชน ก็เพราะประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองได้ดีพอ๑๓ 
 การตื่นตัวทางการเมือง ดังกล่าว ถือว่ามีความสำคัญและสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ให้ดำรงอยู่อย่างมีเสถียรภาพ แต่การตื่นตัวทางการเมืองหากมีน้อยเกินไปหรือไม่มีเลย
ก็จะกลายเป็นความเฉ่ือยชาทางการเมือง ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยสมัยใหม่ ในทาง
กลับกันการตื่นตัวทางการเมืองหากมีมากจนเกินไป โดยไม่คำนึงถึงขอบเขตกฎกติกาของสังคมก็จะ
กลายเป็นความวุ่นวายของบ้านเมือง ดังนั้น เมื่อนำบริบทการตื่นตัวทางการเมืองดังกล่าวมาพิจารณา
กับสภาพของสังคมไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานวิถีชีวิตที่สำคัญของประชาชนพลเมืองไทย 
พลเมืองไทยจะทำให้เกิดความสมดุล และเกิดสติปัญญาในการพิจารณาปัญหาอุปสรรคการตื่นตัวทาง

 

 ๑๒ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๑๔. 
 ๑๓ บ้านจอมยุทธ, “การมีส่วนร่วมทางการเม ืองของประชาชนในระบอบประชาธ ิปไตย ”, 
[ออนไลน์], แหล่งที ่มา : https://www.baanjomyut.com/library_4/constituent/07.html, [๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๒]. 



๗ 

การเมืองของประชาชน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จในหน้าท่ีการงาน
ต่าง ๆ ตามท่ีมุ่งหวังไว้ ซ่ึงตรงกับหลักอธิบาท ๔ ท่ีผู้วิจัยสนใจท่ีจะนำมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาการตื่นตวัทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย จากประชาชนในจังหวัดซึ่งมีผู ้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั ่วไปในแต่ละภาค ได้แก่ 
ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี และภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ ่งจะเป็นตัวแทนคลอบคลุมในการวิจัย ดังนั้นการศึกษาในเรื ่อง การพัฒนา 
การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจะนำไปสู่การเมืองท่ีเข้มแข็งต่อไป 
 

๑.๒ คำถามการวิจัย 
 

 ๑. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป เป็นอย่างไร 
 ๒. ปัจจ ัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการต ื่นต ัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย มีอะไรบ้าง 
 ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 

 ๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 
 ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 
 ๓. เพื่อนำเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ี
มีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาในครั้งนี ้ เป็นการศึกษาการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยที่ม ีผลต่อการเลือกตั้งทั ่วไป เกี ่ยวกับสภาทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการ
พัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไป 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อ
การเลือกตั้งทั ่วไป และการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

๑) ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งท่ีมีอายุ 

๑๘ ปีข้ึนไปใน ๔ ภาค โดยเลือกจังหวัดท่ีมีผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในระดับมากและสูงมากของ
แต่ละภาค กล่าวคือ ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย ภาคกลาง จังหวัด
ราชบุรี และภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมท้ังส้ินจำนวน ๖๐๒,๕๔๙๑๔ ประกอบด้วย 

ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๖๖,๑๓๖ คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๖๖,๓๙๖ คน 
ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๓๕,๗๘๗ คน 
ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๓๔,๒๓๐ คน 
๒) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

(๑) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จำนวน 
๑๘ รูปหรือคน แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย พระสงฆ์นักวิชาการ
ทางด้านพระพุทธศาสนา ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น/
ผู้นำชุมชน และนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ได้แก่ 

 ๑.๑ กลุ่มท่ี ๑ พระสงฆ์นักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา จำนวน  ๒ รูป 
 ๑.๒ กลุ่มท่ี ๒ ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน  ๔ คน 
 ๑.๓ กลุ่มท่ี ๓ นักการเมือง  จำนวน ๕ คน 
 ๑.๔ กลุ่มท่ี ๔ ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน จำนวน ๕ คน 
 ๑.๕ กลุ่มท่ี ๕ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์  จำนวน ๒ คน 

 
๑๔ ผ่าสนามโฉมหน้ารัฐบาลใหม่, “ผลการเลือกตั ้งรายจังหวัด”, [ออนไลน์], แหล่งที ่มา: 

https://election.pptvhd36.com/, [๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 



๙ 

(๒) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
จำนวน ๑๒ รูปหรือคน โดยคัดเลือกแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นผู้
มีความเก่ียวข้องกับการวิจัย 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกจากจังหวัดท่ีมีประชาชนมีความตื่นตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งใน
ระดับท่ีสูงมากของแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี และภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ถึง มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๖ เดือน 
  

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัย ไว้ดังนี้คือ 
สมมติฐานท่ี ๑ ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองส่งผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป  
สมมติฐานท่ี ๒ หลักพุทธธรรม คืออิทธิบาท ๔ ส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นต ัวทาง

การเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 

 
๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 

 ๑.๖.๑ ปัจจัยการต่ืนตัวทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป หมายถึง ปัจจัยต่างๆ 
ที ่ม ีผลต ่อการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได ้แก่ สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง 
คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมือง พรรคท่ี
สังกัดของผู้สมัคร และอิทธิพลของส่ือบุคคล ดังนี้ 
  ๑.๖.๑.๑ สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาล 
พรรคการเมืองให้ความรู้ทางการเมืองในเรื่องการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สถาบันครอบครัวเป็น
จุดเริ่มต้นของความคิดความอ่านทำให้เกิดความสนใจทางการเมือง ประสบการณ์ในการรับรู้รับเจตนา
ของนักการเมืองท่ีลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้รับข่าวสารทางการเมืองผ่านส่ือมวลชนทำให้มีความสนใจ
ติดตามข่าวสารเสมอ เคยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกับเพื่อนๆ หรือบุคคลอ่ืน  
จึงทำให้เกิดการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อกา
เลือกตั้งท่ัวไป 



๑๐ 

 ๑.๖.๑.๒ คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  หมายถึง มีประสบการณ์ทาง
การเมืองและมีช่ือเสียง มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีความเป็น
ผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ ในส่ิงถูกต้อง มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นกันเอง  
 ๑.๖.๑.๓ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หมายถึง การปราศรัยหาเสียงของ
นักการเมืองท่ีทำให้เกิดการตื่นตัว การมีเอกสารแนะนำตัวส่งถึงบ้านทำให้เกิดการตื่นตัว การโฆษณา
หาเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์ทำให้เกิดการตื่นตัว การติดป้ายหาเสียงโปสเตอร์ท่ีโดดเด่นทำให้เกิดการ
ตื่นตัว การโฆษณาทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทำให้เกิดการตื่นตัว 
 ๑.๖.๑.๔ นโยบายของพรรคการเมือง หมายถึง การกำหนดนโยบายพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน นโยบายปรับปรุงค่าแรงขั้นต่ำและเพิ่มรายได้ระดับปริญญาตรี นโยบายด้าน
หลักประกันสุขภาพรักษาฟรี นโยบายด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ  นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรด้าน
เงินทุนและราคาผลผลิต ซ่ึงทุกนโยบายนี้พรรคการเมืองสามารถนำนโยบายท้ังหมดนำไปปฏิบัติได้ 
 ๑.๖.๑.๕ พรรคที่สังกัดของผู้สมัคร หมายถึง เป็นพรรคเก่าแก่มีประสบการณ์ 
พรรคการเมืองท่ีประชาชนท้ังจังหวัดให้การยอมรับ สังกัดพรรคการเมืองท่ีตนเองช่ืนชอบ เป็นพรรค
การเมืองขนาดใหญ่ สังกัดพรรคการเมืองท่ีมีช่ือเสียง หัวหน้าพรรคเป็นท่ีน่าไว้วางใจและช่ืนชอบของ
ประชาชน 
 ๑.๖.๑.๖ อ ิทธิพลของสื ่อ  หมายถึง ข ่าวสารทางการเมืองจากการอ่าน
หนังสือพิมพ์ นิตยสารทางการเมือง และวารสารอ่ืน ๆ ทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง รวมถึงบุคคล
ในครอบครัว เพื่อนและท่ีทำงานทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองได้เช่นกัน ข่าวสารทางการเมืองจาก
ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ และส่ืออินเตอร์เน็ตหรือส่ือใหม่ทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง 
 ๑.๖.๒ การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
หมายถึง  
 ๑.๖.๒.๑ ความเข้าใจทางการเมือง หมายถึง เสรีภาพทางการเมืองในการแสดง
ความคิดเห็นเนื่องจากเป็นสิทธิขั ้นพื้นฐานในฐานะสมาชิกของสังคมประชาธิปไตยสามารถพัฒนา
สร้างสรรค์สังคมหรือประเทศชาติท่ีเราอาศัยให้ดีขึ้นได้ การออกไปใช้เสียงเลือกตั้งโดยอิสระเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนจะลงคะแนนเสียงให้ใครก็ได้ท่ีประชาชนช่ืนชอบ จึงทำ
ให้เกิดการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้ง
ท่ัวไป 
 ๑.๖.๒.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง มกีารตรวจสอบรายช่ือในบัญชี
รายชื่อก่อนการเลือกตั้ง การปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกตั้ง ไปเลือกตั้งและติดตามผลการนับคะแนนผลการออกเสียงเลือกตั้ง จึงทำให้เกิด
การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 



๑๑ 

 ๑.๖.๒.๓ ทัศนคติทางการเมือง หมายถึง ผู้นำประเทศท่ีดีควรเป็นผู้นำท่ีมีความรู้
คู ่คุณธรรม คาดหวังกับนักการเมืองที่ดีหรือพรรคการเมืองที่ดีในทางการเมือง ยืดหลักในหลักการ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 ๑.๖.๒.๔ พฤติกรรทมทางการเมือง หมายถึง การแสดงออกการเมืองการ
ปกครองของประเทศ การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกซ่ึงการคัดค้านในส่ิงท่ีปฏิบัติไม่
ถูกต้องอยู่เสมอ ติดตามข่าวสารทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง การไปลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง 
 ๑.๖.๓ หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี ่ยวข้องกับการ
แสดงออกทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย 
ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น วิริยะ ความพากเพียรในส่ิงนั้น จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น
วิมังสา ความมีปัญญาหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น ดังนี้ 
  ๑.๖.๓.๑ ฉันทะ หมายถึง ความพอใจในการศึกษาและติดตามผลงานและ
ชื่อเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ความพอใจในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ที ่สามารถเข้าถึงข้อมูล
เก่ียวกับพรรคและผู้สมัคร ความพอใจในนโยบายของพรรคการเมือง ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนใน
พื้นท่ี แก้ปัญหาท้องถิ่นได้จริง ความพอใจพรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร จากผลงานในสมัยท่ีผ่านมา ความ
พอใจต่อส่ือท่ีหลากหลายของผู้สมัครในการให้ข้อมูลท่ีทำให้สามารถติดตามเก่ียวกับการเลือกตั้งเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเลือกตั้งได้ง่ายข้ึน 
  ๑.๖.๓.๒ วิริยะ หมายถึง ติดตามคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  พยายาม
ติดตามการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พยายามติดตามนโยบายของพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
พยายามติดตามพรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร พยายามติดตามผู้รับสมัครรับเลือกตั้งจากส่ือท่ีหลากหลาย 
  ๑.๖.๓.๓ จิตตะ หมายถึง พิจารณาคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่าง
จริงจัง มีความสนใจในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  มีความเอาใจใส่ไตร่ตรองนโยบายของพรรค
การเมือง ให้ความสำคัญต่อพรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร คำนึงถึงอิทธิพลของส่ือท่ีหลากหลาย 
  ๑.๖.๓.๔ วิมังสา หมายถึง พิจารณาคัดเลือกคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
พิจารณาตรวจสอบการรณรงค์หาเสียงเลือกตั ้ง  พิจารณาไตร่ตรองนโยบายของพรรคการเมือง 
พิจารณาให้น้ำหนักพรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร พิจารณาไตร่ตรองส่ือท่ีหลากหลายของผู้สมัคร 
 ๑.๖.๔ การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมือง หมายถึง การพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ การวิเคราะห์ในด้านการเมืองการปกครองและประเด็นทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 ๑.๖.๕ การเลือกตั้งทั่วไป หมายถึง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย 
ในวันท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 



๑๒ 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

 ๑.๗.๑ ทำให้ได้องค์ความรู้เก่ียวกับระดับการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย ท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป  
 ๑.๗.๒ ทำให้ได้องค์ความรู ้เกี ่ยวกับปัจจ ัยที ่ส ่งผลต ่อการตื ่นต ัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป  
 ๑.๗.๓ ได้นำเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 
 ๑.๗.๔ ได้องค์ความรู้ที ่เป็นผลการวิจัยเกี ่ยวกับการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไปโดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม 
ซ่ึงสามารถทำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้เก่ียวข้องในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป 



 

บทที่ ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาวิจัยเรื ่อง “การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั ่วไป” ได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล ข้อเท็จจริงเชิง
เอกสารตลอดจนหลักพุทธธรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในเรื่องต่าง ๆ โดยแบ่งการนำเสนอดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย 
 ๒.๓ การตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

๒.๓.๑ แนวคิด ทฤษฎีการตื่นตัวทางการเมือง 
 ๒.๓.๒ สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง 
 ๒.๓.๓ คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 ๒.๓.๔ การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
 ๒.๓.๕ นโยบายของพรรคการเมือง 
 ๒.๓.๖ พรรคการเมือง 
 ๒.๓.๗ การส่ือสารทางการเมือง 
 ๒.๔ การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

๒.๔.๑ ความเข้าใจทางการเมือง 
๒.๔.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๒.๔.๓ ทัศนคติทางการเมือง 
๒.๔.๔ ความรู้ทางการเมือง 

๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
๒.๖ หลักอิทธิบาท ๔ 

 ๒.๗ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
 ๒.๘ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  



๑๔ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง 
จากการศึกษาเอกสารและตำราต่าง ๆ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี

เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาการเมือง โดยการพัฒนาการเมืองนั้นมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องมี
สำหรับการพัฒนาการเมือง 

๑. การพัฒนาการทางการเมือง 
คำว่า “พัฒนาการทางการเมือง” เป็นคำใหม่ยังไม่มีความหมายอันหนึ่งอันเดียวกัน

ยอมรับกันในหมู่นักวิชาการนักรัฐศาสตร์ได้พยายามให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กันและความหมายท่ีให้
กันไว้มีอยู่จำนวนมาก และหลายท่ีก็มีความหมายคล้ายคลึงกัน๑ 

ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายของการพัฒนาการทางการเมืองท่ีนักรัฐศาสตร์ให้ไว้พอสรุป
ได้ดังนี้๒ 

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

๒. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื ่องของการเมืองในสังคมอุตสาหกรรม ( Political 
Development as the Politics Typical of Industrial Societies) โดยมีความเชื ่อว่าในสังคม
อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นแบบประชาธิปไตยหรือเผด็จการและมีมาตรฐานของพฤติกรรมและการ
ดำเนินงานทางการเมืองที่มีลักษณะของการพัฒนาการทางการเมืองอันเป็นตัวอย่างแก่ระบบอื่น ๆ  
เช่นการปกครองมีลักษณะมีเหตุมีผลมีความรับผิดชอบในการให้สวัสดิการและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนอย่างน้อยในระดับหนึ่ง 

๓. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื ่องของการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้เป็นสมัยใหม่
(Political Development as Political Modernization) 

๔. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเร ื ่องของการดำเน ินงานของร ัฐชาต ิ ( Political 
Development as the Operation of Nation - State) ลักษณะที ่ร ัฐบาลควบคุมทั ้งประเทศ
ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยอิทธิพลของลัทธิชาตินิยมและมีความเป็นพลเมือง
ของรัฐอย่างแท้จริงสถาบันของรัฐจะต้องสามารถดำเนินนโยบายท่ีสะท้อนให้เห็นถึงลัทธิชาติยอดนิยม

 
๑ สุจิต บุญบงการ, การพัฒนาการเมืองไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมอืง  

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), 
หน้า ๑๒. 
 ๒ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, ทัศนคติทางการเมืองของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร, พิมพ์คร้ังที่ 
๒, (กรุงเทพมหานคร : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
๒๕๓๙), หน้า ๗๐-๗๑. 



๑๕ 

และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติกล่าวอีกนัยหนึ่งการพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการสร้าง
ชาติ (Nation-building) 

๕. พัฒนาการทางการเมืองคือการพัฒนาการบริหารและกฎหมาย Political Development 
as Administrative and Legal Development, เป็นเร ื ่องของการพัฒนาระบบราชการและระบบ
กฎหมายให้มีความก้าวหน้าทันกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

๖. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการระดมประชาชนและมีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองเป็นการขยายการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่จำกัดอยู่แต่ชนชั้นนำตามแบบของสังคมจารีต
ประเพณีมาสู่มวลชนโดยเห็นว่าในระบบการเมืองท่ีพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ 

๗. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยความหมายนี้มี
ผู้นิยมใช้กันมากแต่ถูกโจมตีเสมอว่าเป็นความหมายท่ีลำเอียงเพราะเห็นว่าระบบการเมืองในรูปแบบ
อ่ืนท่ีไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่เป็นระบบ 

๘. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของเสถียรภาพและการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นระเบียบ
หลายคนมีความเห็นว่าประชาธิปไตยขัดกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถรักษา
เสถียรภาพทางการเมืองได้ฉะนั้นการพัฒนาการทางการเมืองจึงเป็นเรื่องของความสามารถของระบบ
การเมืองในการรักษาดุลยภาพและดูแลให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีระเบียบไม่วุ ่นวายความ
วุ่นวายไม่ควรจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการทางการเมืองควรจะเป็นเรื่องของความเส่ือมทางการเมือง
มากกว่า 

๙. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องของการระดมกำลังและอำนาจความหมายนี้เป็นการ
เน้นประสิทธิภาพของระบบการเมืองในการทำงานระบบการเมืองใดสามารถระดมสรรพกำลังในการ
แก้ไขปัญหาของประเทศได้มีอำนาจในการดึงประชาชนให้ปฏิบัติตามความต้องการของระบบได้ถือว่า
เป็นระบบที่มีการพัฒนาความสามารถในการระดมทรัพย์กำลังรวมถึงความสามารถในการ แบ่ง
ทรัพยากรและส่ิงท่ีมีคุณค่าท้ังหลายให้กับสมาชิกในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

๑๐. พัฒนาการทางการเมืองเป็นลักษณะอันหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมการเปล่ียนแปลงทางสังคมนั้นประกอบด้วยเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ด้านและการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองถือว่าเป็นลักษณะอันหนึ่งของกระบวนการเปล่ียนแปลงท้ังหลายการเปล่ียนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ ของสังคมคือทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมต่างมีความสัมพันธ์กันท้ังส้ินเปล่ียนแปลงใน
ด้านหนึ่งย่อมกระทบถึงการเปล่ียนแปลงในด้านอ่ืนได้ 

 
 
 



๑๖ 

๒. องค์ประกอบอันเป็นสาระสำคัญของการพัฒนาทางการเมือง 
ผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบอันเป็นสาระสำคัญของการพัฒนาทางการเมือง จากผลงานของ

พาย (Pye) ออกเป็น ๕ ประการดังนี้๓ 
 ๑) ความเท่าเทียมกัน (Equality) ซ่ึงมีความหมายครอบคลุมท้ังความเท่าเทียมกันทาง
กฎหมาย ความเท่าเทียมกันในสิทธิทางการเมือง และความเท่าเทียมกันท่ีประชาชนจะได้รับจากการ
ให้บริการของรัฐ ทั้งทางบริการด้านการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนสิ่งอำนวยประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒) ความสามารถของระบบการเมือง (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่ระบบ
การเมืองจะตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั ้งในทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  
โดยท่ีระบบการเมืองจะต้องเปิดรับการควบคุม กำกับและตรวจสอบจากประชาชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การตัดสินใจใดใดทางการเมือง จะเสริมสร้างให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีโดยเสมอภาคกัน  
 ๓) การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ 
ในประการนี้ สอดคล้องกับทัศนะของอัลมอนด์และเพาเวลล์ ท่ีเห็นว่า องค์ประกอบสำคัญด้านหนึ่ง
ของการพัฒนาการเมืองก็คือ การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญ
เฉพาะ (Differentiation and Specialization) เพ ื ่อให้สามารถตอบสนองความต ้องการของ
ประชาชนได้ตรงเฉพาะทาง ส่วนการจัดแบ่งโครงสร้างทางการเมืองออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ เป็นต้นนั้น เป็นไปเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถจัดหาบุคลากรมี
ความความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติงานตอบสนองความต ้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล (Secularization of 
Political Culture) โดยทั่วไปนั้นสังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักจะปลูกฝังให้
ประชาชนยึดมั่นใจจารีตประเพณีอย่าง ขาดเหตุผล ยึดถือเรื ่องโชคลาง รวมไปถึงการปลูกฝังให้
ประชาชนเห็นว่า ผู้ปกครองเป็นผู้ท่ีมีบุญญาบารมี การพัฒนาทางการเมืองจึงเป็นไปในทางมุ่งส่งเสริม
ให้ประชาชนให้เหตุผลในการ ดำรงชีวิต โดยเฉพาะความเป็นเหตุเป็นผลท่ีประชาชนจะต้องควบคุม 
กำกับและตรวจสอบการเมืองอย่างใกล้ชิด อัลมอนด์และเพาเวลล์ กล่าวไว้ว่า ลักษณะของวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบเป็นเหตุเป็นผลนี้ มักจะพบได้ท่ัวไปในสังคมอุตสาหกรรม 
 ๕) ความเป็นอิสระของระบบย่อย (Subsystem Autonomy)คือผลผลิตของการ
กระจายอำนาจทางการเมือง เพื่อให้ระบบย่อยมีอำนาจในการพิจารณาปัญหา สาเหตุความเดือดร้อน

 

 ๓ Pye, Lucian W., Communication and Political Development, (Princeton: Princeton 
University Press, 1966), pp. 45-48. 



๑๗ 

และความต้องการของประชาชน รวมไปถึงการกำหนดแนวทางในการท่ีจะแก้ไขปัญหา หรือเสริมสร้าง
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 สรุป การพัฒนาการเมืองคือการสร้างเสถียรภาพของสถาบันทางการเมืองและให้มีการ
เปลี่ยนแปลงตามกฎกติกา พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย  
เป็นเรื ่องของความสามารถของระบบการเมืองในการรักษาดุลยภาพและดูแลให้การเปลี่ยนแปลง
เป็นไปอย่างมีระเบียบไม่วุ่นวายความวุ่นวายไม่ควรจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการทางการเมือง 
 

ตารางที่ ๒.๑ การพัฒนาทางการเมือง 

นักวิชาการหรือ
แหล่งขอ้มูล 

แนวคิดหลัก 

สุจิต บุญบงการ,  
(๒๕๓๑, หน้า ๑๒) 

พัฒนาการทางการเมืองเป็นคำใหม่ยังไม่มีความหมายอันหนึ่งอันเดียวกัน
ยอมรับกันในหมู่นักวิชาการนักรัฐศาสตร์ได้พยายามให้ความหมายไว้
ต่างๆ กันและความหมายที่ให้กันไว้มีอยู ่จำนวนมาก และหลายอันก็มี
ความหมายคล้ายคลึงกัน 

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 
(๒๕๓๙ , หน ้า  ๗๐-
๗๑) 

พัฒนาทางการเมืองคือรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองใน
สังคมอุตสาหกรรม การเมืองให้เป็นสมัยใหม่ การดำเนินงานของรัฐชาติ 
การบริหารและกฎหมาย การระดมประชาชนและมีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองเป็นการขยายการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

Pye, Lucian W.,  
(1966, pp. 45-48) 

องค์ประกอบสาระสำคัญของการพัฒนาทางการเมือง คือความเท่าเทียม
กัน ความสามารถของระบบการเมือง การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้
มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบมีเหตุมีผล และความเป็นอิสระของระบบย่อย 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย 
 

 ๒.๒.๑ หลักการและลักษณะของประชาธิปไตย 
 

 หลักประชาธิปไตยซึ ่งเป็นที ่ยอมร ับกันอย่างเป็นสากลมากล่าวให้เห็นในภาพรวม   
คำว่า “ประชาธิปไตย” นั้นเป็นคำที่มีนิยามกว้างมากพิจารณาไปได้ในหลายมุมมองความคดิเห็น  
หากจะต้องนิยามจำเพาะเจาะจงลงไปให้ชัดเจนเห็นถึงรูปธรรมคงเป็นการยากยิ่งกับโลกในยุคดิจิ ทัล 
โลกในยุคโลกาภิวัตน์ ท่ีทุกส่ิงทุกอย่างล้วนเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากเป็นหลักการใหญ่
ที่สำคัญที่จะต้องใช้เวลาสำหรับการศึกษามากพอสมควร จึงพิจารณาได้จากมาตรฐานสากลท่ี



๑๘ 

คล้ายคลึงกับระบอบประชาธิปไตยในบ้านเมืองเรา เพ ื ่อวางกรอบของหลักการปกครองใน
ประชาธิปไตยของประเทศไทยก็ทำให้พอเข้าใจได้ ดังนี้๔ 

ประชาธิปไตยในสังคมโลกมีหลักการท่ีสำคัญอยู่ ๔ ประการ คือ 
๑. อำนาจอธิปไตยของปวงชน (Sovereignty of the People) หมายถึงการท่ีประชาชน

มีโอกาสในการแสดงออกทางการเมือง มีกิจกรรมทางการเมืองในระดับต่างๆ รวมท้ังเลือกผู้แทนไป
บริหารจัดการประเทศเพื่อบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขอย่างอิสระ และเสรี 

๒. สิทธิและเสรีภาพ (Right and Liberty) สิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย 
หมายถึงประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ รวมท้ังโอกาสท่ีสามารถเลือกทำหรือไม่ทำตาม
ความปรารถนาโดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญ 

๓. ความเสมอภาค (Equality) หมายถึงความเท่าเทียมกันทางกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
หรือสองมาตรฐาน 

๔. ภราดรภาพ (Fraternity) หมายถึง การเคารพในเหตุผลซ่ึงกันและกันก็ดี รวมท้ังเคารพ
ในความเช่ือ หรือ สิทธิท่ีแตกต่างกัน, ความคิดเห็นหรือแนวคิดและทฤษฎีท่ีต่างกันจะไม่นำไปสู่ส่ิงท่ี
เรียกว่า “ความขัดแย้ง” (Conflict)๕ 

โดยหลักเกณฑ์สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี ๔ ประการ ดังนี้  
 ๑. อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน กล่าวคือ ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจในการออก
กฎหมาย บริหารและตุลาการ ท้ังนี้ ในการใช้อำนาจนั้นอาจกระทำโดยตรง เช่น การชุมนุมของชาว
เอเธนส์โบราณเพื่อร่วมกันตัดสินใจส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือโดยวิธีอ้อม โดยประชาชนใช้อำนาจในการออก
กฎหมายผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร ใช้อำนาจบริหารผ่านทางฝ่ายบริหาร และใช้อำนาจตุลาการผ่าน
ทางศาล การใช้อำนาจของประชาชนโดยวิธีอ้อม ซ่ึงประเทศต่าง ๆ เกือบท้ังหมดในปัจจุบันซ่ึงอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นหลักการท่ีฝ่ายปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใต้การปกครองหรือประชาชน 
 ๒. หลักความเสมอภาคของบุคคล กล่าวคือถือว่าบุคคลมีฐานะทางสังคมเท่าเทียมกัน  
ทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีความเหล่ือมล้ำต่ำสูงในเรื่องฐานะของบุคคลไม่ว่า
ชาต ิว ุฒิหร ือค ุณวุฒิของบุคคลนั ้น ๆ  จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะความเสมอภาคเท่าเทียมกัน   
ทางการเมือง ซ่ึงหมายความว่า ประชาชนพลเมืองทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในกระบวนการตัดสินใจ
ในนโยบายการปกครองประเทศ โดยยึดหลักการสำคัญว่า “คนเดียวมีสิทธิลงคะแนนได้เสียงเดียว”  

 
๔ อมร รักษาสัตย์ และคณะ, ประชาธิปไตย อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครองหลาย

ประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓-๘. 
๕ วิสุทธิ ์ โพธิ ์แท่น, แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๕๔), หน้า ๔๙. 



๑๙ 

 ๓. การยึดถือเจตนารมณ์ของปวงชน หลักการนี้ยืนยันอำนาจของประชาชนในข้อแรก 
กล่าวคือ ถือว่าในการท่ีจะพิสูจน์ให้เห็นโดยแน่ชัดว่าผู้ปกครองเป็นเพียงตัวแทนท่ีใช้อำนาจแทนปวง
ชน ไม่ใช ้อำนาจของตัวเอง ร ัฐบาลจะต้องดำเนินการหรือจัดกิจกรรมอย่างใดอย่ างหนึ่งตาม
เจตนารมณ์ของปวงชน โดยวิธีการปฏิบัติเพื ่อย้ำหลักการนี้ ได้แก่ การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้
ประชาชนเลือกตั้งรัฐบาลเป็นครั้งคราว หรือการกำหนดให้มีกลไกทางสถาบันบางอย่างเช่น การเปิด
อภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายเพื่อก่อประชามติ หรือวิธีการให้ประชาชนร่างกฎหมายโดยตรง เป็นต้น  
 ๔. การยึดถือหลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก และเคารพในสิทธิของเสียงข้างนอ้ย
เนื่อง จากในสังคมหนึ่ง ๆ นั้นมีสมาชิกจำนวนมาก ย่อมเป็นธรรมดาท่ีทุกคนจะมีความเห็นพ้องหรือมี
เจตนารมณ์อย่างเดียวกันไม่ได้ท้ังหมด การใช้อำนาจปกครองของประชาชนจะเป็นไปได้ จะต้องใช้
หลักการของเสียงข้างมาก และการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ เป็นกรรมวิธีทางปฏิบัติของ
หลักเกณฑ์นี้ แต่เพราะเราไม่มีทางท่ีจะแน่ใจได้ว่า คนกลุ่มใหญ่จะใช้วิจารณญาณของเขาไปในทางท่ี
ถูกท่ีควร ๆ ได้ทุก ๆ คราว คนกลุ่มใหญ่ก็อาจถูกอิทธิพลของอารมณ์ได้ในบางโอกาส หรือเกิดความ
เมามันในอำนาจ ซึ่งเป็นไปได้อย่างมาก และเคยปรากฏมาหลายครั้งด้วยเหตุนี ้ จึงมีความจำเปน็ท่ี
จะต้องมีมาตรการป้องกันมิให้มีการกดขี่ข่มเหงคนกลุ่มน้อยเกิดขึ้นซ่ึงจะก่อให้เกิดระบบเผด็จการของ
คนส่วนใหญ่๖ 
 การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้ว่า ประชาธิปไตย หมายถึง ระบบการเมือง
การบริหารที่ประชาชนเข้าไป มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการควบคุมตรวจสอบ โดยการเลือก
ตัวแทนของตนให้เข้าไปทำหน้าที่แทนตนเองผ่านทางกระบวนการเลือกตั้ง จากความหมายข้างต้น  
ประชาธิปไตยมีเนื้อหาท่ีสำคัญ ๓ ประการ ได้แก่๗ 
 ๑. ประชาธิปไตยของประชาชน หมายถึง ความเป็นเจ้าของอัน ได้แก่ ประชาชนสามารถ
ทำให้รัฐบาล ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของตนได้ สามารถดำเนินการเพื่อให้มีรัฐบาลที่เป็นไปตาม
เจตจำนงของตนได้ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลให้ เป็นตามที่ตนเองต้องการได้ เช่น การ
เลือกตั้ง การทำประชามติ การทำประชาพิจารณ์ การแสดงออกตามส่ือต่าง ๆ เป็นต้น ความรักและ
ความหวงแหนในการเมืองและการบริหารตามระบอบประชาธิปไตย โดยการติดตามและตรวจสอบ
การทำงานของรัฐบาล การถือว่าการบริหารบ้านเมืองเป็นธุระของตน ไม่บอกปัดโดยใช้คำว่าธุระไม่ใช่ 
และผลักให้เป็นธุระของรัฐบาล  

 
๖ ท ินพ ันธ ์ นาคะตะ , ประชาธ ิปไตย ความหมายป ัจจัยเอื ้ออำนวยและการสร ้างจ ิตใจ , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๗), หน้า ๙-๑๐. 
๗ วรท ิพย ์ ม ีมาก และ ชีว ินทร์ ฉายาชวลิต , หน้าที ่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง, ๒๕๔๗), หน้า ๔๖. 



๒๐ 

 ๒. ประชาธิปไตยโดยประชาชน ซ่ึงจะหมายถึง กระบวนการอันได้แก่ การเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการบริหารประเทศ การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงได้แก่ การเข้าร่วมประชุมพร้อมกันท้ังหมดเพื่อ
ตัดสินในเรื่องท่ีมีความสำคัญต่อบ้านเมืองหรือท้องถิ่นของตน สำหรับวิธีการท่ีสามารถนำมาใช้ในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง คือ การออกเสียงประชามติ ซ่ึงประเทศไทยสามารถนำวิธีนี้มาใช้กับกิจการ
ในท้องถิ่น เพราะจะมีประชาชนเป็นจำนวนน้อย และประชาชนมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีคล้ายคลึงกัน 
รวมท้ังมีมาตรฐานการครองชีพท่ีไม่แตกต่างกันมาก การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยอ้อมหรือประชาธิปไตย
แบบตัวแทนได้แก่ การเลือกตัวแทนเข้ามาทำหน้าท่ีบริหารประเทศแทนตนเอง ซ่ึงลักษณะสำคัญของ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีดังนี้  
  ๒.๑ มีพรรคการเมืองเสนอนโยบายให้ประชาชนเลือก  
  ๒.๒ มีการเลือกตั้ง  
  ๒.๓ มีการใช้สิทธิออกเสียงโดยประชาชน  
  ๒.๔ มีรัฐบาลท่ีมาจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้แทนราษฎรในสภาเข้ามาทำหน้าท่ีบริหาร
ประเทศ และมีฝ่ายค้านท่ีทำหน้าท่ีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล  
 ๓. ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน คือ เป้าหมายหรือประโยชน์ที่ประชาชนจะต้องได้รับ
กล่าว คือ รัฐบาลที่เข้าไปบริหารประเทศ ต้องมีเป้าหมายเพื่อความผาสุกของประชาชน และสร้าง
ความเจริญเติบโตให้แก่ประเทศไทยโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ใช่เข้าไปเพื่อกอบโกย
หรือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง และระบอบประชาธิปไตยมีหลักการท่ีสำคัญ ๕ 
ประการ คือ๘  
  ๑. หลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนั้น ประชาชนแสดงออกซึ่งการเป็น
เจ้าของอำนาจ ที่มีตามกระบวนการการเลือกตั้งอย่างอิสระจริงและทั่วถึง ในการให้ได้มาซึ่งตัว
ผู ้ปกครองและผู้แทนของตน รวมทั้งประชาชนมีอำนาจในการคัดค้านและถอดถอนผู้ปกครองและ
ผู้แทน ท่ีมีท่าทีทำให้ประชาชนเห็นว่ามิได้บริหารประเทศในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น 
มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ  
  ๒. หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการจะกระทำ หรืองดเว้นการ
กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บุคคลนั้นต้องการ ตราบเท่าที่การกระทำของเขานั้นไม่ไปละเมิด 
ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ  
  ๓. หลักความเสมอภาค การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากร
และคุณค่าต่าง ๆ ของสังคม ท่ีมีอยู่อย่างจำกัดอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วยสาเหตุแห่งความ

 
๘ วิทยากร เชียงกูล, หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www. 

Witayakorndub.wordpress.com/ /2007/06/democratic [๘ เมษายน ๒๕๖๒]. 



๒๑ 

แตกต่างทางช้ันวรรณะ ทางสังคม ชาติพันธ์ุ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือด้วย
สาเหตุอ่ืน  
  ๔. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชน ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพในทรัพย์สิน การแสดงออก การดำรงชีพ ฯลฯ  อย่าง
เสมอหน้ากัน โดยผู้ปกครองไม่สามารถใช้อำนาจใด ๆ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ และไม่
สามารถใช้อภิสิทธ์ิอยู่เหนือกฎหมายหรือเหนือกว่าประชาชนคนอ่ืน ๆ ได้  
  ๕. หลักเสียงข้างมาก (Majority Rule) ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย 
(Minority Rights) การตัดสินใจใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเข้าสู่ระบบการเมือง การตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร  หรือ
ฝ่ายตุลาการ ย่อมต้องถือเอาเสียงข้างมากท่ีมีต่อเรื่องนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ตัดสินทางเลือก โดยถือว่าเสียง
ข้างมากเป็นตัวแทนท่ีสะท้อนความต้องการ/ข้อเรียกร้องของประชาชนหมู่มาก หลักการนี้ต้องควบคู่
ไปกับการเคารพและคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วย ท้ังนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่า ฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้
วิธีพวกมากลากไป ตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอย่างสุดโต่ง แต่ต้อง 
ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนท้ังหมด เพื่อสร้างสังคมท่ีประชาชนเสียงข้างน้อย รวมท้ังชน
กลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุ 

หลักการของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นการปกครองแบบเสรี อำนาจเป็นของ
ประชาชน ใช้อำนาจผ่านองค์การสำคัญ คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ปกครอง
โดย เสียงส่วนใหญ่ และโดยเคารพในเสียงส่วนน้อย ส่วนเผด็จการเป็นการปกครองโดยบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคล คณะบุคคล ซ่ึงประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการปกครอง ประชาชนอยู่ภายใต้การปกครอง
โดยเด็ดขาด ไม่มีสิทธิคัดค้านและไม่สามารถเลือกผู้ปกครองได้ อับราฮัม ลินคอน ( Abraham 
Lincoln) อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้ว่า 
“ประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” ประชาธิปไตย 
เริ ่มมาจากนครรัฐเอเธนส์พัฒนามาโดยลำดับมีทฤษฎีและการปฏิบัติมากมายซึ่งสรุปองค์ประกอบ
หลักการของประชาธิปไตยได้ ดังนี้๙  

๑. การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen involvement) ซึ ่งถือเป็นพื้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีประชาชนมีสิทธิในการเข้าร่วมตัดสินปัญหาของรัฐและพิทักษ์ผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชน การแสดงออกของประชาชนโดยผ่านกระบวนการหลายทางห้องประชาธิปไตย เช่น 

 
๙  Lyaman Towwr Sargen, Contemporary Polilical Ideologies:  A Comparative 

Analysis, (New York : The Dorsey Press, 1984), pp. 32-54. 



๒๒ 

การเลือกตั้ง การทำประชามติการทำประชาพิจารณ์ การถอดถอนตัวแทน เป็นต้น โดยสำนัก
มาตรฐานการศึกษา ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการพัฒนาต่างๆ ไว้ ๕ ขั้น ดังนี้๑๐  

 ๑) ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจนกำหนด
ความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของความ ต้องการ 

 ๒) ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด 
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ กำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนกำหนด
ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีใช้ 

 ๓) ขั้นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน  
การสร้างประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน 
ประสานงานและดำเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

 ๔) ขั้นการมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที ่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจาก   
การพัฒนาท้ังด้านวัตถุและจิตใจ 

 ๕) ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าร่วม 
ประเมินว่าการพัฒนาท่ีได้กระทำไปนั้นสำเร็จดามวัตถุประสงค์เพียงใด 

๒. ความเสมอภาค (Equality) ทั ้งความเสมอภาคด้านการเมือง เช่น การเลือกตั้ง   
การรับสมัครเลือกตั้ง ความเสมอภาคทางกฎหมาย ซ่ึงประชาชนทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกัน เสมอภาคในโอกาสดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ 

๓. อิสรภาพและเสรีภาพ (Freedom and liberty) ซึ ่งรวมถึงสิทธิ (Rights) จะได้รับ 
การคุ้มครองตามกฎหมาย ถือเป็นหน้าที่หลักของระบอบประชาธิปไตย และเป็นหัวใจของทฤษฎี
ประชาธิปไตย เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง สิทธิในการพูด การพิมพ์โฆษณา การกระทำตามระบบ
การเมือง และกฎหมาย ฯลฯ เป็นต้น 

๔. ระบบของการเป็นตัวแทน (System of representation) ประชาธิปไตยทางตรงจะ
ใช้ได้เมื่อประเทศมีขนาดเล็ก นักปรัชญาประชาธิปไตยจึงเสนอให้มีระบบตัวแทนเป็นประชาธิปไตย
แบบตัวแทนซ่ึงปัจจุบันใช้กันอย่างกว้างขวางท้ังในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น 

๕. ระบบเลือกตั้ง (Electoral system) มีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยไม่นอ้ย
กว่าการเป็นตัวแทน เพราะเป็นวิธีหลักท่ีทำให้มั่นใจว่าการปกครองจะสนองตอบต่อประชาชนในสังคม

 
๑๐ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเม ืองแห ่งชาติ สำนักงานสภาสถาบันราชภ ัฏและ

ทบวงมหาวิทยาลัย, ชุดการเรียนรู ้ด้วยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร์. พริ ้นติ้ง, 

๒๕๔๖), หน้า ๑๑๖. 



๒๓ 

ขนาดใหญ่ และซับซ้อน ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้งอาจไม่ใช่คนดีท่ีสุด เพียงแต่เป็นคนท่ีได้
คะแนนมากท่ีสุดเท่านั้น ส่วนปัญหาการเลือกตั้งคือการท่ีผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือมา
ใช้สิทธิจากแรงจูงใจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะมีผลประโยชน์มาเก่ียวข้องเป็นผลให้หลักการประชาธิปไตย ผิด
ความจริงไปการเลือกตั้งมีความสำคัญต่อประชาธิปไตย เพราะนอกจากกำหนดรัฐบาลแล้วยังเป็น
วิธีการมีส่วนร่วมหลักของสังคมสมัยใหม่คนท่ัวไปออกเสียงในคูหา จึงต้องการได้รับการประกันว่านับ
เสียงของเค้าจริง ๆ  การเลือกตั้งของเค้าจะมีความหมายเป็นทางเลือกที่เขาเลือกอย่างอิส ระและ  
เท่าเทียมกับเสียงของผู้อ่ืนเช่นกัน 

อย่างไรก็ตามแม้นักปรัชญาจะยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการ
ปกครองที่มีประชาชนมีส่วนร ่วมอย่างเห็นได ้ช ัด แต่ผู ้นำอังกฤษ วินสตัน เชอร์ชิล ( Winston 
Churchill) ได้กล่าวไว้ว่า “ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่เลวน้ อยที ่สุด ยกเว้นระบบ
การเมืองอ่ืน ๆ ท้ังหมดท่ีได้เคยนำมาใช้แล้ว” นั่นคือประชาธิปไตยท่ียังมีจุดอ่อนอยู่นั่นเอง๑๑  

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามที ่อด ีตประธานาธิบดีอับราฮ ัม ลินคอน 
(Abraham Lincoln) แห่งสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวไว้ ดังนี้ ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
มีลักษณะดังนี้ การเป็นของประชาชน คำนิยามในพจนานุกรมภาษาอังกฤษคำว่า Democracy 
แปลว่า การปกครองของประชาชน แต่ในความหมายที่ครอบคลุมกว่า การเป็นของประชาชนไม่ได้
หมายความเพียงถึงการปกครองอย่างเดียว หากยังหมายความถึงอำนาจอธิปไตยในแผ่นดิน ทรัพยากร 
แผ่นดิน มหาสมุทร น่านฟ้า ตลอดจนผลประโยชน์ท้ังหลายท่ีพึงมี ล้วนนับเป็นของประชาชนถ้วนทุก
คน ทั้งบุคคลในปัจจุบัน และที่จะเกิดมาในอนาคต อย่างไรก็ตามการเป็นเจ้าของยังหมายรวมถึง 
ความรับผิดชอบและมีส่วนเสียง เพื่อปกป้องให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยท่ัวกัน เป็นท่ีมาของการมี
ส่วนในการปกครอง 
 โดยประชาชน เป็นวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อแผ่นดินเป็นของประชาชน
ความเป็นธรรมตลอดจนความร่มเย็นจะเกิดขึ้นในแผ่นดินได้ เมื่ อการบริหารจัดการผลประโยชน์
ท้ังหลายอยู่ในการดูแลของ (โดย) ประชาชนทุกคน เป็นท่ีมาของความสำคัญในการมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองของประชาชน อย่างไรก็ตามโดยท่ีประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการ
ทุกคนได้ จึงได้เกิดสถาบัน องค์กร ตลอดจนตัวแทนต่าง ๆ ท่ีเข้ามาทำหน้าท่ีแทน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้สมเจตนารมณ์ เช่น สมาชิกสภาผู้เป็นตัวแทนของประชาชน พรรคการเมืองผู้เป็นตัวแทน
ของกลุ ่มความค ิดเห ็นและกลุ ่มผลประโยชน์ ตลอดจ นสมาชิกสภาและผู ้บร ิหารท้ องถิ่น  
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเรื่องอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 
๑๑ ปรีชา เรืองจันทร์, การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Politics, Economy and Society, พิมพ์คร้ังที่ ๒, 

(พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๖๐), หน้า ๔๖-๔๗. 



๒๔ 

 เพ่ือประชาชน เป็นวิธีการในระบอบประชาธิปไตย ท่ีจะประกันว่าความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้ สมตามปณิธานของระบบนั้น การบริหารแผ่นดินจะต้องมีเป้าหมายท่ี
ให้ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นไปเพื่อประชาชน คือ ตกถึงมือประชาชนโดยเสมอภาคเท่าเทียมกันทุก
คนไม่เฉพาะเพียงแต่บางคน หรือเพียงแต่ตกอยู่แก่คนข้างมาก ในสังคมประชาธิปไตยท่ียึดถือใน เรื่อง
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในเรื่องความเป็นธรรม ตลอดจนเรื่องความสมเหตุสมผลนั้นผลประโยชน์
ของแผ่นดินตกถึงมือประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง๑๒ 
 สรุปได้ว่า หลักการและลักษณะของประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมของพลเมืองเป็น
พื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิในการเข้าร่วมตัดสินปัญหาของรัฐและพทัิกษ์
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ความเสมอภาคด้านการเมือง ประชาชนทุกคนต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันอิสรภาพและเสรีภาพจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ถือเป็นหน้าท่ีหลัก
ของระบอบประชาธิปไตย 
 

ตารางที่ ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของหลักการและลักษณะของประชาธิปไตย 

นักวิชาการหรือ
แหล่งขอ้มูล 

แนวคิดหลัก 

อมร รักษาสัตย์ และคณะ
, (๒๕๔๓, หน้า ๓-๘) 

ประชาธิปไตยนิยามกว้างมากพิจารณาไปได้ในหลายมุมมองความ
คิดเห็น หากจะต ้องนิยามจำเพาะเจาะจงลงไปให้ช ัดเจนเห็นถึง
รูปธรรมคงเป็นการยากยิ่งกับโลกในยุคดิจิตอล โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ 

วิสุทธ์ิ โพธ์ิแท่น,  
(๒๕๕๔, หน้า ๔๙) 

ประชาธิปไตยในสังคมโลกมีหลักการท่ีสำคัญ คืออำนาจอธิปไตยของ
ปวงชน สิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ 

ทินพันธ์ นาคะตะ,  
(๒๕๑๗, หน้า ๙-๑๐) 

หลักเกณฑ์สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี อำนาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชน หลักความเสมอภาคของบุคคล การยึดถือ
เจตนารมณ์ของปวงชน การยึดถือหลักการปกครองโดยเสียงข้างมาก 

วรท ิ พย ์  ม ี ม า ก  และ 
ชีวินทร์ ฉายาชวลิต, 
(๒๕๔๗, หน้า ๔๖) 

ประชาธิปไตยมีเนื ้อหาที่สำคัญคือประชาชนสามารถทำให้รัฐบาล
ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของตนได้ สามารถดำเนินการเพื่อให้มีรัฐบาลท่ี
เป็นไปตามเจตจำนงของตนได้  การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
ประเทศ การเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงได้แก่ การเข้าร่วมประชุมพร้อม
กันท้ังหมดเพื่อตัดสินในเรื่องท่ีมีความสำคัญต่อบ้านเมืองหรือท้องถิ่น
ของตน 

 
๑๒ อมร รักษาสัตย์, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๑๘-๑๑๙. 



๒๕ 

ตารางที่ ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของหลักการและลักษณะของประชาธิปไตย (ต่อ)  
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วิทยากร เชียงกูล,  
(๒๕๖๒) 
  

ระบอบประชาธิปไตยมีหลักการท่ีสำคัญ ประกอบด้วย หลักการ
อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หลักเสรีภาพ หลักความเสมอ
ภาค หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม และหลัก
เสียงข้างมาก 

Lyaman Towwr Sargen, 
(1984, pp. 32-54) 

สรุปองค์ประกอบหลักการของประชาธิปไตย ประกอบด้วย การมี
ส่วนร่วมของพลเมือง ความเสมอภาค อิสรภาพและเสร ีภาพ 
ระบบของการเป็นตัวแทน  
และระบบเลือกตั้ง 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และช ุมชนเม ื องแห ่ ง ชา ติ  
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
และทบวงมหา ว ิ ทย า ล ัย , 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๑๖) 

การมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการพัฒนา ดังนี้ มีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจนกำหนด
ความต ้องการของชุมชน  มีส่วนร ่วมในการวางแผนพัฒนา  
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด นโยบายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมใน การสร้างประโยชน์โดยการสนับสนุน
ทรัพย์การมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็น
ขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที ่พึงได้รับ
จากการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็น
ขั้นที่ประชาชนเข้าร่วม ประเมินว่าการพัฒนาที่ได้กระทำไปนั้น
สำเร็จดามวัตถุประสงค์เพียงใด 

ปรีชา เรืองจันทร์,  
(๒๕๖๐, หน้า ๔๖-๔๗) 

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่เลวน้อยที่สุด ยกเว้น
ระบบการเมืองอื ่น ๆ ทั้งหมดที่ได้เคยนำมาใช้แล้ว” นั่นคือ
ประชาธิปไตยท่ียังมีจุดอ่อนอยู่นั่นเอง 

 

 
 ๒.๒.๒ ประเภทของประชาธิปไตย 
 จากหลักการของประชาธิปไตยที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นว่ามีหลักการที่สำคัญอยา่ง
มากในการดำรงชีพหรือสถานะในสังคม ไม่ว่าจะเป็นหลักการของประชาธิปไตยท่ีมีหลักการอำนาจ
อธิปไตยหลักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค หลักการใช้นิติธรรม หลักการใช้เหตุผล และภราดรภาพ 
ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าหลักการท่ีกล่าวมานั้นสามารถจำแนกขอบข่ายสำคัญออกเป็นออกเป็น ๒ อย่าง คือ 
ประชาธิปไตยโดยตรง และประชาธิปไตยโดยอ้อม 



๒๖ 

 ๑. ประชาธิปไตยแบบโดยตรง (Direct Democracy) หร ือ แบบบริส ุทธิ ์  (Pure 
Democracy) ได้แก่ การที่ราษฎรสามารถแสดงความเห็นในที่ประชุมสาธารณะ โดยไม่ต้องผ่าน
ตัวแทน หรือมติของท่ีประชุม 
 อีกนัยหนึ่ง ประชาธิปไตยแบบโดยตรง (Direct Democracy) คือ การที่ประชาชน  
มีส่วนร่วมในการปกครองโดยตรง ประชาชนใช้อำนาจปกครองกันเองเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
ตนเอง เหมาะสำหรับประเทศเล็ก ๆ และประชากรไม่มากนัก เช่น นครรัฐกรีก ในสมัยโบราณ  
ซ่ึงสามารถจะเรียกประชุมประชาชนทุกคนได้และลงมติโดยการชูมือหรือโดยวิธีอ่ืน เช่น การนำก้อน
หินไปใส่ในภาชนะบรรจุซ้ายหรือขวา หรือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จำนวนก้อนหินคือคะแนนเสียง ซ่ึงถือ
ว่าเป็นประชาธิปไตยโดยตรง ตัวอย่างกระบวนการประชาธิปไตยโดยตรงก็อาจมีกรณีที่มีการเรยีก
ประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีจำนวนไม่มาก เช่น ประมาณ ๑๐๐–๒๐๐ คน มีการอภิปรายถกเถียง 
จากนั้นก็ลงคะแนนเสียงเพื่อหาข้อยุติ ก็ถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตยโดยตรง แต่ถ้าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ 
เช่น จังหวัด หรือประเทศชาติ การใช้ระบบประชาธิปไตยโดยตรงคงกระทำกันไม่ได้ ต้องใช้ระบบ
ประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งตัวแทน๑๓ เช่นการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้ง ส.ว. การเลือกตั้ง อบจ.
ฯลฯ 
 ๒. ประชาธิปไตยแบบโดยอ้อม (Indirect Democracy) หรือแบบมีผู ้แทนราษฎร 
(Representative Democracy) ได้แก่ การปกครองแบบมีผู ้แทนคือการที่ราษฎรปฏิบัติโดยการ
เลือกสรรบุคคลท่ีมีศักยภาพทางด้านความรู้และจริยธรรมเข้าไปบริหารและตัดสินใจแทนตน ซ่ึงจะอยู่
ในวาระ ๒ ปี ๔ ปี หรือ ๕ ปี ประชาธิปไตยแบบโดยอ้อมนั้น อาจเรียกได้อีกอย่างว่า ประชาธิปไตย
แบบมีผู้แทน หมายถึง การท่ีประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามาทำหน้าท่ีปกครองประเทศแทนประชาชน 
จะไปทำหน้าท่ีใช้อำนาจอธิปไตยทางด้านนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนนี้
แบ่งรูปแบบของรัฐบาลออกเป็น ๓ ระบบ คือ 
 
 ๒.๑) แบบรัฐสภา (Parliamentary form) 
 โดยมีหลักการสำคัญ คือ ไม่แยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislative) กับฝ่าย
บริหารรัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) กับคณะรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร) สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดรัฐสภามีหน้าท่ี
ออกกฎหมายและมีฐานะอำนาจความสำคัญเหนือกว่าคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจะเข้าดำรง
ตำแหน่งได้ต่อเมื่อได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภา แต่คณะรัฐมนตรีอาจ ยุบสภาได้ การปกครองแบบ
รัฐสภานั้น อาจจะมีผู ้นำของรัฐหรือประเทศ เป็นประธานสูงสุดที่เรียกว่าประมุขซึ่งมี ๒ ประเภท 
ได้แก่ พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและประธานาธิบดีเป็นประมุข ไม่มีบทบาททาง การเมือง  

 
๑๓ ลิขิต ธีรเวคิน, ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาระบบการพิมพ์, 

๒๕๔๖), หน้า ๑๒. 



๒๗ 

มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารประเทศที่ปกครองแบบรัฐสภาที่กล่าวมานั้น เช่น ประเทศ
อังกฤษ เดนมาร์ก ไทย อินเดีย ญี่ปุ่น ฯลฯ 
 ๒.๒) แบบประธานาธิบดี (Presidential form) มีหลักการสำคัญ คือ 
 ๑. เป็นการใช้ระบบการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัต ิ (รัฐสภา) ฝ่ายบริหา ร 
(ประธานาธิบดี) ฝ่ายตุลาการ (ศาล) 
 ๒. แต่ละฝ่ายมีอำนาจและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนแต่มีอำนาจในการ
ยับย้ังและถ่วงดุลอำนาจเพื่อมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้อำนาจเกินขอบเขต 
 ๓. รัฐสภาและประธานาธิบดีได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและอยู่ในตำแหน่งจน
ครบวาระ ตัวอย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล อุรุกวัย 
 ๒.๓) แบบกึ่งรัฐสภา กึ่งประธานาธิบดี (Semi-parliamentary or semi-presidential 
forms) ประชาธิปไตยแบบนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประชาธิปไตยแบบมีกลุ่มหลากหลายหรือแบบพหุ
นิยม (Pluralism) ได้แก่ ระบบประชาธิปไตยท่ีมีผู้แทนและมีการแบ่งเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบรัฐสภา 
(Parliamentary System) และระบบประธานาธิบดี (Presidential System)๑๔ 
 สรุป ประเภทของประชาธิปไตย ประกอบด้วย ๑) ประชาธิปไตยแบบโดยตรง  ได้แก่  
การที่ราษฎรสามารถแสดงความเห็นในที่ประชุมสาธารณะ โดยไม่ต้องผ่านตัวแทน หรือมติของท่ี
ประชุม๒) ประชาธิปไตยแบบโดยอ้อม จะไปทำหน้าที ่ใช ้อำนาจอธิปไตยทางด ้านนิติบัญญัติ  
บริหาร ตุลาการ ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนนี้แบ่งรูปแบบของรัฐบาลออกเป็น ๓ ระบบ คือ  แบบ
รัฐสภา แบบประธานาธิบดี แบบก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี 
 

ตารางที่ ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของประเภทของประชาธิปไตย 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ลิขิต ธีรเวคิน,  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๒) 

จำแนกขอบข่ายสำคัญออกเป็นออกเป็น ๒ อย่าง คือ ประชาธิปไตย
โดยตรง และประชาธิปไตยโดยอ้อม  
ประชาธิปไตยแบบโดยตรง คือ การที่ประชาชน มีส่วนร่วมในการ
ปกครองโดยตรง ประชาชนใช้อำนาจปกครองกันเอง  
ประชาธิปไตยแบบโดยอ้อม หรือแบบมีผู ้แทนราษฎร ได้แก่ การ
ปกครองแบบมีผู้แทนคือการท่ีราษฎรปฏิบัติโดยการเลือกสรรบุคคลท่ี
มีศักยภาพทางด้านความรู้และจริยธรรมเข้าไปบริหารและตัดสนิใจ
แทนตน 

 

 
๑๔ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๐. 



๒๘ 

๒.๓ การต่ืนตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 

 จากการศึกษาเอกสารและตำราต่าง ๆ  ผู ้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัย
การตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยซ่ึงมีผลต่อการตัดสินใจออกไปเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
 

๒.๓.๑ แนวคิด ทฤษฎีการต่ืนตัวทางการเมือง 
 การตื่นตัวทางการเมือง คือขอบเขตท่ีปัจเจกบุคคลให้ความสนใจต่อการเมืองและเข้าใจ
ส่ิงท่ีเขาประสบพบเห็นอธิบายให้ละเอียด คือ การตื่นตัวสะท้อนถึงการผูกพันด้านสติปัญญาและการ
รับรู้กับกิจการสาธารณะ ซ่ึงถูกช้ีวัดโดยข้อมูลท่ีเป็นจริงเก่ียวกับรัฐบาลและการเมืองท่ีเข้ามาสู่จิตใน
ของประชาชน๑๕ ดังนั้น การตื่นตัวทางการเมือง คือ การรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมือง การรณรงค์
หาเสียง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง และประเด็นที่เด่น เป็นประเด็นนี้ง ่ายที่สุดของความซับซอ้น
ทางการเมือง๑๖  และบ่งช้ีถึงการขับเคล่ือนเหมือนกันในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะถ้าไม่มีการ
ตื่นตัวทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองนี้มีประสิทธิผลก็ค่อนข้างจะไม่เกิดขึ้น เงื่อนไขนี้มีมา
ก่อนท่ีบ่งบอกถึงการตื่นตัวทางการเมือง คือ๑๗ 
 ๑. ข้อมูลข่าวสารการรับรู้ทางการเมือง (Political Cognitive information) 
 ๒. ค่านิยมทางการเมือง เช่นความเท่าเทียมกัน เสรีภาพ การเคารพ ความอดทน เป็นต้น 
 ๓. มาตรฐานนี้ทำประชาชนชอบนโยบายบางอย่าง บุคคล ผลลัพธ์ หรืออุดมการณ์ เช่น 
เสรีนิยม สังคมนิยม 
 ๔. อารมณ์ซึ ่งทำให้ทราบความมีเหตุผล ความชอบการเพ่งพิจารณา ความไม่พอใจ 
(indignation) ความภาคภูมิใจ การอิจฉา หรือการยกย่องชมเชย 
 มิติของการต่ืนตัวทางการเมือง (The dimentionality of Political awareness) 
 ในร ูปแบบการต ื่นตัวทางการเมืองซึ ่งสามารถสร ุปว่า การต ื ่นตัวทางการเมืองมี
องค์ประกอบนี้สำคัญ ๓ อย่าง องค์ประกอบแรกคือ ความสนใจทางการเมือง (Political attention) 
ซ่ึงเก่ียวข้องกับความสนใจในการรับรู้และการยอมรับเรื่องทางการเมือง ประชาชนนี้รู้ทางการเมืองจะ
ค ่อนข้างให้ความสนใจต ่อลักษณะบางอย่างของการเมืองเม ื ่อประสบกับแหล่งข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมและส่ือเฝ้าสังเกต และพิจารณาการเมืองอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ติดตาม
ข้อมูลนี้มีอยู่หรือปรับปรุงข้อมูลในการเข้าใจนี้มีมาก่อน ความสนใจการเมืองเป็นสิ่งสำคัญมากสุด 

 
๑๕ Zaller, John R., The Nature and Origins of Mass Opinion, ( New York: Cambridge 

University Press. 1992), p. 21. 
๑๖ Converse,  P., The Nature of Belief Systems in Mass Publica, In D. Apter ( Ed.) , 

Ideology and Discontent. (New York: The Free Press, 2000), p. 35. 
๑๗ Zaller, John R., The Nature and Origins of Mass Opinion, p. 22. 
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เพราะว่าบุคคลนี้รู้การเมืองจะรวบรวมข้อมูลใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องตามแบบแผน และเข้าใจมากขึ้นใน
การมืองสนามการเมือง ขณะนี้คนท่ีมีความรู้ทางการเมืองน้อยจะไม่มีขอบเขตความรู้เช่นเดียวกัน 
 องค์ประกอบที่สอง ในรูปแบบการตื่นตัวการเมืองคือความรู้ทางด้านการเมือง (Political 
Knowledge) ขณะท่ีบุคคลให้ความสนใจการเมือง พวกเขาได้รับข้อมูลเก่ียวกับเรื่องทางการเมืองซ่ึง
สร้างความรู้เก่ียวกับเรื่องการเมือง ข้อมูลบางอย่างถูกต้องโดยข้อเท็จจริงส่วนข้อมูลอ่ืน ๆ ไม่ถูกต้องใน
ข้อเท็จจริง ในฐานะแนวความคิด ความรู้ทางการเมืองอ้างถึงกลุ่มข้อมูลกลุ่มแรกซึ่งขอบเขตไหนท่ี
ปัจเจกบุคคลมีข้อมูลท่ีมีข้อเท็จจริงถูกต้อง เก่ียวกับเรื่องทางการเมือง 
 องค์ประกอบที่สาม ของการตื่นตัวทางการเมือง ซึ ่งเกิดขึ้นเมื ่อปัจเจกบุคคลพิสูจน์
รากฐานแบบการรับรู ้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรที่พวกเขามีความรู้เกี ่ยวกับการเมืองที่มีความ
ต่อเนื่องกันและกันแม้กระนั้น ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่เพียงพอที่จะมีความเข้าใจการเมอืง  
เหตุสำหรับเรื่องนี้ก็คือ ความรู้อาจจะแตกตัวออก เราอาจจะมีความรู้เกี ่ยวกับส่วนทั้งหลาย แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ขาดความรู้ความเข้าใจ (Cognition) เก่ียวกับเรื่องทางการเมืองเหล่านี้เป็นอย่างไรหรือ
ส่วนท้ังหลายมีความสัมพันธ์กันและกัน การเข้าใจเก่ียวกับการเมืองปรากฏขึ้น เมื่อปัจเจกบุคคล มี
ความสามารถท่ีจะสัมพันธ์ส่วนท้ังหลายท่ีมีความแตกต่างกันในองค์ประกอบการรู้การเข้าใจ โดยสรุป
เพื่อท่ีจะเป็นผู้ตื่นตัวทางการเมือง ปัจเจกบุคคลต้องการองค์ประกอบท่ีสำคัญ ๓ อย่าง คือ ความสนใจ 
ความรู้และการเข้าใจ ซึ่งบูรณาการในรูปแบบเกี่ยวกับจิตใจที่เกี ่ยวกับการเมือง การตื่นตัวทาง
การเมืองมีมิติ ๒ มิติ   
 มิติแรกคือ มิติทางด้านจิตวิทยา ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบการรับรู้ของการตื่นตัวทาง
การเมือง ๓ อย่าง ความสนใจทางด้านการเมือง ความรู้ทางการเมืองและความเข้าใจด้านการเมือง  
 มิติท่ีสอง เก่ียวข้องกับเรื่องทางการเมืองหรือส่วนท่ีปัจเจกบุคคลมีความโน้มเอียงในเรื่อง
การเมือง นอกจากนี้ เราอาจกล่าวว่า การตื่นตัวทางการเมืองเป็นเรื่องจิตวิทยาต่อลักษณะอุปนิสัย ซ่ึง
เกี ่ยวข้องกับความคิดเกี ่ยวกับการร ู้การเข้าใจของการต ื่นตัวของประชาชน และเน้นในเร ื ่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล และเรื่องทางการเมือง๑๘ 
 นอกจากนี้เรื่องของการตื่นตัวทางการเมือง ความสนใจทางการเมือง ความรู้ทางการเมือง
ความเข้าใจการเมืองเป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกันโดยรวมกับเรื่องคือ๑๙ 
 ๑. โครงสร้างทางการเมือง สนใจท่ีจะเปล่ียนแปลงสถาบันทางการเมืองทราบดีว่าระบบ
การเมืองปฏิบัติการอย่างไร โดยท่ัวๆ ไปได้รับข่าวเก่ียวกับส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมืองปฏิบัติการ
อย่างไร 

 
๑๘ Pasek, J., Kenski, K., Romer, D., & Jamieson, K. H., “America’ s Youth and Community 

Engagement”, Communication Research, Vol. 33 No. 2 (2006): 115 – 135. 
๑๙ Ibid., p. 145. 
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 ๒. กระบวนการทางการเมือง โดยปกติสนใจกับระเบียบการเมือง ความรู้ดีเกี ่ยวกับ
กระบวนการทางการเมือง เข้าใจดีเก่ียวกับระเบียบการท้ังหลายในเรื่องการเมือง 
 ๓. ผู้แสดงทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สังเกตว่า ใครเป็นผู้แสดงทางการเมือง
ได้รับแจ้งข่าว เก่ียวกับนักการเมืองคนสำคัญ โดยปกติเข้าใจเนื้อหาข่าวสารท่ีนักการเมืองให้ ส่ือสาร
ตอนท่ีพวกเขาพูด 
 ๔. ความบาดหมางทางการเมือง สนใจกับข้อมูลเก่ียวกับความขัดแย้งโดยเฉพาะในสังคม 
ได้ทราบอย่างดีเกี ่ยวกับความไม่เห็นด้วยหลัก ๆ  ทางการเมืองในประเทศนี้สนใจต่อประเด็นทาง
การเมืองสะท้อนความขัดแย้งอย่างบาดลึกในสังคมอย่างไร 
 ๕. บทบาททางการเมือง ปกติสนใจต่อนักการเมืองได้ประพฤติในบทบาทของพวกเขา
อย่างไร ได้ทราบอย่างดีเก่ียวกับความต้องการท่ีบทบาททางการเมืองมีความแตกต่างกัน ปกติเข้าใจ
บทบาทท่ีนักการเมืองมีความแตกต่างกัน 
 ๖. ประเด็นการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สังเกตประเด็นข่าวสารที่เกี ่ยวข้อง ทราบดี
เก่ียวกับประเด็นการเมืองท่ีข้าพเจ้าเก่ียวกับ โดยปกติเข้าใจอะไรคือประเด็นการเมืองใหม่ 
 ดังนั้นการตื่นตัวทางการเมืองได้ถูกจำความโดยตัวมันเอง แต่ก็มีควา มสัมพันธ์กับ
แนวความคิดอื่น ๆ ในด้านทางวรรณคดี เกี ่ยวกับการรับร ู ้ทางการเมือง ( Political Cognition) 
นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ใช้ Political Awareness เป็นคำนี้ใช้แทนกันกับแนวความคิดอ่ืน ๆ  
 อย่างไรก็ตามรูปแบบของเราของการตื่นตัวทางการเมือง แตกต่างกับการตื่นตัวทาง
การเมืองจากแนวคิดท้ังหลาย เช่น ความรู้ทางการเมือง ความซับซ้อนทางการเมืองและประสิทธิผล
ภายในรูปแบบของเรา คือ ความรู้ทางการเมืองเป็นสิ่งจำเป็นแต่ส่วนประกอบไม่เพียงพอของการ
ตื่นตัวทางการเมือง เราต้องการความสนใจต่อเรื ่องทางการเมือง ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงเกี ่ย วกับ
การเมืองและความเข้าใจท่ีจะเป็นผู้ตื่นตัวทางการเมืองอย่างแท้จริง๒๐ 
 ประสิทธิผลภายใน (internal efficacy) เก่ียวข้องกับความเช่ือของปัจเจกบุคคลเก่ียวกับ
ความสามารถท่ีจะเข้าใจและท่ีจะเข้าร่วมทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ การตื่นตัวทางการเมืองนี้
อยู่ระดับต่ำ อาจจะสนับสนุนประสิทธิผลภายในผ่านความพยายามท่ีประสบผลสำเร็จท่ีตอกย้ำท่ีจะ
เข้าใจความหมาย๒๑ 
 ด ั งน ั ้น  การต ื ่นต ัวทางการเมือง  ค ่อนข ้า งจะเป ็น เร ื ่ องทางการเม ืองภายใน 
ระบบการเมืองนี้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึงรวมท้ังกระบวนการโครงสร้างและผู้แสดงท่ีสร้าง

 
๒๐ Abdo- katsipis, C. B., “ Women, Political Participation, and the Arab Spring: Political 
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ปรากฎการณ์ทางการเมือง ความซับซ้อนทางการเมือง โดยมีการแสดงทัศนะคติในเรื ่องประเด็น
การเมืองที่เป็นเนื้อหาสาระ (ความคิดเห็นทางการเมือง) มากกว่าเรื ่องทางการเมืองภายในระบบ
การเมือง ความซับซ้อนทางการเมือง ท่ีเก่ียวข้องกับโครงสร้างภายในของความโน้มเอียงทางการเมือง 
ความซับซ้อนและความเป็นปึกแผ่นภายในเป็นคุณสมบัติท่ีสำคัญของความซับซ้อนทางการเมือง การ
ตื่นตัวทางการเมืองขาดการเน้นท่ีคล้ายๆ กันในเรื่องโครงสร้างภายในของการรับรู้ คุณภาพท่ีสำคัญ
สำหรับความเข้าใจทางการเมืองท่ีนี้ไม่ใช่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภายในของความซับซ้อนแต่
ขัน้และขอบเขตของความเข้าใจการเมือง๒๒ 
 

 ๒.๓.๒ สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง 
 

 การเรียนรู้ทางการเมือง หรือสังคมการเมืองนั้น เป็นส่ิงท่ีได้รับความสนใจศึกษากันมา
นานแล้ว ในยุคที่รัฐศาสตร์ได้รับความสนใจศ ึกษาในเชิงปร ัชญา  นักปรัชญาการเมืองบอกว่า  
การกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคคลสำหรับความเป็นพลเมือง ในแบบท่ี
พึงปรารถนาของรัฐ ดังนั้น จึงมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง ไว้ดังนี้ 
 คำว่า การกล่อมเกลาทางการเมือง ได้มีการใช้คำนี้ต่าง ๆ  กัน เช่น การเรียนรู้ทางการ 
เมือง การขัดเกลาทางการเมือง การอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง การเรียนรู้ทางการเมือง สังคมทาง
การเมือง สังคมประกิตทางการเมือง ซึ ่งคำต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  Political 
Socialization 
 การกล่อมเกลาทางการเมืองว่ามีสองลักษณะ คือ ความหมายในวงแคบ และความหมาย
ในวงกว้างความหมายในวงแคบ คือการให้ ข่าวสารทางด้านการเมืองการปลูกฝังค่านิยมทางด้าน
การเมืองและการให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติต่าง ๆ ทางด้านการเมืองอย่างมีเจตนาซ่ึงกระทำโดย
ส่ือกลาง (agents) ท่ีมีความรับผิดชอบอย่างเป็น ทางการในการอบรมส่ังสอน ความหมายในวงกว้าง 
คือ การเรียนรู้ท้ังหมดเก่ียวกับการเมืองท่ี เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิตมนุษย์ไม่ว่าการเรียนรู้นั้นจะเป็น
แบบทางการหรือไม่เป็นทางการจะมีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม๒๓ กระบวนการท่ีนำมาซ่ึงวัฒนธรรม
ทางการเมืองแกประชาชน โดยการกลอมเกลาถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง จากคนรุ่นหนึ่งไปยัง
คนอีกรุ ่นหนึ่งโดยอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงค่านิยมในแบบแผน ของวัฒนธรรมทาง
การเมืองให้แตกต่างไปจากวัฒนธรรมทางการเมืองเดิมและในบางกรณีอาจเป็นกระบวนการสร้าง

 
๒๒ Lange, D., Politik oder Politikbewusstsein, In A. Bsand ( Ed.) ,  Politische Bildung 
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๒๓ Greenstein, F.  I. ,  “Political socialization,”  in International Encyclopedia of the 

Social Sciences, (New York: MacMillan, 1968), pp. 551 – 555. 



๓๒ 

วัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ก็เป็นได้๒๔ โดยการกล่อมเกลาทางการเมืองจะมีกระบวนการท่ีช่วยให้มี
การถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองหรือความโน้มเอียงทางการเมืองซึ่ง ได้แก่ ความรู้ทัศนคติ   
บรรทัดฐาน และค่านิยมต่าง ๆ ทางการเมืองของคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง หรือจากสังคมหนึ่งไป
ยังอีกสังคมหนึ่ง ถ้าไม่มีกระบวนการถ่ายทอดส่ิงเหล่านี้แล้วจะทำให้ สมาชิกใหม่แสวงหาวัฒนธรรม
ทางการเมืองใหม่อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงมีผลต่อเสถียรภาพหรือการคงอยู่ ของระบบการเมืองนั้น ๆ  
 ดังนั้นการกล่อมเกลาทางการเมืองจึงเป็นการช่วยให้ระบบการเมืองแต่ละ ระบบปรับตัว
ดำรงอยู่ต่อไป๒๕ การกลอมเกลาทางการเมืองเป็นกระบวนการซ่ึงบุคคลแต่ละคนรูวาตนเองเป็น ใคร
อยู่ในระบบการเมืองทำใหเกิดมโนคติหรือปฏิกิริยาตอปรากฎการณทางการเมือง แต่กระบวนการนี้
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสังคมท่ีบุคคลนั้น เป็นสมาชิกอยู่ 
และยังเป็นกระบวนการท่ีมี บทบาทต่อบุคลิกภาพ และประสบการณของบุคคลในแต่ละสังคมนั้นท่ีถูก
ห้อมล้อม ด้วยบรรยากาศทางการเมืองของสังคมประกอบไปด้วยหน่วยต่าง ๆ ท่ีเป็นตัวกลางในการกล
อมเกลา ทางการเมือง ได้แก ครอบครัว การศึกษา เพื่อนฝูง กลุ่มศาสนา กลุ่มอาชีพ และส่ือมวลชน 
โดยผ่าน เข้าไปทางฉากของการรับรู๒๖ ทัศนคติความเชื่อ ความรู้สึก ความสำนึก และค่านิยมท่ี
เกี ่ยวกับการเมือง ระบบการเมือง และส่วนต่าง ๆ  ของระบบการเมืองกระบวนการกล่อมเกลาทาง
การเมืองท่ีบุคคลได้เรียนรูแบบแผนพฤติกรรม และอุปนิสัย ในทางท่ีเก่ียวเนื่องกับการเมืองโดยผ่าน
ทางส่ือกลางต่าง ๆ ของสังคม ส่ือกลางเหล่านี้รวมถึงส่ิงแวดล้อมท่ัว ๆ ไปด้วย เช่น ครอบครัว กลุ่ม
เพื่อนฝูง โรงเรียน สมาคมผู้ใหญ่ และส่ือสารมวลชน๒๗ ดังนั้น 

สรุปได้ว่า กระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง คือ กระบวนการอบรมปลูกฝังหรือ
ถ่ายทอดใหส้มาชิกเกิดการเรียนรู ความรูความเข้าใจ ความเช่ือ ค่านิยม ทัศนคติและเกิดพฤติกรรม
ทางการเมืองในทิศทางที่ต้องการ โดยทั้งนี ้ การกลอมเกลาทางการเมืองนั้นสามารถเกิดขึ้น อยู่
ตลอดเวลาและตลอดชีวิต ซ่ึงสามารถผ่านรูปแบบของกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองได้หลาย
ทางด้วยกันและอีกประการการกล่อมเกลาทางการเมืองนั้นหมายถึงกระบวนการให้ความรู้เ ก่ียวกับ
การปฏิบัติต่าง ๆ ทางด้านการเมือง การให้ข่าวสารทางด้านการเมืองและการปลูกฝังค่านิยมทางด้าน

 
๒๔ Gabriel Almond and Bingham Powell, Comparative Politics Today: A World View, 

(Boston: Little, Brown and Company, 1980), pp. 8 - 10. 
๒๕ Easton and Dennis Jack,  Children in the Political System,  ( New York:  McGraw – 

Hill, 1969), pp. 7 - 8. 
๒๖ Michel Rush and Phillip Athoff, “Political Socialization”, [ออนไลน ์] , แหล่งท ี ่มา : 

http://www.schq.mi.th /ndc / thinkank/defence/pulic_knowledge.htm [๑๕ กันยายน ๒๕๖๓]. 
๒๗ Kenneth Langton, 1969, อ้างใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน , การเมือง: ทฤษฎีพัฒนา การเมือง, 

(กรุงเทพมหานคร : แสงจันทร์การพิมพ์, ๒๕๓๖), หน้า ๑๖๐ – ๑๗๑. 



๓๓ 

การเมืองแก่บุคคลในสังคม โดยมีสื ่อกลางที่ทำหน้าที่นี้ที่สำคัญได้แก่ ครอบครัว สถาบันการศึกษา 
กลุ่มเพื่อน ส่ือมวลชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มศาสนา 
 

ตางรางที่ ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายของการกล่อมเกลาทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Greenstein, F. I.,  
(1968, pp. 551 – 555) 

การกล่อมเกลาทางการเมืองว่ามี สองลักษณะ คือ ความหมาย
ในวงแคบ และความหมายในวงกว้างความหมายในวงแคบ คือ
การให้ ข่าวสารทางด้านการเมืองการปลูกฝังค่านิยมทางด้าน
การเมืองและการให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติต่าง ๆ  

Gabriel Almond and 
Bingham Powell,  
(1980, pp. 8 - 10) 

กระบวนการท่ีนำมาซ่ึงวัฒนธรรมทางการเมืองแกประชาชนนั้น
ในทางวัฒนธรรมทางการเมืองสามารถแตกต ่างไปจากแต่
ว ัฒนธรรมทางการเม ือง เด ิมและในบางกรณ ีอาจ เป็น
กระบวนการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหมก็่เป็นได้ 

Easton and Dennis Jack, 
(1969, pp. 7 – 8) 

วัฒนธรรมทางการเมืองใหม่อย ู ่ตลอดเวลา ซึ ่งม ีผลต่อ
เสถียรภาพหรือการคงอยู่ ของระบบการเมืองนั้น ๆ ดังนั้นการ
กล่อมเกลาทางการเมืองจึงเป็นการช่วยให้ระบบการเมืองแต่ละ
ระบบปรับตัวดำรงอยู่ต่อไป 

Michel Rush and Phillip 
Athoff, (๒๕๖๓). 

การกลอมเกลา ทางการเมือง ได้แก ครอบครัว การศึกษา 
เพื่อนฝูง กลุ่มศาสนา กลุ่มอาชีพ และส่ือมวลชน โดยผ่านเข้า
ไปทางฉากของการรับรู้ 

Kenneth Langton, อ ้ า ง ใ น 
สิทธิพันธ์ พุทธหุน,  
(๒๕๓๖, หน้า ๑๖๐ – ๑๗๑) 

กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่บุคคลได้เรียนรู แบบ
แผนพฤติกรรม และอุปนิสัย ในทางที่เกี ่ยวเนื่องกับการเมือง
โดยผ่านทางส่ือกลางต่าง ๆ ของสังคม ส่ือกลางเหล่านี้รวมถึง
สิ ่งแวดล้อมทั ่ว ๆ ไปด ้วย เช่น ครอบครัว กลุ ่มเพ ื ่อนฝูง 
โรงเรียน สมาคมผู้ใหญ่ และส่ือสารมวลชน 

 
๑) รูปแบบและขั้นตอนของกระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง 
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดแบบแผน

เชิงพฤติกรรมท่ีมีหรือแสดงออกต่อการเมืองของบุคคล อันมีส่วนสร้างบุคลิกภาพและ วัฒนธรรมทาง
การเมืองอันเป็นกระบวนการท่ีดำเนินไปตลอดชีวิต ดังท่ีได้กล่าวถึงไปบ้างแล้ว ในแง่รูปแบบของ การ
กล่อมเกลาทางการเมืองนั้นจึงมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของรูปแบบและขั้นตอนการกล่อมเกลา
ทางการเมือง ไว้ดังนี้ 



๓๔ 

การกล่อมเกลาทางการเมืองของบุคคลสามารถจำแนกได้เป็น ๒ รูปแบบคือ การกล่อม
เกลาทางตรง (Direct Form) เป็นการอบรมกล่อมเกลาหรือถ่ายทอดให้บุคคลเกิดการ เรียนรู้ที่มี
เนื้อหา (Content) เก่ียวกับการเมืองโดยเฉพาะ เช่น การเรียนรู้เก่ียวกับโครงสร้างของรัฐบาล รูปแบบ
ของการปกครองประเทศ ลัทธิทางการเมือง เป็นต้น อีกรูปแบบหนึ่งคือ การกล่อมเกลาทางอ้อม 
(Indirect Form) ซึ ่งเป็นวิธีการที่จะทาให้บุคคลเกิดความโน้มเอียงที่จะเป็นไปในทางการเมือง ๒๘  
ด้วยวิธีการเรียนรู้หรืออบรมกล่อมเกลาท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับเรื่องการเมืองโดยตรง แต่มีอิทธิพลทำให้  
เกิดการพัฒนาตัวตนทางการเมือง (Political Self) ของบุคคลได้ การกล่อมเกลาทางการเมือง แบบนี้ 
จะสร้างทัศนคติท่ีมีอำนาจทางการเมือง โดยหลักการสำคัญก็คือ ความสัมพันธ์ในวัยเด็ก ท่ีมีต่อพ่อแม่ 
ต่อครู เป็นต้น จะพัฒนาเป็นความคาดหวังต่อผู้มีอำนาจทางการเมืองต่อไปได้๒๙ 

รูปแบบของการกล่อมเกลาทางการเมืองนั้น จะดำเนินไปใน ๒ รูปแบบกล่าวคือ๓๐  
๑. รูปแบบที่เห็นได้ชัด (Manifest Transmission) การกล่อมเกลาทางการเม ืองใน 

รูปแบบนี้ เกิดขึ้นเมื ่อกระบวนการกล่อมเกลาหรือการถ่ายทอดนั้น เป็นการสื่อสารที่แสดงออก  
อย่างชัดเจนในการให้ข้อมูลข่าวสาร ค่านิยม และความรู้สึกต่อเรื่องทางการเมือง อันได้แก่ การสอน
เรื่องหน้าท่ีทางการเมืองของประชาชนให้แก่นักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น  

๒. รูปแบบที่แฝงอยู่ (Latent Transmission) ในรูปแบบนี้ เป็นการกล่อมเกลาที่ไมใ่ช่ 
ทัศนคติทางการเมือง (Non-political Attitude) แต่มีผลกระทบต่อทัศนคติทางการเมืองของผู้  
ได้รับการกล่อมเกลาทางการเมืองโดยทางอ้อม ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในวัยเด็ก เช่น เด็กรับ
เอาทัศนคติในทางก้าวร้าวจากครอบครัว ซ่ึงอาจมีแนวโน้มให้เด็กกลายเป็นบุคคลท่ีมี ทัศนคติแบบ
อำนาจนิยมเมื่อเติบโตขึ้น เป็นต้น๓๑  

สรุปได้ว่า กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด
แบบแผนเชิงพฤติกรรมที่มีหรือแสดงออกต่อการเมืองของบุคคล อันมีส่วนสร้างบุคลิกภาพและ 
วัฒนธรรมทางการเมืองอันเป็นกระบวนการท่ีดำเนินไปตลอดชีวิต 

 

 
๒๘ Dawson, Richard E. , and Prewitt, Kenneth,  Political Socialization,  (Boston:  Little 

Brown and Co, 1969), p. 41. 
๒๙ ล ิข ิต ธ ีรเวค ิน , ว ัฒนธรรมทางการเม ืองและการกล่อมเกลาเร ียนร ู ้ ทางการ เม ื อ ง ,  

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙), หน้า ๗๕. 
๓๐ Almond, Gabriel A.  and G.  Bringham Powell,  Comparative Politics:  A 

Developmental Approach, (Boston: Little Brown, 1966), p. 28. 
๓๑ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, วัฒนธรรมทางการเมืองการเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับประชาชน, พิมพ์คร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : วี.เจ.พร้ินติ้ง, ๒๕๔๔), หน้า ๒๓. 



๓๕ 

ตางรางที่ ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของรูปแบบและขั้นตอนของกระบวนการกลอมเกลา
ทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Dawson, Richard E., and 
Prewitt, (1969, p. 41) 

การกล่อมเกลาทางอ้อม (Indirect Form) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ี
จะทาให้บ ุคคลเกิดความโน ้มเอียงที ่จะเป็นไปในทาง
การเมือง 

ลิขิต ธีรเวคิน, (๒๕๒๙, หน้า ๗๕) การกล่อมเกลาทางการเมือง แบบนี้ จะสร้างทัศนคติที่มี
อำนาจทางการเมือง โดยหลักการสำคัญก็คือ ความสัมพันธ์
ในวัยเด็ก ท่ีมีต่อพ่อแม่ ต่อครู เป็นต้น จะพัฒนาเป็นความ
คาดหวังต่อผู้มีอำนาจทางการเมืองต่อไปได้ 

Almond, Gabriel A. and G. 
Bringham Powell. (1966, p. 
28) 

รูปแบบของการกล่อมเกลาทางการเมืองนั้น จะดำเนินไปใน 
๒ รูปแบบกล่าวคือ ๑) รูปแบบท่ีเห็นได้ชัด และ๒) รูปแบบ
ท่ีแฝงอยู่ 

วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, 
(๒๕๔๔, หน้า ๒๓) 

การกล่อมเกลาทางการเมืองโดยทางอ้อม ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ในวัยเด็ก เช่น เด็กรับเอาทัศนคติในทาง
ก้าวร้าวจากครอบครัว ซ่ึงอาจมีแนวโน้มให้เด็กกลายเป็น
บุคคลท่ีมี ทัศนคติแบบอำนาจนิยมเมื่อเติบโตขึ้น 

 

 ๒) ขั้นตอนของกระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง 
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง มีลำดับข้ันตอน จำแนกได้ ๔ ขั้น ดังต่อไปนี้๓๒ 
ขั้นตอนแรก เป็นขั้นมูลฐานเริ่มแรกสุก เมื ่อคนเกิดมาจะได้รับการอบรมเป็นช่วงตอน  

ท่ีทารกได้รับการฝึกฝนให้เป็นสมาชิกของสังคม ซ่ึงเป็นตอนท่ีเด็กจะเกิดภาวการณ์เรียนรู้ เกิด ทัศนคติ 
ค่านิยม ความชำนาญ ความสัมพันธ์กับบทบาทต่าง ๆ ของบุคคลความรู้ท่ัวไปและส่ิงต่าง ๆ ท่ีจำเป็น
ซึ่งคนในสังคมนั้นจะต้องเรียนรู้ อันเรียกได้ว่าเป็นขั้นของการสร้างความโน้มเอียง ( Orientation)  
ให้บุคคลเข้าสู ่ความเป็นมนุษย์ โดยชี้ให้เห็นถึงแนวทางการเรียนรู้วิธีในการดำเนินชีวิตหรือการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคม  

 
๓๒ Pye, Lucian, Politics, Personality, and Nation Building:  Burma’  s Search for 

Identity, (New Harven: Yale University Press, 1962), pp. 44 - 48. 



๓๖ 

ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นที่ก่อให้เกิดบุคลิกภาพต่อบุคคล อันเป็นประสบการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีมีอิทธิพลต่อจิตใต้สานึก ซ่ึงจะเป็นผู้กำหนดบุคลิกภาพมูลฐานของบุคคลนั้น ในขั้นตอนนี้บุคคลจะมี
ความสานึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หรือท่ีเรียกว่ามีตัวตน (Identity)  

ขั้นตอนที่สาม เป็นขั้นที่บุคคลได้รับการกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นขั้นตอนที่บคุคล 
เริ่มมีความรู้สึก มีความสำนึก ถึงโลกทางการเมืองรอบ ๆ ตัวเขา และได้รู้ รวมท้ังมีทัศนะกับเข้าใจถึง
เหตุการณ์ความเป็นไปทางการเมืองต่าง ๆ  ที ่เรียกได้ว่าเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองผ่านตัวแทน  
การกล่อมเกลา (Political Socializing Agents)  

ขั้นที่สี ่ เป็นขั้นตอนที่บุคคลผ่านจากการเป็นสมาชิกของการเมืองที่ไม่ได้มีกิจกรรม 
(passive) มาเป็นผู้เข้าร่วมที่มีบทบาททางการเมือง ขั ้นตอนนี้เรียกว่า การเลือกสรรทางการเมอืง 
(Political Recruitment) โดยเป็นขั้นตอนที่บุคคลจะมีความเข้าใจต่อการเมืองอย่าง ลึกซึ้งและมี
ทัศนคติทางการเมือง หรือที่เรียกว่ามีบุคลิกภาพทางการเมืองอย่างชัดเจนและถาวรขึ้นกว่าเดิม   
คำแปลศัพท์คานี้เป็นภาษาไทย มีความแตกต่างกันไปบ้างได้แก่ “กระบวนการสังคมประกิตทาง
การเมือง” “กระบวนการหล่อหลอมทางการเมือง” หรือ “กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง”๓๓ 

 

ตางรางที่ ๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของขั้นตอนของกระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Pye, Lucian, (1962, pp. 44 - 
48) 

กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง มีลำดับข้ันตอน จำแนก
ได้ ๔ ขั้น ขั ้นตอนแรก เป็นขั้นมูลฐานเริ่มแรกสุก ขั ้นตอนท่ี
สอง เป็นขั้นที่ก่อให้เกิดบุคลิกภาพต่อบุคคล ขั้นตอนที่สาม 
เป็นขั้นที่บุคคลได้รับการกล่อมเกลาทางการเมือง 
ขั้นที่สี ่ เป็นขั้นตอนที่บุคคลผ่านจากการเป็นสมาช ิกของ
การเมืองท่ีไม่ได้มีกิจกรรม 

ชนิดา จติตรุทธะ, (๒๕๕๖, หน้า 
๖๕) 

กระบวนการสังคมประกิตทางการเมือง “กระบวนการหล่อ
หลอมทางการเมือง” หรือ “กระบวนการเรียนรู ้ทางการ
เมือง” 

 
 
 
 

 
๓๓ ชนิดา จิตตรุทธะ, วัฒนธรรมปิระมิดกับการทำให้เป็นประชาธิปไตย , (กรุงเทพมหานคร :  

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๖๕. 



๓๗ 

๓) ทฤษฎีการกล่อมเกลาทางการเมือง 
การศึกษาการกล่อมเกลาทางการเมืองในครั้งนี้ส่วนที่หนึ่งจะได้อธิบายทฤษฎีของการ

กล่อมเกลาทางการเมืองว่ามีความหมายเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้น ดังนั้น  
จึงมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของทฤษฎีการกล่อมเกลาทางการเมือง ไว้ดังนี้๓๔ 

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

๑. ประสบการณ์ในวัยเด็ก โดยเชื่อว่าประสบการณ์ก่อนวัยผู้ใหญ่ (Pre – Adult) เป็น
แหล่งที่มาของทัศนคติทางการเมืองแบบแผนอำนาจ และในสภาพการณ์ทางสังคมเมื่อครั ้งวัยกอ่น 
ผู้ใหญ่มีบทบาทที่เป็นหัวเลี ้ยวหัวต่อเกี ่ยวกับรูปแบบของความโน้มเอียงทางการเมือง สถาบันท่ีมี 
อิทธิพลต่อประสบการณ์ในวัยเด็กคือสถาบันครอบครัวและโรงเรียน  

๒. อาชีพการงานและองค์กรต่าง ๆ ท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วน แบบแผนจากสถาบันเหล่านี้ยิ่ง
มี ความใกล้ชิดกับแบบแผนอำนาจของระบบการเมืองเท่าไร แบบแผนอำนาจนั้นจะมีผลอย่างสำคัญ  
ต่อแบบแผนพฤติกรรมการเมืองมากยิ่งขึ้น และมากกว่าแบบแผนอำนาจในครอบครัว  

๓. มาตรฐานของระบบการเมือง มาตรฐานของระบบการเมืองแต่ละสังคมก็จะมีอิทธิพล
ต่อ กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของบุคคลในสังคมนั้นด้วย  

๔. การมีส ่วนร ่วมในการต ัดสินใจตกลง ร ูปแบบดังกล่าวนี ้ Almond และ Verba  
ได้อาศัยการวิเคราะห์จากผลการวิจัยระหว่างชาติ (๕ ชาติคือ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ อิตาลี
และ เม็กซิโก) ปรากฏว่าผู้ตอบคำถามว่าสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจภายในครอบครัว โรงเรียน 
หรืออาชีพการงานมีผลต่อการคาดหวังในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง 

การกล่อมเกลาทางการเมือง ๓ ทฤษฎี สรุปได้ดังนี้๓๕  
๑. ทฤษฎี Psychodynamic เป็นการมองการพัฒนาการของปัจเจกบุคคลโดยเน้น

ขั้นตอน ของวุฒิภาวะ (Maturation) ของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกับความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อ
ผู้นำทางการเมืองและผู้มีอำนาจทางการอ่ืน ๆ อย่างไรนั้น จะเป็นผลมาจากการถ่ายทอดความรู้ สึกท่ี

 
๓๔ Almond, G.A. & Verba. S., The civic culture, (Boston: little Browe, 1965),  อ้างใน ฟา

ติมา ไทยเศรษฐ, “สถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี”, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย, ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ 
(๒๕๖๐) : ๒๔๙ - ๒๖๘. 

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



๓๘ 

เคยมีต่อบิดา ฉะนั้นในทฤษฎีนี้จะให้ความสำคัญของครอบครัวต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของ 
บุคคลในสังคม 

๒. ทฤษฎี Social – Learning ทฤษฎีนี้มีจุดเน้นส่ิงเร้าซ่ึงเป็นส่ิงท่ีปัจเจกบุคคลได้รับจาก
ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา ส่ิงเร้าท่ีสำคัญท่ีอยู่รอบตัวบุคคลคือข่าวสาร 

๓. ทฤษฎี Cognitive – Development เป็นทฤษฎีท่ีเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับ
ความสามารถในการปรับตัวของปัจเจกบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที ่อยู่ รอบตัวเรา ซึ่งจะขึ้นอยู่   
กับความสามารถของบุคคลในการใช้ความคิดอันสืบเนื่องมาจากพื้นฐานสำคัญคือประสบการณ์ ของเรา 

 

ตางรางที่ ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของทฤษฎีการกล่อมเกลาทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Dawson,  
(1977, p. 47) 

กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองซึ ่งเป็นสิ ่งที ่มี 
อิทธิพลอย่างสำคัญต่อกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง 
สรุปได้ ๔ ประการคือ ๑. ประสบการณ์ในวัยเด็ก 
๒. อาชีพการงานและองค์กรต่าง ๆ ๓. มาตรฐานของระบบ
การเมือง ๔. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตกลง 
การกล่อมเกลาทางการเมือง ๓ ทฤษฎี 
๑. ทฤษฎี Psychodynamic เป็นการมองการพัฒนาการของ
ปัจเจกบุคคลโดยเน้นขั้นตอน ของวุฒิภาวะ (Maturation) ของ
บุคคล 
๒. ทฤษฎี Social – Learning ทฤษฎีนี้มีจดุเน้น “ส่ิงเรา้” 
๓. ทฤษฎ ี  Cognitive – Development เป ็นทฤษฎ ีท ี ่ เน้น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับความสามารถในการปรับตัว
ของปัจเจกบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

๔) สถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง 
การแบ่งสถาบันในกระบวนกล่อมเกลาทางการเมืองโดย สรุปได้ดังนี้๓๖ 
๑. สถาบันครอบครัว (Family Institution) 
ครอบครัวเป็นสถาบันหรือแหล่งของการเรียนรู้และทางการเมืองที่สำคัญเป็น แหล่ง

วัฒนธรรมทางการเมืองอันสำคัญ ได้แก่ ทัศนคติ ความเช่ือ ตลอดจนค่านิยมท่ีเก่ียวกับ การเมืองได้รับ
การถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ ่นหนึ่งการที่ครอบครัวได้รับการยอมรับว่าเป็น สถาบันหรือ
องค์กรท่ีมีความสำคัญในการเรียนรู้ทางการเมืองแก่เด็กก็เพราะเด็กเมื่อแรกเกิดมา ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่
ในครอบครัว สำหรับวิธีการของครอบครัวในการให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับเด็กมี อยู่หลายวิธีแต่
ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีการวางแผนที่เป็นระบบ และส่วนใหญ่เป็นไปโดย ไม่ตั ้งใจและ
ครอบครัวก็เป็นโครงสร้างท่ีทำหน้าท่ีในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของสังคม เป็นโครงสร้าง
แรกที่บุคคลจะได้พบ อิทธิพลที่สำคัญของ ครอบครัวคือการสร ้างทัศนคติต ่ออำนาจ กล่าวว่า  
คือ ภายในครอบครัวจะมีลักษณะการตัดสินใจ ร่วม (Collective Decision) ซ่ึงมีลักษณะอำนาจเป็น
การใช้อำนาจหน้าท่ี (Authoritative) ใน ทัศนะของเด็กเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามหรือไม่เช่ือฟังจะ
นำไปสู่การลงโทษหรือไม่ได้รับส่ิงท่ีต้องการ ดังนั้น ประสบการณ์ของเด็กเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในครอบครัวจะส่งผล ต่อความรู้สึกมีความสามารถทางการเมือง (Political Competence) 
สร้างทักษะเก่ียวกับการมี ปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองและนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในอนาคต 
ถ้าเด็กถูกอบรมส่ังสอน ให้มีพฤติกรรมแบบยอมรับเช่ือฟังก็อาจทำให้เด็กนั้นมีพฤติกรรมทางการเมือง
เป็นแบบนั้นในอนาคต นักวิชาการบางคนเห็นว่าในครอบครัวที่มีการพูดคุยถกเถียงปัญหาทางการ
เมืองจะมีความ ผูกพันกับหน้าท่ีทางการเมือง๓๗ 

๒. สถาบันการศึกษา (Educational Institution) 
๒.๑ โรงเรียน กล่าวได้ว่าเป็นสถาบันหรือตัวแทนที่มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ทาง

การเมืองของนักเรียน ท้ังนี้เพราะในสังคมสมัยใหม่การเรียนรู้ทางการเมืองมักจะเกิดขึ้นในช้ันเรียนโดย
ผ่าน  

๒.๑.๑ หลักสูตรท่ีต่างยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือท่ีมีความสำคัญเครื่องมือหนึ่งใน
การให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับนักเรียน โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาและหลักสูตรหน้าท่ี

 
๓๖ จุมพล หนิมพานิช, กระบวนการเรียนรู ้ทางการเมืองกับทัศนคติทางการเมืองของคนไทย , 

เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองไทย หน่วยที่ ๕ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หน้า ๑๗ - ๑๘. 

๓๗ พรศักดิ์ ผ่องแผ้วและ สายทิพย์ สุคติพันธ์, ข่าวสารทางการเมืองของคนไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๖๘. 



๔๐ 

พลเมือง ทั้งนี ้เพราะหลักสูตรเหล่านี้ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักเรียนให้มีคุณสมบัติเป็น
พลเมืองของชาติ  

๒.๑.๒ กิจกรรมเกี ่ยวกับพิธีการในชั ้นเร ียน ( Class – Room ritual life) 
การ เรียนรู้ทางการเมืองของเด็กนอกจากจะเรียนรู้ในโรงเรียนโดยผ่านหลักสูตรแล้ว เด็กอาจจะเรียนรู้ 
ทางการเมืองจากกิจกรรมท่ีเก่ียวกับพิธีการในช้ันเรียนได้อีก เช่น การเคารพธงชาติการร้องเพลงชาติ 
เป็นต้น ซ่ึงลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนปลูกฝังความรู้สึกรักชาติให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก  

๒.๑.๓ ครู กล่าวได้ว่า เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางการเมืองของเด็ก
เพราะประการที่หนึ่งสำหรับเด็กแล้วครูคือสัญลักษณ์ของอำนาจ หน้าที่ที ่เด็กส่วนใหญ่จะต้อง  
เข้ามาเก่ียวข้อง มาให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับอิทธิพลทางการเมืองในรูปของตัวบุคคลท่ีใช้อำนาจครั้ง
แรกแม้อาจจะยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ทางการเมือง อำนาจทางการเมืองที่เป็นนามธรรมและมี 
ลักษณะร่วมเช่น โครงสร้างของรัฐบาลอย่างสมบูรณ์เท่าใดนัก ประการท่ีสองครูในฐานะผู้สอน ถ้าครูมี
วิธีการสอน วิธีการถ่ายทอดท่ีดี นอกจากจะทำให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองท่ี ถูกต้อง
แล้วยังอาจทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นอีกด้วย แต่ถ้าหากวิธีการสอน วิธีการถ่ายทอดของ ครูไม่ดีไม่
มีความเหมาะสมแน่นอนนอกจากจะทำให้เด็กขาดความกระตือรือร้น เกิดความเฉ่ือยชา ทางการเมือง
แล้วยังอาจทำให้เด็กมีความร ู้ความเข้าใจการเมืองที่ไม ่ถูกต้องอีกด้วย ประการที่สาม ความรู้
ความสามารถของครูผู้สอน ถ้าครูผู้สอนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าเก่ียวกับเรื่องการเมืองเป็น อย่างดีมี
ความสามารถในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยการพยายามปรับปรุงตนเองให้ทันเหตุก ารณ์ 
ตลอดจนมีการแสวงหาความรู้เพิ ่มเติมอยู่เสมอ เป็นที่ยอมรับว่าครูผู ้สอนคุณลักษณะ ดังกล่าวมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางการเมืองของเด็ก 

๒.๒ สถาบันระดับอุดมศึกษาได้แก่วิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยกล่าวได้ว่าเป็น 
สถาบันหรือตัวแทนให้การเรียนรู้ทางการเมืองท่ีสำคัญของนิสิตนักศึกษา โดยท่ัวไปมักจะเป็น แหล่งท่ี
เปล่ียนแปลงลักษณะท่ีนิ่งเฉยทางการเมือง การไม่แสดงออกทางการเมือง ความไม่สนใจท่ี จะมีส่วน
ร่วมทางการเมืองให้ความสนใจอยากแสดงออกทางการเมือง 

๓. กลุ่มเพื่อน (Peer Group) เป็นกลุ่มปฐมภูมิประกอบด้วยบุคคลท่ีมีอายุและฐานะ
ทาง สังคมทัดเทียมกัน โดยทั่วไปมีความสำคัญในการให้การเรียนรู้ทางสังคมและการปรับตัวของ
บุคคลในสังคม ในกรณีของการให้การเรียนรู้ทางการเมืองเป็นท่ียอมรับกันว่ากลุ่มเพื่อนมิได้ มีบทบาท
ยิ่งหย่อนไปกว่าครอบครัวและโรงเรียน โดยเฉพาะในช่วงที่เด็กอยู่ในวัยรุ ่นและวัยที่เป็ นผู้ใหญ่ดัง 
ปรากฏในผลการวิจัยของ Massialas ที่พบว่านอกจากครอบครัวและสถาบันการศ ึกษา ได้แก่ 
โรงเรียนจะมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ทางการเมืองแก่เด็กแล้ว กลุ่มเพื่อนก็มีอิทธิพลในเรื่องนี้อยู่ 
ไม่น้อย ในแง่ของการต่อสู้เด็กวัยรุ่นมักจะต่อสู้ตามความเช่ือของกลุ่ม นอกจากนี้พวกนี้มักจะมีความ
เช่ือทางสังคมและการเมืองไปในทางท่ีดี ความแตกต่างในบทบาทระหว่างกลุ่มเพื่อนและ ครอบครัวคง



๔๑ 

จะอยู่ท่ีขณะท่ีครอบครัวช่วยสร้างการรับรู้การเลียนแบบ ความจงรักภักดีทางการเมือง ให้กับเด็ก ๆ 
ในช่วงระยะเริ่มต้นของชีวิต กลุ่มเพื่อนจะช่วยในช่วงเข้าสู่วัยรุ่นได้โดยการให้การ เรียนรู้ทางการเมือง
ในระดับที่สูงขึ ้นจนกระทั่งเด็กสามารถเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับการ เปลี่ยนแปลงในโลกแห่ง
การเมืองได้  

๔. กลุ่มอาชีพ (Career Group) ถือกันว่ามีความสำคัญในการให้การเรียนรู้ทางสังคม
และทางการเมืองให้แก่ บุคคลในกรณีของการให้การเรียนรู้ทางสังคมเม่ือบุคคลได้รับการเตรียมพร้อม
ท่ีจะประกอบอาชีพของตนเองจะพบว่า ในแต่ละกลุ่มอาชีพจะมีวิธีการโดยเฉพาะของตน ซ่ึงอาจจะไม่
ซ้ำกันกลุ่มอาชีพ อ่ืนในกรณีของการเรียนรู้ทางการเมือง เช่น กลุ่มชาวนา กลุ่มเกษตรกร นอกจากจะ
ช่วยให้สมาชิก ใหม่ของกลุ่มได้เรียนรู้ทางสังคมคือระเบียบวิธีการของกลุ่ม การอยู่ร่วมกันควรให้ความ
ช่วยเหลือ กันและกัน ในบางกรณียังได้ช่วยสมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้หรือมีทัศนะทางการเมืองอีกด้วย 
เพราะ ในหลายกรณีการที่กลุ ่มดังกล่าวจะได้มาซึ่งความต้องการหรือผลประโยชน์จะต้องมีการ
เคล่ือนไหว ชุมนุมประท้วง ในกรณีดังกล่าวสมาชิกของกลุ่มบุคคลจะมีการเรียนรู้วิธีการเคล่ือนไหว
ชุมนุม วิธีการใช้อำนาจต่อรองกับนายจ้าง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือแม้กระท่ังกับรัฐบาล ในแง่นี้จะเห็นได้
ว่า กลุ่ม (อาชีพ) มีส่วนช่วยให้สมาชิกของกลุ่มได้การเรียนรู้ทางการเมือง  

๕. ส ื ่ อมวลชน (Mass Media)  ส ื ่ อมวลชนหมายถ ึงส ื ่อหร ือช่องทางของการ
สื่อสารมวลชนซึ่ง ได้แก่ หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์หนังสือ นิตยสาร โดยทั่วไปมีหน้าท่ี
สำคัญดังนี้ คือ หน้าที่เสนอข่าวสาร เสนอความเห็น บริการศึกษา และทำหน้าที่ทางด้านบันเทิง  
ซึ่งหน้าที่เหล่านี้ โดยเฉพาะหน้าที่เสนอข่าวและเสนอความเห็นมีผลต่อทัศนะความโน้มเอียงทาง
การเมืองของบุคคล เพราะข่าวที่เสนอทุกวันส่วนหนึ่งเป็นข่าวที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องเหตุการณ์ทาง
การเมืองท่ีส่ือมวลชนได้ ถ่ายทอดจากรัฐบาลมาสู่ประชาชน  

๖. สถาบันการเมือง (Political Institution) สถาบันทางการเมือง ได้แก่ พรรค
การเมืองกลุ่ม ผลประโยชน์ นอกจากทำหน้าท่ีในการเป็นตัวแทนประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่าง องค์การของรัฐบาล สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในประเทศแล้วยังมีส่วนในการทำ
หน้าท่ี ในการเรียนรู้ทางการเมืองมักจะกระทำโดยผ่านการให้ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ การประชุม 
ปรึกษาหารือ การติดต่อเป็นส่วนตัว รวมทั้งการดำเนินงานของพรรคในท้องถิ่น ซึ ่งถ้าหากกระทำ 
อย่างกระตือรือร้นจะมีส่วนทำให้ประชาชนเกิดความสนใจในการเมืองได้ 

สรุปได้ว ่า สถาบันสำค ัญที ่ม ีผลต ่อการกล่อมเกลาทางการเมือง ค ือ ครอบครัว 
สถาบนัการศึกษา กลุ่มเพื่อน กลุ่มอาชีพ ส่ือมวลชน และสถาบันการเมือง เนื่องจากสถาบันทั้งหมดนี้
ล้วนมีความใกล้ชิดกับการกล่อมเกลาทางการเมืองเป็นอย่างมาก ซ่ึงจากความใกล้ชิดจะมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ัวไปอย่างกว้างข้าง 

 
 



๔๒ 

ตางรางที่ ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของสถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จุมพล หนิมพานิช,  
(๒๕๓๓, หน้า ๑๗ - ๑๘) 
 
 
 
 
 
 

การแบ่งสถาบันในกระบวนกล่อมเกลาทางการเมืองโดย สรุปได้
ดังนี้ 
(๑) จ ิตสำนึกและความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  
(๒) จิตสำนึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพ  
(๓) จิตสำนึกในการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของ
ผู้อ่ืน  
(๔) จิตสำนึกในเรื่องเสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย  
(๕) จิตสำนึกในเรื่องหลักความเสมอภาค  
(๖) จิตสำนึกในหลักความยุติธรรม  
(๗) จิตสำนึกในความอดทนอดกล้ันต่อความคิดเห็นและพฤติกรรม
ท่ีแตกต่าง  
(๘) จิตสำนึกในหลักนิติธรรม 

พรศักดิ์ ผ่องแผ้วและ สาย
ทิพย์ สุคติพันธ์, (๒๕๒๖, 
หน้า ๖๘) 

สำหรับวิธีการของครอบครัวในการให้การเรียนรู้ทางการเมืองกับ
เด็กมี อยู่หลายวิธีประสบการณ์ของเด็กเก่ียวกับการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในครอบครัวจะส่งผล ต่อความรู้สึกมีความสามารถ
ทางการเมือง (Political Competence) สร้างทักษะเก่ียวกับการมี 
ปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองและนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
อนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 ๒.๓.๓ คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (Candidate) นักการเมืองในฐานะเสมือนผลิตภัณฑ์ จะต้องผ่าน
กระบวนการคัดสรรจากพรรค โดยเริ่มจากความแน่วแน่ในอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีผู้สมัครมีต่อพรรค 
จากนั้นจะต้องมีภาพลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับพรรคท่ีสังกัด ขณะเดียวกันก็ต้องได้รับการฝึกอบรมในการ
พัฒนาบุคลิกภาพ การส่ือสารและการพูดในท่ีสาธารณะ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น มี
ความสำคัญอย่างมากในประเทศกำลังพัฒนา เพราะตัวบุคคลมีความผูกพันกับผู้เลือกตั้งมากกว่าพรรค
การเมือง๓๘ 
 มีนักวิชาการได้ให้ความสำคัญเก่ียวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าเป็นผู้ท่ีเสนอตัวเข้ามาเป็น
ผู้แทน ซ่ึงผู้สมัครแต่ละคน ล้วนส่งอิทธิพลต่อผู้สมัครด้วยกันท้ังส้ิน เพราะการตัดสินใจเลือกตั้งของ
ประชาชน มาจากการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สมัครหากผู้สมัครคนใดโดดเด่นย่อมโน้มน้าวใจผู้
เลือกตั้งได้มากกว่า การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน จึงต้องกระทำเป็น
อันดับต้นก่อนลงสมัครรับเลือกตั้ง๓๙ 
 สรุป คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของ
ประชาชน ซ่ึงมาจากการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สมัครหากผู้สมัครท่ีเด่นย่อมมีแรงจูงใจผู้เลือกตั้ง
ได้มากกว่า 
 

ตารางที่ ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Adam F. Simon,  
(2002, p. 30) 

อุดมการณ์ทางการเมืองที ่ผู ้สม ัครมีต่อพรรค จากนั้นจะต้องมี
ภาพลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับพรรคท่ีสังกัด ขณะเดียวกันก็ต้องได้รับ
การฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

นันทนา นนัทวโรภาส, รศ.ดร, 
(๒๕๖๓, หน้า ๑๒๔) 

ความสำคัญเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าเป็นผู้ที่เสนอตัวเขา้มา
เป็นผู ้แทน  การต ัดสินใจเลือกต ั ้งของประชาชน มาจากการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สมัครหากผู้สมัครคนใดโดดเด่นย่อม
โน้มน้าวใจผู้เลือกตั้งได้มากกว่า การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร
โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน  

 

 
๓๘ Adam F. Simon, The Wining Message, (London: Cambridge University Press, 2002), 

p. 30. 
๓๙ นันทนา นันทวโรภาส, รศ.ดร, สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ , (พระนคร 

ศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓), หน้า ๑๒๔. 



๔๔ 

 ๒.๓.๔ การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 
 การหาเสียงเลือกตั้งสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งท่ีจะประสบความสำเร็จจะต้องมีวิธีการในการ
หาเสียงโดยการโฆษณาหาเสียงแบบเดิมทางเคเบิลทีวี ปราศรัยหาเสียงผ่านงานส่ือต่าง ๆ เพื่อจูงใจ  
มีเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งและใช้รถแห่หาเสียงเพื่อทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง
ของประชาชนในการออกไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง ได้จำแนกรูปแบบในการหาเสียง ดังนี้๔๐ 
 ๑. การใช้ส่ิงพิมพ์และการประชาสัมพันธ์ เป็นการรณรงค์หาเสียงอย่างเป็นทางการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งได้รู้จักผู้สมัคร โดยอาจจะทำเป็นป้ายคัทเอ้าท์ขนาดใหญ่ 
บอกชื่อ สังกัดพรรค พร้อมนโยบายและรูปภาพของผู้สมัคร นอกจากนี้ก็มีโปสเตอร์ หรือใบปลิว  
หรือการ์ดขนาดเล็ก ๆ สำหรับแนะนำตัวผู้สมัคร ซ่ึงอาจจะออกมาเป็นระยะ ๆ ในช่วงระหว่างท่ีทำ
การหาเสียง หรืออาจจะออกมาแก้ข่าวท่ีถูกโจมตี นอกจากนี้ก็มีการใช้รถท่ีมีโปสเตอร์ หรือแผ่นป้าย
โฆษณา ชื่อ รูป หมายเลขประจำตัวของผู้สมัครให้วิ ่งกระจายเสียงไปตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนทราบข่าวสารของผู้สมัครในกรณีท่ีผู้สมัครไม่ได้ออกไปสัมผัสประชาชนโดยตรง 
 ๒. การปราศรัยหาเสียงมีหลายแบบ คือ อาจจะเป็นการปราศรัยท่ีทำไปอย่างมีพิ ธีการ  
มีการจัดจัดเวลาปราศรัยท่ีมีการนัดหมายหรือประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า หรืออาจเป็นแบบท่ีผู้สมัคร
ได้รับเชิญให้ขึ ้นเวทีปรากฎตัว และกล่าวคำปราศรัยในงานพิธีต่าง ๆ  ที ่หัวคะแนนอ้างโอกาสจัดขึ้น 
เช่น งานบวชนาค งานศพ งานวันเกิด ฯลฯ หรืออาจจะเป็นไปในแบบท่ีมีองค์กรอะไรสักอย่างในเขต
จังหวัดที่มีลักษณะภายนอกเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง เช่น หอการค้า จังหวัดจัดการ
อภิปรายข้ึน โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่ีเป็นหัวหน้าทีมของทุกทีมมีโอกาสมาแถลงนโยบาย หรือให้
ประชาชนผู้เข้าฟังได้ซักถามข้อข้องใจได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการปราศรัยเพื่อหาเสียงโดยตรงอาจจะ
เป็นวิธีหลักในบางจังหวัด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง แต่ในบางพื้นท่ีอาจเป็น
เพียงผลพลอยได้ของการประชาสัมพันธ์ตัวผู้สมัครให้เป็นท่ีรู้จักเท่านั้น 
 ๓. การเข้าถึงตัวผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เป็นการหาเสียงแบบที่นิยมเรียกกัน ว่า  
การเคาะประตูบ้าน เป็นท่ีนิยมกันมากในหมู่ผู้สมัครหน้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท่ีมีประชากร
หนาแน่น เพราะนอกจากจะได้ภาพพจน์ว่าเป็นผู้สมัครท่ีเข้าถึงได้แล้ว ยังจะดูเป็นการสร้างความรู้สึก
ใกล้ชิดสนิทสนมกับชาวบ้านได้ในระยะเวลาอันส้ัน 
 ๔. การใช้สื ่อมวลชนเพื่อการหาเสียง สื ่อมวลชนทุกประเภทโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์มี
บทบาทที่สำคัญในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการหาเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ ในระดับชาติ 
นักการเมืองที่เจนเวทีจะพยายามอาศัยคอลัมม์ในหนังสือพิมพ์ระดับชาติ ทำตัวให้เป็นข่าวอยู่เป็น
ประจำ การเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ระดับชาติมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้สมัคร

 

 ๔๐ สมบัติ จันทรวงศ์, การเมืองเรื ่องเลือกตั ้ง : กรณีศึกษาการเลือกตั ้งทั ่วไป พ.ศ. ๒๕๓๙ , 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, ๒๕๓๐), หน้า ๓๐-๓๖. 



๔๕ 

หน้าใหม่จะให้ความสำคัญกับโอกาสดังกล่าวมาก เพราะถือได้ว่าเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตนเอง
เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้สมัครจะสามารถนำข่าวคราวดังกล่าวไปถ่ายเอกสารแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน 
หรือเพื่อนำลงในเอกสารประชาสัมพันธ์ท่ีตนทำเลียนแบบรูปแบบของหนังสือพิมพ์ สำหรับแจกในเขต
พื้นท่ีเลือกตั้งอีกท่ีหนึ่ง 
 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นการรณรงค์ที ่นักการเมืองและประชาชนรู้จักกัน ดี  
ซึ่งการรณรงค์นี ้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประมาณ ๓๐ – ๔๕ วัน 
โดยทั่วไปการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของนักการเมืองไทยที่ผ่านมา มักจะดำเนินการด้วยตัวเอง  
มีทีมงานสนับสนุนท่ีส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัคร ไม่ใช่มืออาชีพ การรณรงค์หาเสียงจึงมีลักษณะเฉพาะตวั 
เฉพาะพื้นที่ โดยแบ่งการรณรงค์ออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ การรณรงค์แบบเปิดเผยหรือเป็นทางการ  
กับการหาเสียงแบบไม่เปิดเผย๔๑ 
 รูปแบบของการรณรงค์หาเสียงแบบเปิดเผย ประกอบไปด้วย 
 ๑. การใช้สื ่อสิ ่งพิมพ์และการประชาสัมพันธ์ จะทำการขึ้นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
(บิลบอร์ด) ตามบริเวณส่ีแยกท่ีมีการจราจรหนาแน่น มีการติดโปสเตอร์ท่ีมีรูปผู้สมัครพร้อมหมายเลข
และคำขวัญตามที่ชุมชนต่างๆ มีการแจกบัตรเล็กๆ ที่มีหมายเลขและชื่อผู้สมัคร ที่เรียกว่า บัตรย้ำ
เบอร์ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง 
 ๒. การปราศรัยหาเสียง มักจัดขึ้นในสถานท่ีสาธารณะ ท่ีเป็นจุดศูนย์กลางเมือง มีผู้สมัคร 
พร ้อมทั ้งห ัวหน้าพรรค และบุคคลสำค ัญระด ับชาติไปปรากฏตัว เพ ื ่อสร ้างความน่าเชื ่อถือ 
ขณะเด ียวกันผู ้สม ัครก็ต ้องเกณฑ์ชาวบ ้าน จ ัดรถร ับคนมาฟัง ถ ือป้ายสนับสนุนผู ้ สม ัคร  
เตรียมพวงมาลัยไว้คล้องคอผู้สมัคร และคอยปรบมือให้กำลังใจในระหว่างการปราศรัย 
 โดยท่ัวไปการจัดการปราศรัยท่ีจะมีผู้สนใจไปฟังจริงจัง มักเป็นพื้นท่ีท่ีประชาชนมีความ
ตื่นตัวทางการเมืองสูง เช่น กรุงเทพมหานคร และพื้นท่ีในภาคใต้ ส่วนพื้นท่ีอ่ืนๆ นั้น การปราศรัยเป็น
พิธีกรรม หรือ “การแสดงละคร” เพื่อแสดงศักยภาพและดึงดูดความสนใจให้เกิดขึ้นกับตัวผู ้สมคัร
เท่านั้น 
 ๓. การเคาะประตูบ้าน เป็นการหาเสียงที่เข้าถึงตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สร้างความคุ้นเคย 
แสดงความเป็นกันเอง ซ่ึงเป็นวิธีการรณรงค์หาเสียงท่ีได้ผลอย่างมากในพื้นท่ีชนบท เพราะชาวบ้านจะ
มีความรู้สึกผูกพันกับคนที่รู ้จัก มากกว่าคนที่ไม่เคยพบหน้ามาก่อน แต่หากเป็นผู้สมัครหน้าใหมท่ี่   
ไม่คุ ้นเคยกับพื้นที่ จำเป็นต้องมีพี ่เลี ้ยงนำไป ซึ่งหากพี่เลี้ยงเป็นหัวคะแนนผู้กว้างขวาง ผู้นำชุมชน  
ผู้ท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น 
 ๔. การใช้สื ่อมวลชนในการรณรงค์ภาพกว้าง เป็นการรณรงค์ในระดับพรรคการเมอืง  
ท่ีจะสร้างวาระเข้าไปในส่ือมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หากพรรคมีกิจกรรมการรณรงค์ท่ี

 

 ๔๑ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๒๗. 



๔๖ 

แปลกแตกต่าง ก็จะทำให้ส่ือมวลชนหยิบยกไปนำเสนอเป็นข่าว ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อผู้สมัครในพื้นท่ีด้วย 
ส่วนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมักมียอดขายและจำนวนผู้อ่านไม่มาก จึงมีผลต่อการโน้มน้าวใจ ผู้เลือกตั้งได้
จำกัด 
 การหาเสียงแบบไม่เปิดเผย ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้มีอิทธิพลและหัวคะแนน เป็นส่ือบุคคลท่ีถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนคะแนน
เสียงการเลือกตั้งในชนบท ผู้มีอิทธิพล ก็คือ บุคคลท่ีมีบุญบารมีเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในพื้นท่ี 
เป็นผู้ที ่มีคุณงามความดี เป็นที่พึ ่งพาแก่ประชาชนในชุมชนนั้น  ๆ  แม้บางครั้งอาจจะมีอาชีพที่ผิด
กฎหมาย เช่น เจ้ามือหวยใต้ดินก็ตาม ดังนั้น หากผู้มีอิทธิพลให้การสนับสนุนผู้สมัครคนใด ก็ย่อมทำ
ให้ชาวบ้านในสังกัด พร้อมใจกันไปเลือกคนนั้น 
 หัวคะแนนนั้นเป็นเหมือนคนกลางระหว่างผู้สมัครและชาวบ้าน เป็นผู้ท่ีชาวบ้านเช่ือถือ 
สามารถที่จะนำเอาข้อเรียกร้องความต้องการของชาวบ้านไปสู่ตัวผู ้สมัคร และโดยส่วนใหญ่จะทำ
หน้าท่ีเป็นกลไกประสานระหว่างการซ้ือ – ขาย คะแนนให้กับผู้สมัคร มีการแบ่งระดับความสัมพันธ์
ของหัวคะแนนเป็น ๒ ระดับ คือ หัวคะแนนหลัก เป็นบุคคลท่ีมีความสนิทสนมผูกพันกับผู้สมัครอย่าง
แนบแน่น เป็นผู้ท่ีสนับสนุนโดยสุจริตใจ ทำหน้าท่ีในการคุมคะแนนเสียงและคุมหัวคะแนนระดับรอง 
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีทำหน้าท่ีรับจ้างหาคะแนนตามค่าตอบแทนท่ีตกลงกัน 
 ๒. เจ้าหน้าที่ทางราชการ โดยเฉพาะข้าราชการในตำแหน่งสำคัญๆ สามารถใช้อำนาจ
หน้าท่ีของตนให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครได้ ตัวอย่างเช่น การตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้ข้าราชการ
ไปเร้าระดมชาวบ้านมาเลือกตั้ง ให้ได้ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ซ่ึงหากข้าราชการมีวาระซ่อนเร้นก็
สามารถช่วยเหลือผู้สมัครท่ีตนสนับสนุน โดยโน้มน้าวให้ชาวบ้านเลือกคนคนนั้นได้ 
 ๓. การหาเสียงเชิงลบ (หรือการใส่ข้อมูลเชิงลบให้กับคู่แข่ง หรือท่ีมักเรียกกันว่า วิชามาร 
มักมีอยู่ในการรณรงค์หาเสียงทุกครั้ง โดยผู้ทำการดังกล่าวไม่แสดงตัว แต่ระบุจุดมุ่งหมายของการ
กระทำว่ามุ่งไปสู่การทำลายผู้สมัครคนใด ตัวอย่างเช่น การฉีกโปสเตอร์ เก็บป้าย ทำลายป้ายของ
คู่แข่ง การออกใบปลิวโจมตี การปล่อยข่าวเชิงลบ ซ่ึงผู้สมัครแต่ละคนต้องเตรียมรับมือ พร้อมตอบโต้
ไปในทำนองเดียวกัน 
 มีนักวิชาการต่างประเทศได้ระบุไว้ว่า ความสำเร็จของการรณรงค์มุ ่งไปที่นโยบาย  
ซ่ึงในทางการเมืองแบ่งเป็น ๓ องค์ประกอบ ได้แก่๔๒  
 ๑. ภาพลักษณ์พรรคการเมือง ได้แก่ ภาพลักษณ์ดั้งเดิม หมายถึง ภาพลักษณ์ท่ีมีมาแต่
เดิมว่าเป็นพรรคที่เป็นตัวแทนของคนกลุ่มใด มีประวัติการดำเนินกิจกรรมอย่างไร กับภาพลักษณ์
เฉพาะกิจ ซ่ึงหยิบยกขึ้นมานำเสนอเฉพาะการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน 

 

 ๔๒ Shaun Bowler & David M.Farrell, Party Discipline and Parliamentary Government, 
(Columbus: Ohio State University Press, 1998), p 56. 
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 ๒. ภาพลักษณ์ผู้นำ มีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน มีการวิจัยเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งแล้ว
นำมาปรับเปล่ียนเพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ท่ีประชาชนพึงประสงค์ 
 ๓. การนำเสนอประเด็นที่เป็นแนวทางหลักของพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เลือกตั้ง 
 การวางกลยุทธ์การรณรงค์นั้นจำเป็นต้องสร้างความสมดุลย์ใน ๓ องค์ประกอบ ดังนี้  
 ๑. Push Marketing (Grass-Roots Effort) = การตลาดแบบผลักดัน เป็นการส่ง
ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ช่องทาง เครือข่ายของพรรค ในระดับรากหญ้า ได้แก่ อาสาสมัคร สมาชิกพรรค 
สาขาพรรค การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นการติดต่อโดยตรง  เช่น การใช้โทรศัพท์  
สารของพรรค จดหมายตรง การเคาะประตูบ้าน การปราศรัย การระดมทุนเพื่อหาเสียงก็ดำเนินการ
กับคนกลุ่มนี้เป็นหลัก ส่ิงสำคัญท่ีสุดในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สนับสนุนก็คือการปรากฎตัวของ
ผู้สมัคร ทำให้การหาเสียงคึกคัก และได้สัมผัสกับปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น  
การเดินทางหาเสียงของคลินตันโดยขบวนรถบัส ๒๙ ช่ัวโมง โดยไม่มีการหยุดพัก ขบวนรถไฟหาเสียง
ของทรูแมน ฯลฯ  
 ๒. Pull Marketing (The Mass Media) = การตลาดแบบจูงใจโดยใช้ส ื ่อสาร 
มวลชน การรณรงค์หาเสียงโดยโฆษณาผ่านสื่อสารมวลชน เป็นการรณรงค์ที ่มีประสิทธิภาพสูง 
สามารถสื่อสารกับคนจำนวนมาก ๆ  ได้ โดยทั่วไปพรรคการเมืองมักจะจ้างที่ปรึกษามืออาชีพดา้น
โฆษณาเข้ามาดำเนินการด้านนี้โดยเฉพาะ การโฆษณาทางการเมืองมีท้ังโฆษณาด้านบวกและด้านลบ 
โฆษณาด้านบวกนั้นจะนำเสนอนโยบายท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เลือกตั้งให้เห็นเป็นรูปธรรม
มากท่ีสุด ส่วนโฆษณาด้านลบนั้น มุ่งโจมตีนโยบายของผู้สมัครฝ่ายตรงข้าม การใช้งบประมาณด้าน
ส่ือสารมวลชนนั้นจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับกฎหมายเลือกตั้งของแต่ละประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 
ไม่มีข้อจำกัดจำนวนเงินในการซ้ือส่ือ และไม่จำกัดประเภทของส่ือ แต่สำหรับเมืองไทยมีข้ อจำกัดใน
เรื่องของจำนวนเงินในการหาเสียง และจำกัดการซ้ือส่ือบางประเภทในช่วงการหาเสียง ตัวอย่างเช่น 
ส่ือโทรทัศน์และวิทยุ เป็นต้น 
 ๓. Polling = การหย่ังเสียง เครื่องมือสำคัญทางการตลาด คือ การหยั่งเสียง และการ
หยั่งเสียงได้ถูกนำมาใช้ในทางการเมือง ในปี ค.ศ. ๑๙๓๒ โดย George Gallup ได้นำเอาวิธีการหยั่ง
เสียงมาใช้ในการคาดทำนายการเลือกตั้ง โดยการหยั่งเสียงประชามติพบว่ามารดาของภรรยาเขาจะ
ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท่ีรัฐไอโอว่า หลังจากความแม่นยำของการหยั่งเสียงในครั้งนั้น ได้เปล่ียน
โฉมหน้าของการหยั่งเสียงให้กลายเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญท่ีสุดในทางการเมือง  
 ในขณะเดียวกัน การวิจัยถูกนำมาใช้เพื่อแสวงหาความต้องการของผู้เลือกตั้ง เพื่อนำมา
จัดทำนโยบายโดยตระหนักว่า “ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดท่ีขายให้กับทุกคนได้” ดังนั้นการออกนโยบายเฉพาะ
กลุ่ม เฉพาะพื้นท่ี จึงเป็นส่ิงท่ีนักการเมืองพึงกระทำ 
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 วิธีการหยั่งเสียง นั้นมีหลายวิธีได้แก่๔๓  
 Benchmark survey คือ การค ้นหาตำแหน่งของตนเอง เพ ื ่อภาพลักษณ์ที่พึง
ประสงค์ของประชาชน 
 Trial heat Survey คือการจับคู่ผู้สมัคร แล้วให้เลือกทีละคู่ว่าในแต่ละคู่เขาจะเลือกใคร 
 Tracking polls คือการติดตามดูว่าผู ้เลือกตั้งมีทัศนคติอย่างไรต่อการรณรงค์และ
ตัดสินใจเลือกใครในโค้งสุดท้าย 
 Cross-sectional and panel survey เป็นโพลที่ซับซ้อนมีการใช้กลุ่มตัวอย่างท่ี
แตกต่างกันในการสัมภาษณ์แต่ละรอบ เพื่อดูว่ากระแสของผู้เลือกตั้งอยู่ข้างใดของแต่ละช่วงเวลา 
 exit polls เป็นโพลท่ีทำหน้าหน่วยเลือกตั้ง ใช้สอบถามผู้ท่ีออกจากคูหาการเลือกตั้ง
ทันที เป็นโพลท่ีมีผลใกล้เคียงผลการเลือกตั้งมากท่ีสุด 
 อย่างไรก็ตามการจัดทำการสำรวจ หรือโพล เหล่านี้ จำเป็นต้องใช้มืออาชีพท่ีมีความเป็นกลาง และใช้
ระเบียบวิธีวิจัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการสำรวจนั้นสะท้อนภาพปรากฏการณ์จริงให้มากท่ีสุด 
 แผนกลยุทธ์ในการรณรงค์หาเสียง (The Strategic Plan) เป็นคัมภีร์สำคัญที่จะนำ
พรรคสู่ชัยชนะ แผนกลยุทธ์ เป็นการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางให้ผู้สมัครในแต่ละช่วงเวลาของ
การหาเสียง แผนกลยุทธ์มี ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การควบคุมและ
ติดตามผลให้เป็นไปตามแผน 
 ๑. การวางแผน ขั้นตอนนี้เริ่มจากการวิเคราะห์ตลาด โดยนำปัจจัยต่างมาวิเคราะห์อยา่ง
รอบด้าน ท้ังปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านคู่แข่ง แล้วนำ
ข้อมูลเหล่านี้มากำหนดแผนกลยุทธ์ 
 ๒. การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ต้องมีความยืดหยุ่นสูง เพราะจุดหักเหของการเลือกตั้ง
จะมีความรุนแรงมาก  
 ๓. การควบคุมและติดตามผลให้เป็นไปตามแผน ระบบการควบคุมมีไว้เพื่อวัดผลของ
แผนงานท่ีดำเนินอยู่เทียบกับเป้าหมายของแผนท่ีตั้งไว้ เพื่อจะสามารถดำเนินการแก้ไขก่อนท่ีจะสาย
เกินไป ซึ่งการแก้ไขอาจจะเป็นการเปลี่ยนเป้าหมาย เปลี่ยนแผน หรือเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่  
 กลยุทธ์การรณรงค์หาเสียงที่ดีนำมาซึ่งชัยชนะในการเลือกตั้ ง ดังตัวอย่างกลยุทธ์ของ
Clinton ท่ีสามารถรวบรวมประเด็นท่ีอยู่ในความกังวลของผู้เลือกตั้ง โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและ
เรื่องสาธารณสุข และส่ือสารประเด็นเหล่านี้ผ่านส่ือต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีสำคัญเขามีทีมงานท่ี

 

 ๔๓ Bruce I.  Newman, The Marketing of the President, (California:  Sage Publications 
Ltd., 1999), p. 39. 
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มีเอกภาพ มีระบบการจัดการท่ีดี ซ่ึงท้ังหมดดำเนินการบริหารโดยทีมงานการตลาดมืออาชีพท่ีจัดวาง
ตำแหน่งให้คลินตันเป็นผู้นำท่ีเข้มแข็งและสนับสนุนการเปล่ียนแปลง 
 สรุปได้ว่า การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งการเป็นการใช้สิ่งพิมพ์และการประชาสัมพันธ์  
การปราศรัยหาเสียงมีหลายรูปแบบ การเข้าถึงตัวผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การใช้ส่ือมวลชนเพื่อการ
หาเสียง ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ในการรณรงค์หาเสียงเพื่อดึงดูดความสนใจให้เกิดขึ้นกับตัวผู้สมัคร 
 

ตารางที่ ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมบัติ จันทรวงศ์, (๒๕๓๐, หน้า 
๓๐-๓๖) 

จำแนกรูปแบบในการหาเสียง ดังนี้ ๑. การใช้ส่ิงพิมพ์และการ
ประชาสัมพันธ์ ๒. การปราศรัยหาเสียงมีหลายแบบ ๓. การ
เข้าถึงตัวผู ้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และ๔. การใช้สื ่อมวลชน
เพื่อการหาเสียง  

Shaun Bowler & David 
M.Farrell, (1998, p 56) 

ความสำเร็จของการรณรงค์มุ่งไปท่ีนโยบาย ซ่ึงในทางการเมือง
แบ่งเป็น ๓ องค ์ประกอบ ๑. ภาพลักษณ์พรรคการเมือง  
๒. ภาพลักษณ์ผู้นำ และ๓. การนำเสนอประเด็นท่ีเป็นแนวทาง
หลักของพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
เลือกตั้ง 

Bruce I. Newman, (1999, p. 
39) 

วิธ ีการหยั ่งเสียง ค ือ การค ้นหาตำแหน่งของตนเอง เพื่อ
ภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของประชาชน การจับคู่ผู้สมัคร แล้ว
ให้เลือกทีละคู่ว่าในแต่ละคู่เขาจะเลือกใคร  การติดตามดูว่าผู้
เลือกตั้งมีทัศนคติอย่างไรต่อการรณรงค์และตัดสินใจเลือกใคร
ในโค ้งสุดท้าย  เป็นโพลที ่ซ ับซ้อนมีการใช้กลุ ่มตัวอย่างท่ี
แตกต่างกันในการสัมภาษณ์แต่ละรอบ เป็นโพลที่ทำหน้า
หน่วยเลือกตั้ง  

 

 ๒.๓.๕ นโยบายของพรรคการเมือง 
 นโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง (The Policy Platform) สำหรับนโยบายของ
พรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของประเทศทางแถบซีกโลกตะวันตก ถือว่านโยบายและ
ประเด็นการหาเสียงนั้นมีความสำคัญมาก หากผู้สมัครสามารถทำให้ผู ้เลือกตั้งเข้าใจและยอมรับ
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ประเด็นหรือนโยบายที่นำเสนอ และสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างก็จะส่งผลต่อพฤติ กรรมการ
เลือกตั้ง๔๔  
 นโยบายพรรคการเมืองจำเป็นต้องแสวงหาตัวผู้สมัครสอดคล้องกับความคิดของผู้
เลือกตั้ง นโยบายพรรคการเมืองต้องออกแบบนโยบายให้โดนใจประชาชนแต่ละกลุ่ม ซ่ึงหากนำเสนอ
นโยบายใหม่ท่ีไม่เคยมีพรรคการเมืองใดเสนอมาก่อน ย่อมโดดเด่นและแตกต่าง ก็จะสร้างคะแนนนิยม
ได้มาก การนำเอานโยบายมาเป็นจุดขายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พรรคการเมืองอ่ืน ๆ ก็ไม่อาจ
ท่ีจะละเลยในเรื่องนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งได้เลย๔๕ 
 แม้ในต่างประเทศจะให้ความสำคัญกับเรื ่อง แนวนโยบายในการรณรงค ์หาเสียง  
เป็นอย่างมาก แต่ในอดีตท่ีผ่านมาของไทยนั้น นโยบายของพรรคส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายอย่างกว้างๆ 
ขาดแผนปฏิบัติการท่ีจะเน้นถึงการนำพาเศรษฐกิจเข้าสู่เป้าหมายท่ีได้แถลงออกมา และไม่ปรากฏว่ามี
พรรคการเมืองใดเลยท่ีจะลำดับความสำคัญของแต่ละนโยบายว่ามีความสำคัญมากน้อยแตกต่างกัน
เพียงใด นอกจากนั้นนโยบายส่วนใหญ่จะมีสาระและเนื้อหาท่ีเน้นถึงการแก้ปัญหามากกว่าการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยรวม แม้แต่นโยบายการเกษตรที่ทุกพรรคให้ความสำคัญ ก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรใหม่
ออกมา และบางครั้งนโยบายต่างๆ ของพรรคเดียวกันก็ขัดกันเอง เช่น นโยบายท่ีเน้นถึงการกระตุ้น
เศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันก็ต้องการให้ประเทศขาดดุลการค้าลดลง 
 ภาพการเลือกตั้งในอดีตบ่งช้ีว่า การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของไทยนั้นให้ความสำคัญกับ
ตัวผู้สมัครเป็นหลัก ซึ ่งมีความสำคัญเหนือกว่าพรรคและนโยบายโดยเฉพาะการเลือกตั้งของคนใน
ชนบท๔๖ แต่ในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ี ๒๐ เมื่อวันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ พรรคไทยรักไทยได้
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การหาเสียงของพรรคการเมือง จากการเน้นตัวบุคคล มาสู่การต่อสู้ในเรื่องของ
นโยบาย และอาจกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การเมืองไทย ท่ีการเสนอแนวนโยบายของ
พรรคการเมืองได้กลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินชัยชนะอย่างท่วมท้น ( landslide)  
ซึ่งภายหลังเม ื ่อพรรคไทยร ักไทยได้ขึ ้นมาเป็นแกนนำในการจ ัดตั ้งรัฐบาลก็ได ้ดำเน ินการตาม
แนวนโยบายท่ีได้หาเสียงไว้ขณะเลือกตั้ง ปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้น แม้ว่าจะเป็นการนำเสนอของพรรค
การเมืองเพียงพรรคเดียว คือ พรรคไทยรักไทย แต่เป็นแนวทางซึ่งได้รับการตอบรับและสนับสนุน
อย่างมากมายจากประชาชน สร้างแรงกดดันต่อพรรคการเมืองอ่ืนๆ ในการท่ีจะต้องพัฒนาแนวการส่ือ
นโยบายให้เป็นรูปธรรมในการต่อสู้ทางการเมืองในอนาคต  

 

 ๔๔ Adam F. Simon, The Wining Message, (London: Cambridge University Press, 2002), 
p. 30. 

๔๕ นันทนา นันทวโรภาส, รศ.ดร, สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้, หน้า ๑๔๔. 
 ๔๖ สมบัติ จันทรวงศ์, การเมืองเรื่องการเลือกต้ัง ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกต้ังท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๒๙, 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, ๒๕๓๐), หน้า ๑๒๔. 
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 สรุปได้ว่านโยบายของพรรคการเมืองถือว่านโยบายและประเด็นการหาเสียงน ั้นมี
ความสำคัญมาก หากผู้สมัครสามารถทำให้ผู้เลือกตั้งเข้าใจและยอมรับประเด็นหรือนโยบายท่ีนำเสนอ 
และสร้างความโดดเด่นท่ีแตกต่างก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้ง 
 

ตารางที่ ๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของนโยบายของพรรคการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Adam F. Simon, (2002, p. 30) นโยบายของพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของ

ประเทศทางแถบซีกโลกตะวันตก ถือว่านโยบายและประเด็น
การหาเสียงนั้นมีความสำคัญมาก หากผู้สมัครสามารถทำให้ผู้
เลือกตั้งเข้าใจและยอมรับประเด็นหรือนโยบายท่ีนำเสนอ 

นันทนา นนัทวโรภาส, รศ.ดร, 
(๒๕๖๓, หน้า ๑๒๔) 

นโยบายพรรคการเมืองจำเป็นต ้องแสวงหาต ัวผู ้สม ัคร
สอดคล้องกับความคิดของผู้เลือกตั้ง นโยบายพรรคการเมือง
ต้องออกแบบนโยบายให้โดนใจประชาชนแต่ละกลุ่ม ซ่ึงหาก
นำเสนอนโยบายใหม่ท่ีไม่เคยมีพรรคการเมืองใดเสนอมาก่อน 
ย่อมโดดเด่นและแตกต่าง ก็จะสร้างคะแนนนิยมได้มาก การ
นำเอานโยบายมาเป็นจุดขายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  

 พรรคการเมืองอ่ืน ๆ ก็ไม่อาจท่ีจะละเลยในเรื่องนโยบายใน
การหาเสียงเลือกตั้งได้เลย 

สมบัติ จันทรวงศ์, (๒๕๓๐, หนา้ 
๑๒๔) 

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของไทยนั้นให้ความสำคัญกับตัว
ผู้สมัครเป็นหลัก ซ่ึงมีความสำคัญเหนือกว่าพรรคและนโยบาย
โดยเฉพาะการเลือกตั้งของคนในชนบท 

 
 ๒.๓.๖ พรรคการเมือง  
 ในสังคมการเมืองจะมีกลุ่มของบุคคลที่มีความคิดเห็นทางการเมืองคล้ายๆ กัน หรือมี
อุดมคติทางการเมืองในแนวทางเดียวกันรวมตัวกันเพื่อให้มีการต่อสู้แข่งขันทางการเมืองตาม วิถีทาง
การปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อต่อรองผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือเพื่อมุ่งหวังเข้าไปเป็น รัฐบาลทำ
หน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน กลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้ก็คือ พรรคการเมือง (Political Party) นั ่นเอง 
พรรคการเมือง หมายถึง กลุ่มบางคนท่ีมีแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกัน รวมกัน
จัดตั้งเป็นรากฐานท่ีมีการจัดองค์กรท่ี แน่นอนชัดเจนมีการกำหนดทางเลือกเก่ียวกับนโยบายท่ีสำคัญ
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ในการปกครองและบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ มีการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
พยายามเข้าไปมีหรือมีส่วนร่วมใน อำนาจรัฐจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ๔๗ 
 พรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลท่ีรวมตัวกัน เพื่อเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย
และในการบริหารประเทศ ด้วยการส่งสมาชิกเข้าสมัครรับ เลือกตั้ง โดยมุ่งหวังท่ีจะได้เป็นรัฐบาลหรือ
เสียงข้างมากในรัฐสภา๔๘ 
 มีนักวิชาการได้จำกัดความของพรรคการเมืองว่า พรรคการเมืองคือการรวมตัวกันของ
กลุ่มคนท่ีมีอุดมการณ์ร่วมกันและมีความมุ่งมั่นท่ีจะนำนโยบายของพรรคไปสู่การบริหารประเทศ๔๙ 
 พรรคการเมืองคือองค์กรซึ่งเป็นที่รวมกันของสมาชิกที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน โดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีชัดแจ้งท่ีหวังจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง อันจะได้สิทธ์ิเข้าไปใช้อำนาจในการบริหาร
และได้ประโยชน์จากการเข้าไปมีอำนาจทางการเมือง๕๐ 
 สถาบันพระปกเกล้า อธิบายความหมายของพรรคการเมืองไว้ว่า มีผู้ให้ความหมายของ
พรรคการเมืองไว้มากมาย โดยส่วนใหญ่มีลักษณะร่วมกันอยู่สามประการ ดังนี้๕๑ 
 ๑. เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีการจัดตั้งองค์กรร่วมกัน 
 ๒. มีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน คือ สมาชิกส่วนใหญ่มีความเห็นในทางการเมอืง 
เศรษฐกิจ และสังคมในแนวทางกว้าง ๆ คล้าย ๆ กัน 
 ๓. มีวัตถุประสงค์ให้ได้มาซึ่งอำนาจมหาชนและใช้อำนาจนั้นดำเนินการหรือบริหาร
ประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ลักษณะประการนี้สำคัญยิ่งเพราะโดยธรรมชาติในสังคมอาจมี
การรวมตัวกันของบุคคลท่ีมีความคิดเห็นคล้ายกันเข้าด้วยกัน หากแต่ถ้ากลุ่มดังกล่าวไม่ประสงค์จะ
เข้ามาบริหารประเทศแล้วย่อมไม่ใช่พรรคการเมืองอาจเป็นสหภาพแรงงาน สมาคมหรือมูลนิธิเท่านั้น 
 โดยสรุป ความหมายของพรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีการจัดตั้งองค์กรร่วมกัน โดย
มีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกันโดยกลุ่มดังกล่าวมีวัตถุประสงค์จะยึดกุมอำนาจรัฐหรือกล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ เข้าเป็นรัฐบาลเพื่อดำเนินการตามอุดมการณ์ของตนให้สัมฤทธ์ิผล 

 
๔๗ วิสุทธิ์ โพธิ์แท่น, คู่มือปฏิบัติหน้าท่ีสมาชิกรัฐสภาเรื่อง การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองไทย , 

(นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐๕.  
๔๘ ทินพันธ์ นาคะตะ, ประชาธิปไตยไทย, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนสหายบล็อกและการพิมพ์, 

๒๕๔๓), หน้า ๑๔๑. 
 ๔๙  Joseph La Palombara & Myron Wiener, Political Parties and Political 
Development, (Princeton: Princeton University Press, 1966), p. 94. 
 ๕๐ William I. Goodman and Eric C. Freund, Principles and Practice of Urban planning, 
(N.W.: Institute for Training in Municiple Administration, 1968), p. 153. 

๕๑ เข็มทอง ต้นสกุลรุ ่งเรือง, สถาบันพระปกเกล้า ” พรรคการเมือง” , [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : 
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=พรรคการเมือง, , [๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 



๕๓ 

 พรรคการเมือง (political party) เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญยิ่งและขาด
เสียมิได้ในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบรัฐสภา ทั้งนี ้เนื ่องมาจากปรัชญาทาง
รัฐศาสตร์ที ่ว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลจำนวนมากที่ สุด 
(majority) เข้ามามีอิทธิพลเหนือรัฐบาลหรือจัดตั้ งรัฐบาลและเปิดโอกาสให้มีการต่อสู้แข่งขันทาง 
การเมืองเพ ื่อเลือกเฟ้นกลุ ่มหร ือคณะบุคคลที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือกล่าวอีกนัยหนึ ่ง คือ  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีกลุ่มของบุคคลที่รวมตัวกันขึ้นเนื่องจากความคดิเห็น
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในแนวทางกว้าง ๆ คล้ายคลึงกันมารวมกันและมีการต่อสู้แข่งขัน
ทางการเมืองโดยวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยเพื่อต่อรองผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้เกิดแก่ประชาชน
ส่วนใหญ่มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้และขณะเดียวกันก็พยายามสร้างอิทธิพลในการเป็นรัฐบาล  
เพื่ออำนวยการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคการเมืองของตน กลุ่มบุคคลดังกล่าวก็คือ 
“พรรคการเมือง”๕๒ 
 ในปัจจุบันพรรคการเมืองเป็นองค์กรทางการเมืองท่ีพบเห็นได้ในสังคมสมัยใหม่แทบทุก
แห่งท้ังในสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตยและสังคมท่ีปกครองโดยระบอบเผด็จการโดยในความหมายอย่าง
กว้าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า พรรคการเมือง คือ องค์กรท่ีมุ่งแสวงหาอำนาจในการปกครองรัฐเพื่อนำเอา
อุดมการณ์หรือแนวนโยบายของตนมาใช้ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน การแก้ปัญหา
ของสังคม และการวางแนวทางในการบริหารเพื่อพัฒนาประเทศ 
 ในสังคมประชาธิปไตยจะเห็นพรรคการเมืองในรูปแบบของกลุ่มทางการเมือง ซ่ึงจัดตั้ง
ขึ้นเป็นองค์กรมีชื ่อและเครื่องหมายของตนเองอย่างชัดเจนและส่งตัวแทนของพรรคลงสมัครรับ
เลือกตั้ง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนในสังคมเผด็จการมักจะเห็นพรรคการเมืองในฐานะ
องค์กรทางการเมืองเพียงองค์กรเดียวท่ีผูกขาดอำนาจในการปกครองประเทศ 
 ความแตกต่างระหว่างพรรคการเมืองในสองสังคมเกิดจากความแตกต่างในการได้มาซ่ึง
อำนาจรัฐ ในสังคมประชาธิปไตยพรรคการเมืองได้อำนาจมาจากการส่งตัวแทนลงแข่งขันในการ
เลือกตั้งพรรคใดได้รับเสียงข้างมากก็มีโอกาสเข้าไปจัดตั้งรัฐบาล ส่วนในสังคมเผด็จการพรรคการเมือง
มักจะได้อำนาจมาจากการใช้กำลังโค่นล้มรัฐบาลเดิมแล้วผูกขาดการเป็นรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยไม่
เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจ๕๓ 

 
๕๒ บุญเสริม นาคสาร, “หลักประชาธิปไตยของพรรคการเมืองไทย”, [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : 

http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=๑๒๓๗, [๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 
๕๓ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน , “พรรคการเมืองไทย: ความหมายของพรรคการเมือง” , 

[ออนไลน ์] , แหล่งท ี ่มา :  http: //kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=31&chap=4 
&page=t31-4-infodetail01.html, [๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 



๕๔ 

 พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยโดยทำการศึกษาปัจจัยพื้นฐานด้านการพัฒนาระบอบการปกครองของประเทศ คือ 
ศึกษาปัจจัยพื้นฐานท่ีเก่ียวกับเรื่องของการพัฒนา ดังนี้ (๑) องค์ประกอบและส่วนประกอบของพรรค
การเมือง (๒) โครงสร้างและหน้าท่ีของพรรคการเมือง และ (๓) บทบาทและความสำคัญของพรรค
การเมืองท่ีเอ้ือต่อการสนับสนุนการพัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 แนวคิดของพรรคการเมือง 
 พรรคการเมืองมีความเป็นมาและมีความหมายต่อระบบการเมืองการปกครองของ
ประเทศในฐานะท่ีเป็นสถาบันทางการเมืองท่ีได้รับความชอบธรรมในการเข้าสู่อำนาจการเมืองเพื่อการ
ใช้อำนาจทางการเมืองการปกครองบริหารประเทศโดยการกำหนดและบริหารนโยบายสาธารณะเพื่อ
ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ 
 พรรคการเมืองมีที ่มาและมีระบบพรรคที่แตกต่างหลากหลายและผันแปรไปตาม
วิวัฒนาการและเหตุผลความต้องการของประเทศโดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสอดคล้องของ
ปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางการเมืองการปกครองของประเทศโดยเฉพาะปัจจัยเกี ่ยวกับแนวโน้ม
ทางด้านลัทธิ อุดมการณ์ วัฒนธรรม ความเชื่อ ระเบียบ กฎหมาย ค่านิยม และพฤติกรรมทางการ
เมืองของประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศ 
 พรรคการเมืองมีพัฒนาการและความเป็นสถาบันทางการเมืองท่ีมีความเข้มแข็งมากน้อย
ไม่เท่ากัน พรรคการเมืองท่ีมีความสามารถในการสร้างความเป็นสถาบันท่ีเข้มแข็งถือว่ามีความเป็น
สถาบันทางการเมืองสูงย่อมจะได้รับการสนับสนุนทางการเมือง มีความชอบธรรมและมีอิทธิพลทาง
การเมือง สามารถทำหน้าท่ีพื้นฐาน และมีบทบาททางการเมืองในระดับสูงได้สามประการเป็นอย่าง
น้อย ได้แก่ การพัฒนาสถาบันทางการเมืองของประเทศ การพัฒนาการปกครองของประเทศ และการ
พัฒนาระบบการเมืองของประเทศ๕๔ 
 พรรคการเมือง เปรียบเสมือนตราสินค้า หรือ Brand ทางการเมือง ดังนั้นพรรคการเมือง 
ท่ีสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้เกิดขึ้นในใจผู้เลือกตั้ง ก็จะได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะเมื่อประชาชน
ต้องตัดสินใจเลือก เขาก็จะเลือกแบรนด์ที่คุ ้นเคย และเชื่อมั ่นว่ า จะนำพาผลิตภัณฑ์ทางการเมอืง  
อันได้แก่ นโยบายและผู้สมัคร ที่ดีมานำเสนอ การสร้างพรรคการเมืองที่ชัดเจนในอุดมการณ์ และ
เสนอผลิตภัณฑ์ท่ีประชาชนพอใจ ย่อมส่งอิทธิพลเหนือกว่าพรรคการเมืองอ่ืนๆ๕๕ 
 คุณลักษณะของพรรคการเมือง การจะพิจารณาว่าการรวมกลุ่มชนิดใดท่ีจัดเป็นพรรค
การเมือง จะต้องพิจารณาจากคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 
๕๔ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๓-๗. 

 ๕๕ นันทนา นันทวโรภาส, รศ.ดร, สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้, (พระนครศรีอยุธยา 
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓), หน้า ๑๒๕. 



๕๕ 

  ๑. เป็นการรวมตัวกันของผู้ท่ีมีอุดมการณ์ตรงกัน 
  ๒. มีการจัดโครงสร้างการบริหารชัดเจน เป็นระเบียบ มีการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่
ตำแหน่งบริหารอย่างถูกต้อง และเป็นท่ียอมรับของสมาชิก 
  ๓. มีจุดมุ่งหมายในทางการเมืองท่ีจัดเจน และพยายามดำเนินการให้บรรลุจุดหมายนั้น 
  ๔. มีกิจกรรมเผยแพร่อุดมการณ์ผ่านสมาชิกพรรคอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. จัดตั้งและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ 
  ๖. มีการคัดเลือกผู้สมัครและส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ด้วยวิธีท่ีโปร่งใสเป็นท่ียอมรับ
ของสมาชิก และลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง 
 ระบบพรรคในโลกน้ีแบ่งออกเป็น ๓ ระบบ ได้แก่ 
 ๑. ระบบพรรคเดียว ( Single Party System) เป็นระบบที่ใช้ในประเทศสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ ท่ีกำหนดให้มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวของประเทศ ปัจจุบัน
มีประเทศท่ีอยู่ในระบบนี้ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลี  
 ๒. ระบบสองพรรค ( Two Parties System) เป็นระบบที่มีพรรคการเมืองใหญ่สอง
พรรคผลัดกันขึ้นเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ เช่นในสหรัฐอเมริกา ส่วนบางประเทศแม้จะมีพรรค
มากกว่าสองพรรค แต่พรรคท่ีนอกเหนือจากสองพรรคใหญ่ ก็จะเป็นพรรคเล็กท่ีได้จำนวนสมาชิกไม่
มากพอท่ีจะจัดตั้งรัฐบาลได้ ซ่ึงลักษณะเช่นนี้เรียกว่า Two Parties Dominant เช่นประเทศอังกฤษ 
 ๓. ระบบหลายพรรค ( Multi - Party System) เป็นระบบท่ีมีพรรคการเมืองหลายๆ
พรรค ได้จำนวนผู้แทน ไม่มากพอท่ีจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ จึงต้องรวมเสียงกับพรรคการเมือง
อื่นๆ จัดตั้งรัฐบาลผสม ระบบหลายพรรคนี้เกิดขึ้นในยุโรปหลายประเทศ รวมทั้งประเทศ ไทย  
ซ่ึงเคยเป็นระบบหลายพรรคมาจนกระท่ัง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ พรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้งจำนวน 
๓๗๗ เสียง สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ แต่ก็ไม่สามารถบริหารประเทศได้นาน เนื่องจากได้ถูก
รัฐประหารโดย พลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน และนับจากนั้นเป็นต้นมา ประเทศไทยก็กลับเข้าสู่ระบบ
หลายพรรคเช่นเดิม  
 บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมือง 
 พรรคการเมือง มีความยึดโยงกับประชาชน การแสดงออกซ่ึงบทบาทต่างๆ จึงเป็นท่ีจับ
ตาของประชาชน และย่อมต้องแสดงบทบาทให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนดังนี้ 
  ๑. ให้ความรู้และยกระดับความคิดทางการเมืองแก่ประชาชน 
  ๒. ทำหน้าท่ีฝ่ายค้านท่ีคอยตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างแข็งขัน 
  ๓. ทำหน้าท่ีบริหารในฝ่ายรัฐบาลอย่างสุจริตโปร่งใส  
  ๔. ทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  
  ๕. สร้างและพัฒนานักการเมืองท่ีมีคุณภาพให้แก่สังคม 



๕๖ 

  ๖. สนับสนุนให้ประชาชนตระหนักในสิทธิ เสรีภาพ และเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมือง๕๖ 
 สรุป แนวคิดเก่ียวกับพรรคการเมืองท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า พรรคการเมือง คือกลุ่ม
บุคคลท่ีมีการจัดตั้งองค์กรร่วมกันโดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกันโดยกลุ่มดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์จะยึดกุมอำนาจรัฐหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เข้าเป็นรัฐบาลเพื่อดำเนินการตามอุดมการณ์
ของตนให้สัมฤทธ์ิผล สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี ๒.๒ ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของพรรคการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วิสุทธ์ิ โพธ์ิแท่น,  
(๒๕๔๔, หน้า ๑๐๕) 

พรรคการเมือง หมายถึง กลุ ่มบางคนที ่ม ีแนวค ิดหรือ
อุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกัน รวมกันจัดตั้งเป็น
รากฐานที่มีการจัดองค์กรที่ แน่นอนชัดเจนมีการกำหนด
ทางเลือกเก่ียวกับนโยบายท่ีสำคัญในการปกครองและบริหาร
ประเทศในด้านต่าง ๆ มีการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง พยายามเข้าไปมีหรือมีส่วนร่วมใน อำนาจรัฐจน
สามารถจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ 

ทินพันธ์ นาคะตะ,  
(๒๕๔๓, หน้า ๑๔๑) 

พรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกัน เพื่อเข้าไปมี
บทบาทในการกำหนดนโยบายและในการบริหารประเทศ 
ด้วยการส่งสมาชิกเข้าสมัครรับ เลือกตั้ง โดยมุ่งหวังที่จะได้
เป็นรัฐบาลหรือเสียงข้างมากในรัฐสภา 

Joseph La Palombara & 
Myron Wiener,  
(1966, p. 94) 

พรรคการเมืองคือการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์
ร่วมกันและมีความมุ่งมั่นที่จะนำนโยบายของพรรคไปสู่การ
บริหารประเทศ 

William I.  Goodman and Eric 
C. Freund,  
(1968, p. 153) 

พรรคการเมืองคือองค์กรซึ่งเป็นที่รวมกันของสมาชิกที ่มี
ความคิดคล้ายคลึงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดแจ้งที่หวังจะ
ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง 

เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง, 
(๒๕๖๓) 

พรรคการเมืองเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีการจัดตั้งองค์กรร่วมกัน  มี
อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ให้ได้มาซ่ึง 

 

 

 ๕๖ นันทนา นันทวโรภาส, รศ.ดร, สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้, (พระนครศรีอยุธยา: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓), หน้า ๗๖-๗๘. 



๕๗ 

ตารางที่ ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของพรรคการเมือง (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 อำนาจมหาชนและใช้อำนาจนั้นดำเนินการหรือบริหารประเทศให้

บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น 

บุญเสริม นาคสาร,  
(๒๕๖๓) 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีกลุ่มของบุคคลท่ี
รวมตัวกันขึ้นเนื่องจากความคิดเห็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมในแนวทางกว้าง ๆ  คล้ายคลึงกันมารวมกันและมีการต่อสู้
แข่งขันทางการเมืองโดยวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยเพื่อ
ต่อรองผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้เกิดแก่ประชาชนส่วนใหญ่มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะกระทำได้และขณะเดียวกันก็พยายามสร้างอิทธิพลในการ
เป็นรัฐบาล เพื่ออำนวยการบริหารประเทศตามนโยบายของพรรค
การเมืองของตน กลุ่มบุคคลดังกล่าวก็คือ “พรรคการเมือง 

สา ร าน ุ กรม ไทยสำห รั บ
เยาวชน, (๒๕๖๓) 

ในสังคมประชาธิปไตยพรรคการเมืองได้อำนาจมาจากกา รส่ง
ตัวแทนลงแข่งขันในการเลือกตั้งพรรคใดได้รับเสียงข้างมากก็มี
โอกาสเข้าไปจัดตั้งรัฐบาล 

นันทนา นันทวโรภาส, รศ.ดร
,  
(๒๕๖๓, หน้า ๑๒๕) 

บทบาทหน้าท่ีของพรรคการเมือง ประกอบด้วย ๑. ให้ความรู้และ
ยกระดับความคิดทางการเมืองแก่ประชาชน ๒. ทำหน้าท่ีฝ่ายค้าน
ที่คอยตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างแข็งขัน ๓. ทำหน้าที่บริหารใน
ฝ่ายรัฐบาลอย่างสุจร ิตโปร ่งใส ๔. ทำหน้าที่เป็นต ัวแทนกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ ๕. สร้างและพัฒนานักการเมืองที่มีคุณภาพ
ให้แก่ส ังคม และ๖. สนับสนุนให้ประชาชนตระหนักในสิทธิ 
เสรีภาพ และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 

  



๕๘ 

 ๒.๓.๗ การสื่อสารทางการเมือง 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการเมือง 
 สื่อมวลชน เป็นกลุ่มที่ทรงอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชนอย่างยิ่ง เพราะการ
นำเสนอข่าวท่ีให้คุณให้โทษต่อผู้สมัครและพรรคการเมือง ในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง จะส่งผล
ในเชิงบวกและเชิงลบในการเลือกตั้งของประชาชน หากส่ือมวลชนขาดจรรยาบรรณในการนำเสนอ
ข่าว มีการบิดเบือนข่าว ให้ร้าย สร้างข่าวเท็จ ( fake news) ก็อาจทำให้พรรคการเมืองเสียคะแนน
นิยมได้ แต่ในยุคดิจิทัลเช่นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้กว้างขวาง หลากหลายและ
รวดเร็วขึ้น ส่ือท่ีบิดเบือนหรือสร้างข่าวเท็จ อาจไม่ประสบผลในการโน้มน้าวจูงใจได้มากนัก เพราะใน
ท่ีสุดประชาชนก็จะแสวงหาข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเอง๕๗ 
 การเมืองเป็นเรื่องของการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ การจัดสรรทรัพยากรอันมีอยู่
จำกัดในสังคมให้กระจายตัวอย่างเป็นธรรม การเมืองจึงเป็นเรื่องของ “การใช้และการควบคุมอำนาจ” 
ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคม ทำให้การส่ือสารเป็นกลไกสำคัญทางการเมืองท่ีจะเช่ือมโยง
ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน การเมืองจึงผูกพันอยู่กับ
สื่อสารจนไม่สามารถแยกจากกันได ้ การเมืองเป็นเรื ่องของการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ  
การจัดสรรทรัพยากรอันมีอยู่จำกัดในสังคมให้กระจายตัวอย่างเป็นธรรม การเมืองจึงเป็นเรื่องของการ
ใช้และการควบคุมอำนาจ ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคม ทำให้การส่ือสารเป็นกลไกสำคัญ
ทางการเมืองท่ีจะเช่ือมโยงผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองผ่านการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 
การเมืองจึงผูกพันอยู่กับการส่ือสารจนไม่สามารถแยกจากกันได้๕๘ 
 นิยามการสื่อสารทางการเมืองของ Manuel Pares I Maicas ไว้ ๔ ข้อ ดังนี้ ๑. การ
ส่ือสารใด ๆ ท่ีสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับบริบทสังคม อันได้แก่ รัฐบาลพรรคการเมือง กลุ่มกดกัน
ทางการเมือง การเคล่ือนไหวทางการเมืองของประชาชน ซ่ึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้อาจเป็นท้ังผู้ส่งหรือผู้รับ
สาร ๒. การส่ือสารทางการเมืองเป็นเรื ่องของการโน้มน้าวใจ จัดกระทำหรือการหลอกลวงเพื่อจะ
นำไปสู่อำนาจ อุดมการณ์ ผลประโยชน์ ความขัดแย้ง ประชามติ ฯลฯ ๓. การส่ือสารนี้อาจเป็นไปใน
รูปแบบของข่าว เหตุการณ์เสมือนจริง การโฆษณาชวนเชื่อ การเบี่ยงเบนข้อเท็จจริง โดยวิธีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ๔. การส่ือสารทางการเมืองเก่ียวข้องกับการตลาดทางการเมือง โดยเฉพาะ
กระบวนการเลือกตั้ง การหยั่งเสียง อันเป็นเครื่องมือสำคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

 

 ๕๗ นันทนา นันทวโรภาส, รศ.ดร, สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้, (พระนครศรีอยุธยา 
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓), หน้า ๑๒๔. 
 ๕๘ เสถียร เชยประทับ, การสื ่อสารทางการเมือง: เน้นสังคมประชาธิปไตย , (กรุงเทพมหานคร : 
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒-๓. 



๕๙ 

 การส่ือสารทางการเมือง คือการถ่ายทอดข่าวสารท่ีเก่ียวกับการเมืองจากส่วนหนึ่งของ
ระบบการเมืองไปยังอีกส่วนหนึ่งของระบบการเมือง และเป็นการถ่ายทอดระหว่างสังคมกับระบบ
การเมือง และได้อธิบายเสริมว่า การส่ือสารทางการเมืองเป็นองค์ประกอบท่ีอยู่ในสภาวะไม่หยุดนิ่ง
กระบวนการต่าง ๆ  ทางการเมือง เช่นการกล่อมเกลาทางการเมือง การคัดสรรบุคคลเข้าสู ่ระบบ
การเมือง การมีส่วนร ่วมทางการเมืองล้วนต ้องพึ่งพาอาศ ัยการสื่อสารทางการเมืองทั้งส ิ ้ น ๕๙ 
ความหมายการสื่อสารการเมือง คือที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยเน้นถึงการสื่อสารเกี่ยวกับ
ภาระกิจที่รัฐกระทำ ดังนั้นการสื่อสารทางการเมืองจึงหมายถึง การอภิปรายเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรของรัฐ อำนาจหน้าท่ีและมาตรการต่าง ๆ  ของร ัฐ๖๐ การสื ่อสารทางการเมืองเป็น
กระบวนการทางการเมืองที ่ เก ี ่ยวข้องกับการแลกเปลี ่ยนข้อเท ็จจร ิงท ัศนะความคิด เห็น  
และประสบการณ์ทางการเมืองระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกของสังคมการเมืองและทำให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมการเมือง๖๑ 
 การส่ือสารทางการเมือง คือกระบวนการและเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น ค่านิยม 
อุดมการณ์ทางการเมือง ภายในระบอบการเมืองอย่างมีเป้าหมาย ซ่ึงฉายภาพให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่มนุษย์กระทำในทางการเมืองการสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นความพยายามที่จะใช้ประโยชนจ์าก
กิจกรรมพื้นฐานของมนุษย์ในสังคมท่ีต้องมีการส่ือสารถึงกัน ผสานกับความต้องการใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติของการเมืองท่ีต้องมีการโน้มน้าวช้ีนำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ การส่ือสารทาง
การเมืองจึงไม่ใช่เรื่องของชะตากรรมหรือความบังเอิญท่ีกำหนดโดยส่ิงเหนือธรรมชาติหากแต่เป็นเรื่อง
ของศักยภาพและเจตจำนงท่ีมนุษย์เป็นผู้กำหนดเอง๖๒ นักวิชาการท่านหนึ่งได้อธิบายไว้ว่า การส่ือสาร
ทางการเมือง หมายถึงการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองเป็นข่าวท่ีเก่ียวกับความเคล่ือนไหวทางการเมือง
พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารงานของรัฐบาลและหน่วยงาน ของรัฐบาล ข่าวการเมืองจะ
สะท้อนให้เห็นสภาพการเมืองการปกครองในแต่ละยุคสมัย ข่าวสารการเมืองเป็นความรู้ของประชาชน
ท่ีอยู่ภายใต้ระบอบการเมืองการปกครอง อันมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวตลอดเวลา ในสภาวะของ
ระบบท้ังในการใช้อำนาจหน้าท่ีของรัฐ และการจัดสรรส่ิงท่ีมีคุณค่าในสังคมซ่ึงมีบทบาทสำคัญช่วยให้

 

 ๕๙ ระว ีวรรณ ประกอบผล, การส ื ่อสารทางการเม ือง: เอกสารประกอบการบรรยาย , 
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๖๐ 

เกิดความเห็นพ้องต้องกัน ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคม ช่วยย้ำค่านิยมและเป้าหมายร่วมกันใน
สังคม ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์
ของส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบสอดส่องการบริหารงานของรัฐบาล๖๓ 
 บทบาทของการสื่อสารทางการเมือง 
 การสื่อสารทางการเมืองมีส่วนสำคัญในการค้ำจุนระบบการเมืองให้ดำรงอยู่และไม่ว่า
ประเทศนั้น ๆ จะมีการปกครองรูปแบบใดก็ตาม การส่ือสารทางการเมืองจะแสดงบทบาทหน้าท่ี ๓ 
ประการ ดังต่อไปนี้๖๔ 
 ๑. ประชาสัมพันธ์ทางการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ   
จะดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร ชี้แจงนโยบาย การดำเนินงานและผลงานไปยังประชาชน ผ่าน
ส่ือสารมวลชน โดยการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลมักมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจใน
เหตุการณ์ตลอดจนประเด็นทางการเมืองการปกครองให้ประชาชนรับทราบ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีในหน่วยงานหรือระหว่างองค์กรทางการเมืองกับประชาชนช่วยทำให้ประชาชนและรัฐบาล
มองเห็นทิศทางในการขับเคล่ือนประเทศได้อย่างสอดคล้องต้องกัน 
 ๒. กล่อมเกลาทางการเมือง การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการทำงาน
ของรัฐบาลผ่านสื่อมวลชน ในอีกด้านหนึ่งคือ การสร้างรับรู ้และการเรียนรู้ในแนวทางการปกครอง 
ผ่านการเน้นย้ำและส่งต่อค่านิยม แนวคิดและอุดมการณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับภายใต้ระบอบการปกครองท่ี
เป็นอยู่ให้แก่ประชาชน ซึ่งสมารถก่อให้เกิดทัศนคติและจิตสำนึ กทางการเมือง อันจะนำไปสู่การ
เตรียมพร้อมประชาชนให้เป็นพลเมืองท่ีดี ตามแนวทางการปกครอง เช่น มีส่วนร่วมทางการเมืองโดย
การสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล เคารพกฎหมาย ไม่ละเมิดค่านิยมของสังคม และเป็นการสร้าง
เสถียรภาพให้แก่ระบบการเมือง โดยป้องกันไม่ให้สมาชิกของสังคมหันเหไปสู่แนวทางการเมืองอ่ืน 
 ๓. สร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง ภาพลักษณ์ท่ีดีทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยให้
คณะรัฐบาลสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพ การส่ือสารทางการเมืองจึงถูกนำมาใช้
เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดความรู้สึกและรักษาไว้ซึ่งความนิยมชมชอบ 
การยอมรับในสถานภาพและคุณงามความดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นโยบาย กฎหมาย 
ตลอดจนการตัดสินใจทางการเมืองต่าง ๆ  
 อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงหากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่เป็นที่ยอมรับหรือ
คณะรัฐบาลมีมีผลงานไม่โดดเด่นเท่าท่ีควร แต่สามารถใช้ส่ือมวลชนเน้นประชาสัมพันธ์เดียงด้านดีและ
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๖๑ 

กลบจุดด้อยเพื่อสร้างการยอมรับให้มีมากขึ้นก็นับว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ได้เช่นกัน ดังนั้น
ภาพลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการประกอบสร้างความจริงซ่ึงประกอบด้วยข้อเท็จจริงประสานกับการรับรู้
ท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของประชาชน 
 บทบาทของการส่ือสารทางการเมืองไว้ดังนี้ 
 ๑. สร้างทัศนคติทางการเมือง การเผยแพร่ข่าวสารผ่านส่ือมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ตหรือการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหมู่ประชาชนเก่ียวกับการทำงาน
ของรัฐบาลเหตุผลของการออกกฎหมาย นโยบาย การดำเนินโครงการ และผลงาน ช่วยทำให้
ประชาชนเกิดทัศนคติต่อระบบการเมือง กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารจะกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรู้สึก
นึกคิดอันเป็นการประเมินคุณค่าต่อรัฐบาล องค์กรทางการเมือง นักการเมือง กลุ่มกดดันฯ ตลอดจน
สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีจะมีผลต่อการแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชนต่อไป 
 ๒. สร้างความสนใจในการเมือง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเมือง เช่น การได้รับรู้ว่า
รัฐบาลกำลังทำอะไรหรือจะทำอะไรใช้งบประมาณเท่าใด และจะเกิดผลดีผลเสียต่อใครอย่างไร หรือ
การได้รับรู้ความคิดเห็นหรือท่าทีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในประเด็นต่าง ๆ มีส่วนกระตุ้นให้
ประชาชนเกิดความสนใจในการเมือง เนื่องจากเห็นความเช่ือมโยงว่าการตัดสินใจทางการเมืองของผู้
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือสถาบันทางการเมืองสามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตหรือผลประโยชน์
ของตนเองได้อย่างไร 
 ๓. สร้างความรู้และความเข้าใจเกี ่ยวกับการเมือง การสื่อสารทางการเมืองไม่เพียงแต่
สร้างความสนใจในการเมืองเท่านั้นหากแต่ยังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครอง 
ระบบกฎหมาย ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น ซึ ่งจะช่วยให้ประชาชน
สามารถทำความเข้าใจความเป็นไปของประเทศในปัจจุบันและส่งผลต่ออนาคต ดังนั้นแหล่งสารทาง
การเมืองจึงมีส่วนสำคัญในการควบคุมสังคมผ่านการกำหนดว่าประชาชนควรรู้อะไรและอย่างไร เช่น 
การเน้นย้ำโดยส่ือบุคคลหรือส่ือมวลชนท่ีเช่ือมโยงระบอบประชาธิปไตยเข้ากับเลือกตั้งท่ีทุจริตคดโกง
เพียงด้านเดียวเป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้ประชาชนเข้าใจว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ดีและไม่เหมาะสมกับ
คนไทย ส่งผลให้ประชาชนมีใจโน้มเอียงไปสู่การปกครองในรูปแบบอ่ืนได้ง่าย 
 ๔. สร้างบทบาททางการเมือง บทบาทของการส่ือสารทางการเมืองท้ัง ๓ ประการข้างต้น
มาสู่การสร้างบทบาททางการเมืองให้แก่ประชาชน โดยประชาชนจะแสดงบทบาททางการเมืองหรือมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของตนได้เหมาะสมและได้มากเพียงใดนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับการตระหนักถึงสิทธิ
และหน้าท่ีของตนในฐานะสมาชิกของระบบการเมืองและระบอบการปกครองท่ีเอ้ืออำนวย อย่างไรก็
ตามการแสดงบทบาททางการเมืองประชาชน เช่น การเลือกตั้ง การเดินขบวนประท้วง การร้องเรียน
การ วิพากษ์วิจารณ์ การลงประชามติ การลงสมัครรับเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ฯลฯ 



๖๒ 

ล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสื่อสารความต้องการไปถึงผู ้ปกครอง ส่งผลให้ระบบการเมือง
สามารถทำหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 ๕. นำรัฐบาลเข้าไปใกล้ชิดประชาชน การส่ือสารผ่านส่ือมวลชนสามารถสร้างความรู้ สึก
เสมือนจริงว่าผู้บริหารประเทศได้มาพบปะกับประชาชนด้วยตนเองถึงท่ีพำนักอาศัย ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีการส่ือสารทำให้ประชาชนรับรู้ความเคล่ือนไหวของรัฐบาลของตนได้ทันท่วงทีไม่ว่าจะ
อยู่ท่ีไหนหรือเวลาใดพร้อมท้ังสามารถมองเห็นสีหน้า ท่าทาง และได้ยินเสียงได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย 
ท้ังนี้ด้วยลักษณะการส่ือสารท่ีไร้พรมแดนจึงทำให้ประชาชนภายในรัฐหนึ่ง ๆ สามารถพบปะกับบุคคล
สำคัญทางการเมืองและได้รับรู ้ถึงแนวคิดทางการเมืองจากหลายประเทศ ซึ่งกระตุ้นหรือกดดันให้
รัฐบาลของแต่ละประเทศต้องตื่นตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของสากล 
 ๖. รับรองสถานภาพของฝ่ายการเมือง ไม่เพียงแต่บุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมอืง
เท่านั้นท่ีต้องการการยอมรับในสถานภาพแม้แต่องค์กร/สถาบันทางการเมือง การใช้อำนาจบัญญัติ
กฎหมายการดำเนินงานตามนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลก็ต้องการการยอมรับด้วยเช่นกัน
การสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อมวลชนจึงเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่สำคัญในการนำเสนอบุคคล
องค์กร กฎหมาย นโยบาย และโครงการให้เป็นที่รู้จักถึงคุณสมบัติท่ีดีหรือให้เกิดมีความสำคัญจำเป็น
ขึ้นในสังคม เพื่อจูงใจให้ประชาชนยอมรับสนับสนุน ซ่ึงส่งเสริมให้บุคคลหรือองค์กรสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างราบรื่น ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินงานตามนโยบาย หรือโครงการประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ หากรัฐบาลใดสามารถสร้างการยอมรับได้มากก็ย่อมเอ้ือต่อการมี
ความชอบธรรมทางการเมืองท่ีช่วยให้การครองอำนาจเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ๖๕ 
 บทบาทของการสื่อสารทางการเมืองที่มีต่อระบบการเมืองในเชิงโครงสร้างหน้าที่ โดย
กล่าวว่า การส่ือสารทางการเมืองคือ สะพานเช่ือมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในระบบการเมืองผ่านการ
นำข้อมูลข่าวสารจากโครงสร้างหนึ่งไปสู่อีกโครงสร้างหนึ่งภายในระบบการเมือง ซ่ึงช่วยค้ำจุนให้ระบบ
การเมืองดำรงอยู่และสามารถทำหน้าท่ีนำข้อเรียกร้อง ความต้องการ ความคิดเห็นจากประชาชนเข้าสู่
ระบบการเมืองให้รัฐบาลหรือองค์กรทางการเมืองรับทราบแล้วแปรเปลี่ยนเป็นนโยบาย โครงการ 
กฎหมาย หรือการตัดสินใจ เพื่อเผยแพร่หรือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และประชาชน

 

 ๖๕ เสรี วงษ์มณฑา, การประยุกต์ทฤษฎีการสื่อสาร ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หลักและทฤษฎี
การสื่อสาร หน่วยท่ี ๙-๑๕, พิมพ์คร้ังที่ ๑๓, (นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า 
๗๒๑-๗๒๔. 



๖๓ 

จะส่งข้อมูลย้อนกลับเข้าสู่ระบบการเมืองอีกครั้งจนเป็นวัฎจักรของระบบทางการเมือง ซ่ึงตัวแสดงท่ี
รับหน้าท่ีสำคัญนี้ก็คือ ส่ือมวลชน นั่นเอง๖๖ 
 

 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง (Political Communication Theory) 
 Brian McNair นักวิชาการด้านการสื่อสาร ได้อธิบายทั้งคำว่า การสื่อสารและทางการ
เมืองท่ีมาประกอบกันเป็นคำรวมว่า การส่ือสารทางการเมือง ดังนี้๖๗ 
 การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดความหมาย สัญญาณ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ  ก็ตาม 
ระหว่างบุคคล และคำว่า ทางการเมือง หมายถึง เรื ่องของการที่บุคคลพยายามที่จะมีอำนาจหรือ 
อิทธิพลต่อบุคคลอื่น ๆ  ในสังคม ส่วนการสื่อสารทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมใด ๆ  ของสถาบัน 
เฉพาะซ่ึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าท่ีในการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความคิด และทัศนคติอันเก่ียวกับ 
เรื่องการเมืองการปกครอง เป็นการถ่ายทอดข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองจากส่วนหนึ่งของระบบ
การเมืองไปยังอีกส่วนหนึ่งของระบบการเมือง ท้ังยังเป็นการถ่ายทอดระหว่างระบบสังคมกับระบบ
การเมืองด้วย 
 การส่ือสารทางการเมือง หมายถึง การอภิปรายสาธารณะ (Public Discussion) เก่ียวกับ
การจัดสรรทรัพยากร อำนาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี และการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และยังเป็นส่ิงท่ี
เร ียกว่าภาษาทางการเมือง (Political Language) ซึ ่งไม ่เพ ียงเป็นคำพูดหรือข้อเขียนเท่านั้น  
แต่ยังรวมถึงส่ิงท่ีเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ท้ังหลาย เช่น ภาษากาย (Body Language) หรือการ
แสดงออกทางการเมืองด้วยการต่อต้าน (Boycott) หรือเดินขบวนประท้วง 
 การสื่อสารทางการเมือง ยังหมายถึง การถ่ายทอดความหมายที่เกิดขึ้นผ่านการใช้ 
สัญลักษณ์ ซึ ่งเป็นกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ ่มบุคคลพยายามทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน 
ตระหนักถึงความคิดความเห็นเกี ่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง ทั้งนี ้การสื่อสารเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ  
หรือ หลายแนวทาง เช่น รูปภาพ ดนตรี ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ อากัปกร ิยา  
การแสดงออกทางสีหน้า อย่างไรก็ตาม รูปแบบหรือแนวทางการสื่อสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
โดยท่ัวไปก็คือ การพูด และการเขียนซ่ึงเรียกว่า ภาษา นั่นเอง 
 การส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) เป็นกระบวนการทางการเมืองท่ี
เก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนข้อเท็จจริง ทัศนะ และความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ในทาง
การเมืองระหว่างบุคคล การส่ือสารทางการเมืองนับเป็นกระบวนการพิเศษท่ีก่อให้เกิดการปฏิสัม พันธ์

 

 ๖๖ สุภาภรณ์ ติ่งอินทร์, “กลยุทธ์การส่ือสารการเมืองของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เคยดำรงตำแหน่ง
กำนัน, หน้า ๑๘. 
 ๖๗ Brian McNair, An Introduction to Political Communication, 2nd edition, (New York 
: Routledge, 1999), p. 95. 



๖๔ 

ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมืองและทำให้บุคคลสามารถดำรงชีว ิตอยู ่ได้ใ นสังคมการเม ือง  
โดย Brian McNair ได้ให้ความหมายคุณลักษณะ ๓ ประการของการส่ือสารทางการเมือง ดังนี้๖๘ 
 ๑. การสื่อสารทุกรูปแบบที่ดำเนินการโดยนักการเมืองและผู้ที่เกี ่ยวข้องทางการเมอืง  
โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจง 
 ๒. การส่ือสารท่ีส่ือมวลชนและผู้เลือกตั้งส่งถึงนักการเมือง 
 ๓. กิจกรรมการสื่อสารที่สื ่อมวลชนนำเสนอเกี่ยวกับการเมือง เช่น การรายงานข่าว  
บทบรรณาธิการ  
 จากคำอธิบายดังกล่าว ดร.นันทนา นันทวโรภาส สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมทาง
การเมืองท้ังหมด คือการส่ือสารทางการเมือง ไม่เพียงการพูด การเขียน แต่ทุกอย่างท่ีปรากฏสู่สายตา
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ทรงผมท่ีเรียกว่า เส้ือผ้าหน้าผม ตราสัญลักษณ์ล้วนเป็นองค์ประกอบของ
การส่ือสารอันจะนำไปสู่ส่ิงท่ีเป็นภาพลักษณ์ (Image) หรืออัตลักษณ์ (Identity) ของบุคคล 

Brian McNair ได้นำเสนอแบบจำลองการส่ือสารทางการเมือง โดยแบบจำลองการส่ือสาร
ทางการเมืองนี้แบ่งผู้เก่ียวข้องออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้๖๙  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒.๑ แบบจำลองการส่ือสารทางการเมืองของ Brian McNai๗๐ 

 
 ๑. กลุ่มองค์กรทางการเมือง ได้แก่ พรรคการเมือง รัฐบาล องค์กรสาธารณะ กลุ่มพลัง
ทางการเมือง กลุ่มก่อการร้าย ฯลฯ ในแบบจำลองนี้จะเน้นไปที่การสื่อสารของพรรคการเมือง  
โดยมีฐานคติท่ีว่าพรรคการเมืองคือ กลุ่มคนท่ีร่วมกันโดยมีอุดมการณ์เหมือนกัน ตกลงท่ีจะนำองค์กร

 

 ๖๘ Ibid., p. 121. 
 ๖๙ Brian McNair อ้างใน นันทนา นันทวโรภาส, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๙-๑๒๐. 
 ๗๐ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๒๑. 

สื่อมวลชน 

องค์กรทาง

การเมือง 

ประชาชน 



๖๕ 

ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยการนำเสนอแนวนโยบายสู่ประชาชนและหาวิธีการท่ีจะสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นทางไปสู่การนำนโยบายไปปฏิบัติภายหลังได้รับการเลือกตั้ง แต่ในการวิจัยครั้ง
นี้ หมายถึงเจ้าคุณพิพิธผู้ส่งสาร 
 ๒. กลุ่มส่ือมวลชนทำหน้าท่ี ๒ อย่าง คือ เป็นตัวส่งผ่านข้อมูลจากพรรคการเมือง และส่ง
สารท่ีสร้างขึ้นเอง เช่น บทบรรณาธิการ บทวิเคราะห์วิจารณ์ต่าง ๆ ไปยังกลุ่มท่ีสาม คือ ประชาชน 
 ๓. กลุ่มประชาชน ไม่ว่าธรรมชาติและจำนวนกลุ่มผู้รับสารจะเป็นอย่างไร การสื่อสาร
ทางการเมืองทุกประเภทก็มุ่งท่ีจะบรรลุผลสำเร็จจากการส่งสารนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งประธานาธิบดี สมาชิกวุฒิสภา จนถึงสภาผู้แทนราษฎร นักการเมือง เหล่านี้จะสร้างภาพเชิง
บวกให้เกิดขึ้นในใจ และส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน  
 นอกจากนี ้  Brian McNair อธิบายการไหลเวียนของข่าวสารตามแบบจำลองนี้ว่า  
เริ ่มต้นจากองค์กรทางการเมืองทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์แนวทางนโยบายและกิจกรรมของตน
ผ่านทางสื่อมวลชน จากนั้นสื่อมวลชนจะเลือกมานำเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวคิด การกำหนด
วาระของส่ือ (Agenda-Setting) ท่ีอธิบายเสนอหรือไม่เสนอข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งของส่ือสารมวลชน  
มีผลให้สาธารณชนเกิดความคิดคล้อยตามว่าเรื่องนั้นเป็นหัวข้อหรือประเด็นท่ีมีความสำคัญหรือไม่มี
ความสำคัญที่จะนำมาคิดพิจารณา ส่งผลให้องค์กรทางการเมืองทั้งหลาย พยายามที่จะเป็นผู้ทรง
อำนาจในการกำหนดวาระของส่ือ และทฤษฎี Agenda-Setting ก็ได้พิสูจน์ ให้เห็นในประเทศอเมริกา
แล้วว่า ประเด็นสำคัญในส่ือมีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อผลการเลือกตั้ง 
 สื่อมวลชนได ้รับการสถาปนาให้เป็น “สถาบันทางการเมือง ” ด้วยบทบาทในการ
ครอบครองการส่งผ่านข่าวสารในทางการเมือง นอกจากจะทำหน้าท่ีถ่ายทอดข้อมูลจากฝ่ายการเมือง
มาสู่สาธารณชนแล้ว ยังทำหน้าท่ีแปลงสารจากกระบวนการทำข่าวสู่การตีความ ซ่ึงส่ิงท่ีฝ่ายการเมือง
ต้องการจะพูดนั้น ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที ่สื ่อมวลชนรายงานว่า นักการเมืองพูดว่าอย่างไร ดังเช่น  
การบริหารการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การตีความหรือ
การรับรู้ของประชาชนต่อปรากฏการณ์ในการหาเสียงเลือกตั้งนั้น สำคัญกว่าตัวปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น
จริง 
 

๒.๔ การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
 การพ ัฒนาการต ื ่นต ัวทางการเม ือง ในระบอบประชาธ ิปไตย ประกอบด ้วย  
ความเข้าใจทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ทัศนคติทางการเมือง และความรู้ทางการเมือง 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
 



๖๖ 

 ๒.๔.๑ ความเข้าใจทางการเมือง 
 แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจทางการเมือง 
 นักวิชาการรัฐศาสตร์ท่านหนึ่งคือ โรเบิร์ต เลน (Robert E. Lane) อธิบายว่า ความรู้ 
(knowledge) และความเข้าใจ (understanding) ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดของบุคคล จะเป็นส่ิงท่ีทำให้ผู้
นั้นมีแนวคิดเป็นของตนเอง และสามารถนำแนวคิดท่ีมีอยู่นั้น ไปประเมินกับเรื่องหรือส่ิงท่ีถูกนำมา
ประเมินได้ ซึ ่งผลจากการประเมินนี้ จะแสดงออกมาในรูปของทัศนคติหรือความรู้สึ กอย่างใดอยา่ง
หนึ่ง โดยทัศนะหรือความรู้สึกที่แสดงออกมานั้น จะต้องมีองค์ประกอบที่บ่งชี ้ถึงลักษณะของความ
เข้าใจต่อความเป็นจริงในส่ิงท่ีประเมินนั้นด้วย และความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนนี้ 
เป ็นสิ ่งที ่ต ้องผ ่านกระบวนการของการเร ียนร ู ้ และ กล ่อมเกลาทางการเมื อง (polit ica l 
socialization)๗๑ 
 นักวิชาการอีกท่านหนึ่งได้ช้ีให้เห็นว่า ความรู้ความ เข้าใจทางการเมืองนั้น หมายถึง การ
รับรู้ (perception) ของบุคคลท่ีมีต่อเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศ โดยเป็นการรับรู้ในฐานะ
ท่ีเขาเป็นพลเมืองของประเทศ ในความหมายและรูปแบบของการเมืองการปกครอง สถาบันการเมือง
และกระบวนการทางการเมืองในภาพรวม การรับรู้เป็นส่ิงท่ีได้รับตกทอดมาจากสังคม ซ่ึงเริ่มต้นตั้งแต่
ในครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพื่อน กลุ่มทำงาน สถาบันทางศาสนา ส่ือมวลชน พรรคการเมือง  
ซ่ึงนอกจากจะเป็นส่วนท่ีมีบทบาทต่อการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแล้ว ยังรวมตลอด
ถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง (political culture) ให้แก่บุคคลในสังคมนั้น ให้ยึดมั่นใน
หลักการปกครองที่ดำรงอยู่อย่างถูกต้อง อย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องกันไป และการรับรู้ในเรื ่อง
การเมืองท่ีมีพื้นฐานมาจากความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของบุคคลเช่นนี้ จะเป็นส่ิงท่ีทำให้บุคคลมี
ความรู้สึก มีความสามารถและความผูกพันกับระบบการเมืองท่ีเขาดำรงอยู่ ซ่ึงอาจแสดงพฤติกรรม
ออกมาโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การร่วมสนทนาเกี่ยวกับ
ปัญหาทางการเมืองหรือการให้ความสนใจต่อข่าวสารเก่ียวกับการเมือง๗๒ 
 อีกนัยหนึ่ง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองมีความสำคัญมากจะเห็นได้จากการมีอิทธิพล
ต่อประชาชนท่ัวไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสร้างความบิดเบือนให้เกิดการดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง 
การนำเอาฐานะทางเศรษฐกิจมาประดิษฐ์เป็นสำนวนว่าไพร่กับอํามาตย์ เป็นต้น ดังจะเห็น ได้จากการ
โฟนอินของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ท่ีส่งผลให้กลุ่มผู้สนับสนุนเกิดความฮึกเหิม แต่ในขณะเดียวกัน

 
๗๑ Robert  E. Lane, Political  Ideology, (New York: The Free Press, 1962), pp. 13-14. 
๗๒ ปัทมาพร เลิศวัฒนาเสรี, “ความรู้ความเข้าใจของแรงงานสตรีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพื้นฐานทาง

การเมืองระบอบประชาธิปไตย: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร”, ภาค
นิพนธ์ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๘. 



๖๗ 

กลุ่มตรงข้ามเกิดความรู้สึกต่อต้าน และไม่ไว้วางใจ เป็นการปลุกปั่นท่ีแสดงออกถึง ความเกลียดชัง
และตอกยํ้าข้อขัดแย้งท่ีมีอยู่เดิม หรือจากการสร้างวาทกรรม เช่น พรรคเพื่อไทยกลาย เป็นพรรคเผา
ไทย พรรคประชาธิปัตย์กลายเป็น พรรคประชาวิบัติ เป็นต้น รวมท้ังมีการแสดงออกท่ี แสดงถึงความ
เกลียดชัง ยั่วยุให้เกิดความแตกแยก แบ่งพรรคแบ่งพวก โดยใช้ความจริงเพียงบางส่วน เป็นตัวตอกย้ำ
เพื่อขยายความขัดแย้งให้ร้าวลึก เป็นข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และรากเหง้าของปัญ หาของความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ ้นในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นวิกฤตที่เกิดขึ้นได้สั ่งสมและนำมาสู่ความรุนแรงท่ี
เกิดขึ้นได้หยั่งรากลึกถึงปัญหาในระดับโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ 
ประเทศ ซ่ึงการพัฒนาการทางการเมือง เป็นเรื่องราวของการปรับปรุงและพัฒนา ช่วยสนับสนุนเป็น
การการเมืองสมัยใหม่ ท่ีมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้เกิดความมีเสถียรภาพและมี
ระเบียบและนําไปสู่ดุลยภาพใหม่ แต่ได้ทำให้เกิดการต่อต้านการเปล่ียนแปลงเพื่อรักษาสถานะเดิมไว้
ของกลุ่มอํามาตย์อํานาจเก่า ลักษณะดังกล่าวเมื่อผนวกกับสภาพปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
และสังคม จากความเหล่ือมล้ำระหว่างชนช้ันในสังคม ความอ่อนแอของกลไกในระบอบประชาธิปไตย 
หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม และการใช้ส่ือเป็นเครื่องมือในการขยายผลความขัดแย้งทำให้
เกิดวิกฤตความขัดแย้งท่ีโยงใยกันอย่างซับซ้อน ไม่มีมูลเหตุใดเพียงลำพังท่ีสามารถอธิบายปัญหาความ
ขัดแย้งได้ แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านทุกฝ่ายจึงควรเพื่อแสวงหา
แนวทาง ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของสังคมเพื่อให้สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความปรองดอง
อย่างยั่งยืน๗๓ 
 สรุปได้ว่า ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการเป็นการรับรู ้ของบุคคลเกี่ยวกับเรื ่อง
การเมืองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเมือง โครงสร้างสถาบันตลอดจนความเคล่ือนไหวทางการเมืองของ
ประเทศ ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองมีความสำคัญมากจากการมีอิทธิพลต่อประชาชนท่ัวไปเป็น
อย่างมากในการปลุกปั่นประชาชน 
 บริบทของความเข้าใจทางการเมือง 
 นักวิชาการเช่น อัลมอนด์และเวอร์บา (Almond and Verba) นักรัฐศาสตร์ผู้เล่ืองช่ือ
อธิบายว่า แบบแผนทางพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลย่อมต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และการประเมินค่าต่อระบบการเมือง อันเป็นคำจำกัดความของคำว่า วัฒนธรรมทาง
การเมือง (Political Culture) โดยอัลมอนด์และเวอร์บาเห็นว่า การค้นหาความคิดทางการเมืองและ
ความโน้มเอียงทางการเมืองของบุคคล อาจสามารถวัดได้จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความรู้เก่ียวกับชาติ 
การปกครอง เป็นต้น โดยนัยนี้ การค้นหาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองของบุคคล  

 
๗๓ อํานวย สุขขี, การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนบนวิกฤตความขัดแย้งทางการเมอืง 

ประเทศไทย ระหว่างปี พ. ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๗, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: file:///C:/Users/Sumalee/Downloads/ 
177302-Article%20Text-504465-1-10-20190312.pdf [๑๐ กันยายน ๒๕๖๓]. 



๖๘ 

ซ่ึงพิจารณาหรือวัดได้จากองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ ดังท่ีจะได้กล่าวต่อไป จะช่วยให้สามารถทำ
ความเข้าใจถึงแนวโน้มพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลนั้นได้ เมื่อสังเคราะห์พิจารณาในด้านการวัด
ความร ู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการเมืองในทัศนะของ เวอร ์บา ด ังข ้างต ้น เราก็สามารถจำแนก
องค์ประกอบของวความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองออกได้เป็นลักษณะสำคัญ ๔ ประการ 
ดังนี้๗๔ 
 ๑. ความรู้เก่ียวกับชาติ และระบบการเมืองโดยท่ัว ๆ ไป เช่น ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของชาติ ขนาดของพื้นที่และที่ตั ้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ลักษณะของอำนาจทางการเมือง 
รัฐธรรมนูญและลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ  
 ๒. ความรู้เก่ียวกับโครงสร้างและบทบาททางการเมืองของผู้นำทางการเมือง ความรู้สึก
นึกคิดของประชาชนเก่ียวกับโครงสร้างผู้นำ ความคิดเห็นของประชาชนเ ก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
เป็นต้น  
 ๓. ความรู้เก่ียวกับระเบียบข้อบังคับตามนโยบายสาธารณะ โครงสร้าง สถาบันตัวบุคคล 
ตลอดจนความคิดเห็นและการตัดสินใจอันเก่ียวข้องกับกระบวนการท่ีมาจากรัฐบาล 
 ๔. ความรู้เก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ อำนาจ หน้าท่ีและวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจทางการเมือง ความรู้สึกเก่ียวกับความสามารถของตนในระบบการเมืองตลอดจนความ
คิดเห็นต่อการตัดสินใจทางการเมืองของผู้มีอำนาจ 
 แบบแผนเชิงพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลท่ีย่อมจะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และการประเมินค่าต่อระบบการเมืองเป็นพื้นฐาน อันจะย่อมส่งผลต่อความยึดมั่นหรือ
เช่ือมั่นต่อระบบการเมืองด้วยความเป็นเหตุเป็นผล๗๕ ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และการประเมิน
ค่าต่อระบบการเมืองดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นมาจากการที่บุคคลนั้นได้รับการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมือง ในขณะเดียวกัน เมื่อบุคคลมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรต่อระบบการเมืองและส่วนต่าง ๆ 
ของระบบการเมืองอย่างไรแล้ว จะมีการพัฒนาความรู้สึกดังกล่าวออกไป ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ทั้งใน
ความพอใจ ด้วยการยึดถือปฏิบัติในบรรดาคำส่ังของรัฐบาล หรือไม่พอใจ ไม่เห็นด้วย กระท่ังพัฒนาไป
เป็นความเช่ือและทัศนคติ และนำไปสู่การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่าจะมีบทบาทอย่างไร หรือไม่
ต่อระบบการเมือง ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีเขาได้ประเมินค่าต่อระบบการเมืองในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเอง 

 

 ๗๔ Almond and Verba, The Civic Culture, (Boston : Little, Brown  and Co, 1965), pp. 
16-17. อ้างใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในสังคมไทย (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๑๘ และอมร รักษาสัตย์, การเมืองการปกครองไทยตาม
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, ๒๕๔๔), หน้า ๑๕๓. 

๗๕ Rosenbuam, Walter A., Political Culture, (London: Thomas Nelson and Son, 1975), 
p. 4. 



๖๙ 

ด้วยเหตุนี้สำหรับบุคคลท่ัวไปท่ีมีเหตุผล ด้วยเหตุดังท่ีกล่าวแล้ว แบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของ
บุคคล จึงเริ่มต้นจากการรับรู ้และความเข้าใจทางการเมืองก่อนเสมอ ในขณะที่บุคคลที่ขาดความรู้
ความเข้าใจ ย่อมขาดความสามารถในการใช้เหตุใช้ผล ประเมินค่าหรือวิเคราะห์ระบบการเมือง  
อันสามารถส่งผลให้บุคคลขาดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่า ท้ายท่ีสุดนั้น 
การพัฒนาทางการเมืองตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร ่วม ( polit ically 
participated democracy) ก็จะไม่อาจก้าวรุดหน้าไปได้ ในทำนองเดียวกับท่ี สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์  
ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้ทางการเมืองจากการปลูกฝังอบรมหล่อหลอมกล่อมเกลาทางการเมือง จะทำให้
เกิดความรู้ทางการเมืองจากทั้งทางกว้างและทางลึก เช่น ความรู้เกี ่ยวกับอุดมการณ์ของระบบ
การเมือง ถ้าเราต้องการพัฒนาระบอบการเมืองให้เป็นแบบประชาธิปไตย โดยยึดถือหลักการสำคัญ
ของระบอบประชาธิปไตยเป็นเป้าหมายในการพัฒนาการเมือง เราจะต้องเสริมสร้างให้ประชาชนมี
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย กล่าวคือ จะต้องเริ่มต้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
(cognitive) เกี ่ยวกับหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะพัฒนาไปสู่ความรู้สึกศรัทธา
เช่ือมั่น (affective) และประเมินค่าด้วยการตัดสินใจยอมรับระบอบประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์ทาง
การเมืองของตน (evaluative) จนเป็นแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองในท่ีสุด๗๖ 

 อีกทั้งชี ้ให้เห็นว่าการที่บุคคลจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางการเมืองในลักษณะใดนั้น  
จะเริ่มต้นมาจากการท่ีเขารับรู้หรือมีความรู้ความเข้าใจ (cognitive) ต่อระบบการเมืองท่ีเขาดำรงอยู่
เป็นเบ้ืองแรก จากนั้นก็จะมีการพัฒนาความรู้สึกดังกล่าวออกไป ซ่ึงอาจเป็นไปได้ท้ังในความพอใจ
และไม่พอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และพัฒนาเป็นความเช่ือและทัศนคติ กระท่ังนำไปสู่การใช้ดุลย
พินิจในการตัดสินใจว่าตนเองจะมีบทบาทอย่างไร หรือไม่ต่อระบบการเมือง ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ี
เขาได้ประเมินค่าต่อระบบการเมืองในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเอง ด้วยเหตุนี้สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ จึงกล่าวว่า 
สำหรับบุคคลท่ัวไปท่ีมีเหตุผล (rational man) แบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของเขา จึงเริ่มต้น
จากการรับรู้และมีความเข้าใจทางการเมืองก่อนเสมอ ในขณะที่บุคคลที่ขาดความสามารถดังกล่าว 
ย่อมจะขาดความสามารถในการประเมินค่าและวิเคราะห์ระบบการเมืองได้๗๗ นอกจากนี้พิจารณาจาก
ทัศนะของ วรรณธรรม กาจนสุวรรณ จะเห็นได้ว่า พื้นฐานของการท่ีประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
การเมือง จะส่งเสริมให้เกิดการมีจิตสำนึกตระหนักว่าการเข้าไปมีบทบาททางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย เช่น การรณรงค์หาเสียงของพรรคการเมืองการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งและการมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบายและกฎหมาย เป็นต้น ซึ ่งเมื ่อพิจารณาความหมายของความรู้สึก

 
๗๖ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา, พิมพ์คร้ังที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร 

: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๔๙-๒๕๘. 
๗๗ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๑๖. 



๗๐ 

แปลกแยกทางการเมือง ที่ถือเป็นพฤติกรรมทางการเมือง (political behavior) ประการหนึ่งของ
มนุษย์ โดยเป็นสภาพที่บุคคลเห็นว่า ระบบการเมืองที่ตนดำรงอยู่ เป็นสิ่งที ่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของเขาและเขามิได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการเมืองท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น ๗๘ 
ภาวะความรู้สึกของประชาชนท่ีมีต่อระบบการเมืองบางประการเช่น ความรู้สึกไม่ไว้วางใจ ความรู้สึก
แปลกแยกทางการเมืองของบุคคล จึงย่อมมิได้เกิดขึ้นภายใต้ภาวะท่ีบุคคลขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการเมืองการปกครองแต่ประการใด เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ ขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
ความสามารถท่ีจะใช้เหตุใช้ผลในการประเมินค่าหรือวิเคราะห์ระบบการเมืองได้ดังท่ีกล่าวข้างต้น  
 ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยเพื่อการสำรวจเก่ียวกับความรู้สึกท่ีประชาชนมีต่อระบบการเมือง 
หรือมีต่อโครงสร้างทางการเมือง มีต่อผู้นำทางการเมือง ภาคราชการ องค์การของรัฐนั้น นักรัฐศาสตร์
ท่ีรอบคอบจึง มิอาจละเลยท่ีจะทำการวัดระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองของ
ประชาชนก่อนท่ีจะทำการสำรวจความรู้สึกแปลกแยกทางการเมือง ซ่ึงนอกจากจะเป็นประโยชน์ในแง่
ความน่าเชื่อถือและคุณค่าของงานวิจัยแล้ว การประเมินความรู้ความเข้าใจทางการเมือง ยังจะก่อ
คุณค่าในแง่ที ่ชี ้ให้เห็นว่า ประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศให้ความสนใจต่อการเมืองการ
ปกครองประเทศหรือไม่ เพียงใด ตลอดจนระบบการศึกษาแทบทุกระดับที่มีอยู ่ ได้ให้การปลูกฝัง
อบรมหล่อหลอมกล่อมเกลา (socialize)๗๙ เกี ่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของประชาชน  
ซ่ึงหากพิจารณาในเชิงการพัฒนาการเมือง ย่อมได้ถือว่าประเด็นดังกล่าวเป็นส่ิงสำคัญเบ้ืองแรกต่อการ
พัฒนาของประชาธิปไตยในบ้านเรา เช่นท่ีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทัศนะไว้ว่า ประชาธิปไตยจะหยั่ง
รากในสังคมไทยได้หรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมเกิดจากความรู้สึกท่ีประชาชนศรัทธาเช่ือมั่นต่อกลไกและ
อุดมการณ์ของระบอบประชาธิปไตย อันเป็นความรู้สึกท่ีพัฒนามาจากการมีความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองการปกครองนั่นเอง  
 การวัดความเข้าใจทางการเมืองการปกครอง 
 ในการกำหนดประเด็นท่ีจะใช้วัดระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองนั้น อาจใช้มาตร
วัดได้หลายประการและย่อมมีความแตกต่างในการสร้างคำถามท่ีจะเป็นเครื่องช้ีวัดระดับความรู้ความ
เข้าใจในทัศนะเก่ียวกับประเด็นการวัดความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครอง ท่ีได้กล่าวไว้ว่า 
การเมือง หมายความถึงหลักและวิธีการในการใช้อำนาจทางการปกครอง โดยประกอบด้วย๘๐ 

 
๗๘ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, วัฒนธรรมทางการเมืองการเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับประชาชน, พิมพ์คร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : วี.เจ.พร้ินติ้ง, ๒๕๔๔), หน้า ๑๗๙. 
๗๙ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา, พิมพ์คร้ังที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร 

: เสมาธรรม, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕๑-๒๕๗. 
๘๐ ศรัณยุ หมั้นทรัพย์,  “การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง : ฐานรากของการเมืองภาคพลเมือง”, วารสาร

สถาบันพระปกเกล้า, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐๑ – ๑๑๕. 



๗๑ 

 ก. ความรู้ความเข้าใจในระบบกลไกของการปกครองโดยทั่ว ๆ  ไป ซึ่งอาจพจิารณาได้
จากความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับลักษณะงานของหน่วยงานการปกครองกิจกรรม รวม ถึงระดับ
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างหน่วยการปกครองกับประชาชน 

 ข. ความรู้ความเข้าใจในระบบกลไกของการปกครองตนเองของประชาชน ซ่ึงพิจารณาได้
จากความรู้ความเข้าใจของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต่ออำนาจหน้าท่ีของผู้นำทางการเมืองหรือฝ่าย
ราชการ รวมท้ังทัศนะต่อความจำเป็นของการมีหน่วยงานด้านการปกครอง 

 ค. ความรู้ความเข้าใจในระบบกลไกของการเลือกตั้ง โดยอาจพิจารณาจาก ความรู้ความ
เข้าใจในกลไก กติกา ประเภทและลักษณะของระบบการเลือกตั้ง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพรรค
การเมือง การหาเสียง เป็นต้น 
 

ตารางที่ ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของความเข้าใจทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Robert E. Lane,  
(1962, pp. 13-14) 

ความรู้และความเข้าใจ จะแสดงออกมาในรูปของทัศนคติหรือ
ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทัศนะหรือความรู้สึกที่แสดง
ออกมานั้น จะต้องมีองค์ประกอบท่ีบ่งช้ีถึงลักษณะของความเข้าใจ
ต่อความเป็นจริงในส่ิงท่ีประเมินนั้นด้วย  

ปัทมาพร เลิศวัฒนาเสรี,  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๘) 

การรับรู ้เป็นสิ่งที ่ได้รับตกทอดมาจากสังคม ซึ่งเริ ่มต้นตั้งแตใ่น
ครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพื่อน กลุ่มทำงาน สถาบันทางศาสนา 
ส่ือมวลชน พรรคการเมือง ซ่ึงนอกจากจะเป็นส่วนท่ีมีบทบาทต่อ
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแล้ว ยังรวมตลอดถึง
การถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง 

อํานวย สุขขี,  
(๒๕๖๓) 

ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองมีความสำคัญมากจะเห็นได้จาก
การมีอิทธิพลต่อประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ
สร้างความบิดเบือนให้เกิดการดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง การนำเอา
ฐานะทางเศรษฐกิจมาประดิษฐ์เป็นสำนวนว่าไพร่กับอํามาตย์ 

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์,  
(๒๕๔๔, หน้า ๑๕๓) 

ความรู้ทางการเมืองจากการปลูกฝังอบรมหล่อหลอมกล่อมเกลา
ทางการเมือง จะทำให้เกิดความรู้ทางการเมืองจากทั้งทางกว้าง
และทางลึก เช่น ความรู้เก่ียวกับอุดมการณ์ของระบบการเมือง 

Rosenbuam, Walter A. , 
(1975, p. 4) 

ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และการประเมินค่าต่อระบบ
การเมืองดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นมาจากการที่บุคคลนั้นได้รับการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมือง 

 



๗๒ 

ตารางที่ ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของความเข้าใจทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๗๙) 

พื้นฐานของการที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมือง จะ
ส่งเสริมให้เกิดการมีจิตสำนึกตระหนักว่าการเข้าไปมีบทบาททาง
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เช่น การรณรงค์หาเสียงของ
พรรคการเมืองการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะนโยบายและกฎหมาย 

  
 ๒.๔.๒ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ๒.๕.๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 จากคำกล่าวของจอห์น สจวต มิลล์ (John Stuart Mill) ท่ีว่า “กระบวนการมีส่วนร่วม
ทางการ เมืองของประชาชนเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยทำให้
ประชาชนรู้สึกว่าตน มีความเก่ียวพันกับส่วนได้เสียในการบริหาร เกิดความรับผิดชอบและหวงแหน
สิทธิประโยชน์ที ่ตนเองพึงได้รับ”๘๑ จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการท่ี
ประชาชนต้องการที่จะร่วม ในการตัดสินใจกับรัฐ และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ดังนี้
เป้าหมายของการมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชนจึงเป็นการให้ข้อมูลต่อสาธารณชน รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในนโยบาย ของรัฐ และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกัน ท้ังนี้  การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน มีประเด็นท่ีจะต้องพิจารณา ๖ ประเด็น ได้แก่ ท่ีมาของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ระดับการ มีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชน โดยจะได้
พิจารณา เป็นลำดับไปดังนี้ 
 เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ใน
ลำดับแรกจะขอกล่าวถึงระบอบประชาธิปไตยเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจต่อไป กล่าวคื อ 
ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองท่ีประชาชนเป็นใหญ่ ไม่ยอมให้บุคคลใดมีอำนาจเหนือ
ประชาชน ส่วนใหญ่ของประเทศ ประชาชนแต่ละคนต่างเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยคนละส่วน เมื่อ
ประชาชน แต่ละคนยินยอมมอบอำนาจส่วนหนึ่งของตนโดยการทำสัญญาประชาคมให้แก่ผู้แทนแล้ว 
อำนาจท่ีมารวมกันนี้จึงเป็นอำนาจของปวงชนโดยมีผู้แทนทำหน้าท่ีเป็นเพียงตัวแทนของประชาชน
เท่านั้น จึงต้องอยู่ ในอาณัติของประชาชน หากผู้แทนไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ประชาชนวางไว้

 

 ๘๑ เจมส์ แอล เครย์ตัน, คู่ม ือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน , แปลโดย  
วันชัย วัฒนศัพท์, พิมพ์คร้ังที่ ๒, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๔), หน้า ๑ 



๗๓ 

ประชาชนย่อมมีสิทธิถอด ถอนได้และสำหรับกฎหมายก็เช่นกันจะยังไม่มีผลจนกว่าจะได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนก่อน๘๒ ทั้งนี ้หลักการประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับเสียงข้างมาก แต่ใน
ขณะเดียวกันยังคงคุ้มครองเสียงข้างน้อย โดยไม่กีดกันเสียงข้างน้อยอย่างไร้เหตุผล จึงเห็นได้ว่า
ประชาชนมีบทบาทสำค ัญในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ซึ ่งเป็นระบอบการปกครอง  
โดยประชาชนอย่างแท้จริง๘๓ 
 สำหรับที่มาของหลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นสามารถพิจารณา 
ได้ ๒ กรณี ได้แก่ รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ดังนี้  
 ๑. รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย หากพิจารณาจาการใช้อำนาจอธิปไตย
ของประชาชนเป็นเกณฑ์ในการจำแนกรูปแบบ ของระบอบประชาธิปไตยนั้นอาจแบ่งได้เป็น ๓ 
รูปแบบ ดังนี้๘๔  

๑) ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ประชาชนในฐานะเจ้าของ อำนาจ
อธิปไตยเป็นผู้ใช้อำนาจโดยตนเองหรือร่วมใช้อำนาจอธิปไตย เกิดจากการประชุมพลเมืองทั้งหมด  
ในสังคมและร่วมกันใช้สิทธิทางการเมืองโดยตรง ท้ังอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ สำหรับ 
องค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตยทางตรงนั้น ประชาชนจะเป็นผู้ริเริ่มเป็นหลักและประชาชนเป็น 
ผู ้ตัดสินใจในขั้นสุดท้าย โดยถือว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยประชาชนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ 
อย่างยิ่งของประชาธิปไตยทางตรง ปัจจุบันประชาธิปไตยทางตรงมักถูกใช้ควบคู่กับประชาธิปไตยโดย 
ตัวแทนเพื่อเป็นการอุดช่องว่างของประชาธิปไตยแบบตัวแทน เช่น การเสนอร่างกฎหมาย การถอด
ถอน การออกเสียงประชามติ เป็นต้น๘๕  

๒) ประชาธิปไตยโดยตัวแทน (Representative Democracy) ประชาชนมี สิทธิ
เลือกผู้แทนไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนเอง ถ้าเป็นระบบรัฐสภาประชาชนจะเลือกตั้งฝ่าย นิติบัญญัติ 
และฝ่ายนิติบ ัญญัติจะเป็นผู ้เลือกฝ่ายบริหารเอง ส่วนถ้าเป็นระบบประธานาธิบด ีประชาชน  
จะเลือกตั้งท้ังฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารด้วยตนเอง๘๖ ซ่ึงประชาธิปไตยโดยตัวแทนนี้เป็นรูปแบบท่ี

 

 ๘๒ คะนึงนิจ ศรีบัวเอี ่ยม, แนวทางการเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ : ปัญหา อุปสรรค และทางออก, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕), หน้า 
๔๐. 
 ๘๓ สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, สารานุกรมรัฐธรรมนูญไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒), หน้า ๑๓. 
 ๘๔ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๖-๑๘. 
 ๘๕ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับ
ความเป็นประชาธิปไตยทางตรง,” วารสารกฎหมายปกครอง, (สิงหาคม ๒๕๔๑): ๕๗–๘๑. 
 ๘๖ เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๕๘. 



๗๔ 

ใช้กันอยู่ท่ัวไป เนื่องจากประชากรมีจำนวนมากขึ้น สังคมมีขนาดใหญ่และซับซ้อนขึ้น ประชาชนจึงไม่ 
สะดวกต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการประเทศด้วยตนเองจึงจำเป็นต้องเลือกตัวแทนขึ้นมา  
ทำหน้าท่ีในการบริหารจัดการปกครองแทนตน 

๓) ประชาธิปไตยแบบมีสวนร่วม (Participation Democracy) ประชาชนมี สิทธิใน
การมีส่วนร่วมในทางการเมืองและการบริหาร มีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ การจัดสรร ในทาง
การเมืองและการบริหารให้แก่ประชาชน รวมทั้งมีโครงสร้างการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
คำนึงถึงความต้องการทรัพยากรและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขณะเดียวกันระหว่าง 
ประชาชนด้วยกันเองมีการกระจายอำนาจอย่างเท่าเทียมกันในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร
ต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ เพิ่มการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน๘๗ จึงเห็น
ได้ว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบการปกครองท่ีนำเอาแนวความคิดของประชาธิปไตย
ทางตรงมาใช้ควบคู่กับประชาธิปไตยแบบตัวแทน ผสมผสานข้อดีและข้อด้อยของทั้งสองรูปแบบ
เพื่อให้เกิดการเป็นไปได้ในการปฏิบัติ แม้รูปแบบการปกครองนี้จะมีตัวแทนของประชาชนมาใช้อำนาจ
อธิปไตยก็ตามแต่ประชาชนยังคงมีสิทธิใช้อำนาจดังกล่าวได้ด้วยตนเอง๘๘ 
 จากระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบต่าง ๆ  ข ้างต ้น จะเห็นได ้ถึงพัฒนาการของ
ประชาธิปไตยได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมถือเป็นการยอมรับการ
ปกครองโดยตัวแทน แต่ในขณะเดียวกันก็มีช่องทางให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองควบคู่กันไป ท้ังในฐานะของปัจเจกชนหรือชุมชนสามารถเข้ามามีบทบาทในการกำหนดตัวตน
ร่วมกับรัฐได้ท้ังส้ิน 
 

ตารางที่ ๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
เจมส์ แอล เครย์ตัน,  
(๒๕๔๔). 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นรากฐานของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยทำให้ประชาชนรู้สึกว่าตน  
มีความเก่ียวพันกับส่วนได้เสียในการบริหาร  

คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม,  
(๒๕๔๕). 

เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจกล่าวคือ ระบอบประชาธิปไตย
เป็นระบอบการปกครองท่ีประชาชนเป็นใหญ่ ไม่ยอมให้บุคคลใดมี 

 

 

 ๘๗ ถวิลวดี บุรีกุล, การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘-๒๑. 
 ๘๘ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับ
ความเป็นประชาธิปไตยทางตรง,” วารสารกฎหมายปกครอง, (สิงหาคม ๒๕๔๑): ๖๐. 



๗๕ 

ตารางที่ ๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 อำนาจเหนือประชาชนส่วนใหญ่ของ ประเทศ ประชาชนแต่ละคน

ต่างเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยคนละส่วน 
สุนทรียา เหมือนพะวงศ์,  
(๒๕๕๒). 

หล ักการประชาธ ิปไตยให ้ความสำค ัญก ับเส ียงข ้ า ง ม า ก  
แต่ในขณะเดียวกันยังคงคุ้มครองเสียงข้างน้อย โดยไม่กีดกันเสียง
ข้างน้อยอย่างไร้เหตุผล จึงเห็นได้ว่าประชาชนมีบทบาทสำคัญใน
การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นระบอบการปกครองโดย
ประชาชนอย่างแท้จริง 

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล,  
(๒๕๔๑). 

รูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย พิจารณาจาการใช้
อำนาจอธิปไตยของประชาชนเป็นเกณฑ์ในการจำแนกรูปแบบของ
ระบอบประชาธ ิ ปไตย ด ั งน ี ้  ๑ )  ประชาธ ิปไตยทางต ร ง  
และ๒) ประชาธิปไตยโดยตัวแทน 

ถวิลวดี บุรีกุล,  
(๒๕๕๒). 

ประชาธิปไตยแบบมีสวนร่วม ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองและการบริหาร มีการกระจายอำนาจในการ
ต ัดสินใจ การจ ัดสรร ในทางการเมืองและการบริหารให้แก่
ประชาชน รวมท้ังมีโครงสร้างการทำงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
คำนึงถึงความต้องการทรัพยากรและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

 

 ๒.๔.๓ ทัศนคติทางการเมือง 
 จากที่ได้ทำการศึกษาพบว่า มีนักวิชาการ ผู้เชี ่ยวชาญ และนักวิจัยต่างๆ ได้มี แนวคิด
เก่ียวกับด้านทัศนคติไว้ดังต่อไปนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับด้านทัศนคติ 
 ทัศนคติ หมายถึง การตอบสนองทางด้านความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสรรพสิ่งซึ่งความรู้สึก
เหล่านี้ เก่ียวพันกับความคิดความเข้าใจของบุคคลนั้น๘๙ หรือทัศนคติเป็นความรู้สึก ความคิดเห็น ซ่ึงมี

 
๘๙ Rosenberg, M. J. & Hovland, C. I., Attitude Organization and Change, (New Haven: 

Yale University, 1960), p. 357.  



๗๖ 

อารมณ์เป็นส่วนประกอบ และพร้อมที่จะปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ภายนอก โดยองค์ประกอบของ
ทัศนคติ แยกออกเป็น ๓ ส่วน คือ๙๐ 
 ๑. องค์ประกอบด้วยความคิด ความเข้าใจ ทัศนคติทางด้านนี้จะแสดงออกมาในลักษณะ
ท่ีเช่ือว่า อะไรถูกอะไรผิด ซ่ึงประกอบด้วยเหตุผล 
 ๒. องค์ประกอบความรู้สึก ทัศนคติ ดา้นนี้จะแสดงออกมาในลักษณะความชอบหรือไม่
ชอบ สนับสนุนหรือไม่สนับสนุน โดยมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ 
 ๓. องค์ประกอบด้วนพฤติกรรมหรือทางปฏิบัติ ทัศนคติทางด้านนี้จะแสดงออกใน
รูปแบบของการยอมรับหรือปฏิเสธ ท่ีมีแนวโน้มไปในทางปฏิบัติ 
 ทัศนคติทางการเมือง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดทางการเมืองของบุคคล ซึ่งเป็นผลมา
จากกระบวนการเรียนรู้ของบุคคลนั้นเก่ียวกับระบบการเมืองและองค์กรทางการเมืองท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม อาจเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวหรือสถาบันการศึกษา และต่อเนื่องมากจากสถาบันทาง
สังคม โดยกระบวนการ political socialization process การปลูกฝังดังกล่าวหากกระทำต่อเนื ่อง
และมั่นคง จะมีผลทำให้บุคคลเกิดความเช่ือหรือความนิยม ตามท่ีได้รับการปลูกฝัง จนทำให้เกิดการ
ยึดมั่น ถือมั่น นำมาเป็นวิธีปฏิบัติในชีวิตทางการเมืองของตน เมื่อบุคคลมีความรู้เ ก่ียวกับการเมือง
กระบวนการรับรู้จะทำหน้าที่กลั่นกรองสิ่งใดดีหรือไม่ดี ถ้าสิ ่งใดดีจะยอมรับจนกลายเป็นความเช่ือ 
ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง๙๑ และถ้าบุคคลใดแสดงทัศนคติทางการเมือง ตามความรู้ ความ
เข้าใจ หรือความเช่ือมั่นท่ีตนเองได้รับการปลูกฝังและอบรมหล่อหลอมต่อเนื่องกันมาจนมีลักษณะเป็น
แบบแผน ลักษณะดังกล่าวเรียนกว่า วัฒนธรรมทางการเมือง ดังนั้นการศึกษาทัศนคติทางการเมืองก็
คือการศึกษาภายใต้กรอบความคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองนั่นเอง 
 สรุปได้ว่า ทัศนคติทางการเมือง คือ ความคิด ความเข้าใจ ทัศนคติทางด้านนี้จะแสดง
ออกมาในลักษณะที่เชื ่อว่า อะไรถูกอะไรผิด ซึ ่งประกอบด้วยเหตุผล เมื ่อบุคคลมีความรู้เกี ่ยวกับ
การเมืองกระบวนการรับรู ้จะทำหน้าที่กลั่นกรองสิ่งใดดีหรือไม่ดี ถ้าสิ ่งใดดีจะยอมรับจนกลายเป็น
ความเช่ือ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง 
 
 
 
 

 
๙๐ วินัย ครุวรรณพัฒน์, ทัศนคติของคนไทยในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที ่มีต่อประเทศสหพนัธ์

มาเลเซีย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓), หน้า ๓. 
๙๑ สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

เสมาธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๙. 



๗๗ 

ตารางที่ ๒.๑๕ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของทัศนคติทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Rosenberg, M.  J.  & Hovland, C. 
I., (1960, p. 357) 

ทัศนคติ หมายถึง การตอบสนองทางด้านความรู้สึกท่ีบุคคล
มีต่อสรรพสิ่งซึ ่งความรู้สึกเหล่านี้ เกี ่ยวพันกับความคิด
ความเข้าใจของบุคคลนั้น 

วินัย ครุวรรณพัฒน์, (๒๕๒๓, หน้า 
๓) 

ทัศนคติเป็นความรู ้ส ึก ความคิดเห็น ซึ ่งมีอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบ และพร้อมที่จะปฏิกิริยาต ่อสถานการณ์
ภายนอก โดยองค์ประกอบของทัศนคติ แยกออกเป็น ๓ 
ส่วน ค ือ  ๑. องค ์ประกอบด้วยความคิด ความเข้าใจ 
ทัศนคติทางด้านนี้จะแสดงออกมาในลักษณะท่ีเช่ือว่า อะไร
ถูกอะไรผิด ซึ ่งประกอบด้วยเหตุผล  ๒. องค ์ประกอบ
ความร ู ้สึก ทัศนคต ิ ด ้านนี ้จะแสดงออกมาในลักษณะ
ความชอบหรือไม่ชอบ สนับสนุนหรือไม่สนับสนุน โดยมี
อารมณ์เป็นส่วนประกอบ ๓. องค์ประกอบด้วนพฤติกรรม
หรือทางปฏิบัติ ทัศนคติทางด้านนี้จะแสดงออกในรูปแบบ
ของการยอมรับหรือปฏิเสธ ท่ีมีแนวโน้มไปในทางปฏิบัติ 

สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, (๒๕๔๘, หน้า 
๙) 

ความเช่ือ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง คือ เมื่อบุคคล
มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองกระบวนการรับรู้ จะทำหน้าท่ี
กล่ันกรองส่ิงใดดีหรือไม่ ถ้าส่ิงใดดีจะยอมรับจนกลายเป็น
ความเช่ือ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง 

 
  



๗๘ 

 ๒.๔.๔ พฤติกรรมทางการเมือง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าแนวคิดและวรรณกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการเมืองของประชาชน 
ซ่ึงคาดว่ามีผลต่อการตื่นตัวของประชาชนทำให้เกิดการเลือกตั้งได้ดังนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง 
 การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ซ่ึงเป็นคำกล่าวท่ีไม่เกินจริงอย่างแน่นอนเมื่อเปรียบเทียบ
กับ สถานการณ์ทางการเมืองของไทยในปัจจุบัน และผลจากการเมืองนี้เองท่ีทำให้ชีวิตของมนุษย์ได้
แสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมา เช่น การประท้วงเมื่อไม่พอใจกับการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล
การต่อต้าน และเรียกร้องเมื่อมีนโยบายใดนโยบายหนึ่งมีผลกระทบทางลบกับประชาชน รวมถึงการ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ีประชาชนได้แสดงพฤติกรรมออกท่ีชัดเจนท่ีสุดและถูกต้องตามกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ ดังนั้นวิถีชีวิตของมนุษย์ย่อมหนีไม่พ้นจากการเมือง เพราะการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตมนุษย์ไปแล้ว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ จรูญ สุภาพ ท่ีกล่าวว่าชีวิตมนุษย์ทุกรูปทุกนามไม่ว่า
มนุษย์นั้นจะอยู่ในแห่งหนตำบลใดก็ไม่อาจหลีกพ้นจากอิทธิพลอำนาจ หรือแรงกระทบกระเทือนของ
การเมืองได้ ไม่ว่ามนุษย์จะเข้าในในลักษณะหรือกระบวนการในการเมืองหรือไม่ก็ตาม พฤติกรรมของ
มนุษย์ย่อมเก่ียวหรือผูกพันกับการเมืองอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้๙๒ ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าในชีวิตประจำวันของเรา
นั้นจะเห็นว่าระบบการเมืองไม่รวมเฉพาะการเมืองที่เป็นทางการเท่านั้น แต่จะรวมถึงรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลด้วย ดังนั้นระบบการเมืองจึงต้องเป็น
องค์การที่แน่นอน เช่น พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และพฤติกรรมที่ควบคุมการตัดสินใจของ
รัฐบาล ฉะนั้นพฤติกรรมทางการเมืองจึงหมายถึงพฤติกรรมซึ่งมีอิทธิพลหรือตั้งใจให้มีอิทธิพลต่อ
ผลผลิตการตัดสินใจของรัฐบาลด้วย๙๓  
 นักวิชาการได้กล่าวถึงพฤติกรรมทางการเมือง ไว้โดยสังเขปว่าเมื ่อบุคคลมีความเช่ือ 
ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองอย่างไรก็จะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมทางการเมืองอย่างนั้น 
พฤติกรรมทางการเมือง ความศรัทธาต่อพรรคการเมืองและความศรัทธาต่อนักการเมือง ในส่วนนี้ก็
เป็นส่ิงสำคัญท่ีจะทำให้พลเมืองได้มีการแสดงพฤติกรรมทางการเมือง พรรคการเมืองและนักการเมือง
ต้องเป็นผู้ท่ีจะช่วยส่งเสริม เป็นแบบอย่างให้ประชาชนให้ออกมาแสดงพฤติกรรมทางการเมืองในอีก
ส่วนหนึ่งด้วย๙๔ 

 
๙๒ จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๑.  
๙๓ Lester W. Milbrath and M. L. Goal, Political Participation: How and Why Do People 

Get Involved in Politics, (Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1977), p. 13. 
๙๔ สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา, หน้า ๙. 



๗๙ 

 นอกจากนี้ได้ช้ีให้เห็นว่าอิทธิพลในการกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์มีด้วยกัน ๕ ประเภท 
ดังนี้๙๕ 
 ๑. อิทธิพลทางสังคมจากกลุ่มต่าง ๆ  ซึ ่งในระบบสังคมหนึ่ง ๆ  จะมีการติดต่อสัมพัน ธ์
ระหว่างคนในสังคมอ่ืน ๆ และทุกสังคมจะมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะของตนเอง เราแบ่งกลุ่มสังคม
เป็น ๓ ประเภท คือ กลุ่มปฐมภูมิ สมาชิกในสังคมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เช่น ครอบครัว  
และกลุ่มทุติยภูมิ สมาชิกมีความสัมพันธ์กันทางด้านอาชีพและศาสนา ส่วนกลุ่มอ้างอิง สมาชิกมีความ
พยายามเลียนแบบอย่างกัน เช่น เลียนแบบค่านิยม และเป้าหมายการดำเนินชีวิต ดังนั้นการแสดงออก
ถึงพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มเหล่านี้มีความสำคัญ ดังนี้ 
  ๑.๑ กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) มีความสำคัญต่อพฤติกรรมทางการเมืองเป็น
อย่างยิ่ง เพราะมีครอบครัวเป็นหน่วยแรกท่ีป้อนกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็ก อบรมส่ังสอนในส่ิงท่ี
ควรไม่ควร เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะมีความรู้สึกรับผิดชอบและรู้หน้าท่ีควรปฏิบัติในฐานะพลเมืองดี ได้
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนท่ีเป็นองค์การท่ีสำคัญในการถ่ายทอด ค่านิยม ความเช่ือและทัศนคติให้แก่เด็ก
อีกทางหนึ่งด้วย 
  ๑.๒ กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) มีความสำคัญต่อพฤติกรรมทางการเมอืง 
โดยการป้อนข้อมูลข่าวสารและการติดต่อส่ือสารกันในระหว่างกลุ่ม เช่น กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา
และกลุ่มข้าราชการ เป็นต้น 
  ๑.๓ กลุ ่มอ้างอิง ( Reference Group) ม ีอิทธิพลต ่อพฤต ิกรรมทางการเมือง
เช่นเดียวกัน เช่น กลุ่มชนช้ันทางเศรษฐกิจสังคม กลุ่มศาสนา กลุ่มเช้ือชาติ และกลุ่มชุมชน เป็นต้น 
 ๒. อิทธิพลทางสังคมจากชนช้ันในสังคม หมายถึงสถานภาพและชนช้ัน ซ่ึงอาจวัดได้จาก
อาชีพ รายได้ และการศึกษา เป็นต้น การศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับชนชั้นและพฤติกรรม
ทางการเมือง กล่าวคือ คนท่ีอยู่ในชนช้ันสูงจะมีพฤติกรรมทางการเมืองคล้าย ๆ กับผู้ท่ีมีการศึกษาสูง 
ส่วนความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ คือผู้ท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่ำ จะเข้ามีส่วนร่ วม
ทางการเมืองน้อยกว่าผู้ท่ีมีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง ส่วนผู้ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองหรือชุมชนจะเข้า
มีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่าผู้ท่ีอยู่นอกเมือง ซ่ึงเหตุผลในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้ท่ีมี
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง ได้แก่ มีกำลังทรัพย์ และเวลาท่ี เกี ่ยวเนื่องกับการเมืองท้ัง
โดยตรงและอ้อม 
 ๓. อิทธิพลของบุคลิกภาพต่อพฤติกรรมทางการเมือง การตัดสินใจทางการเมืองและการ
แสดงออกทางการเมืองของบุคคล สืบเนื่องมาจากสถานภาพทางสังคม มรดกทางวัฒนธรรม และ

 
๙๕ อนุสรณ์ ล่ิมมณี และทิพาพร พิมพ์สุทธิ์, พฤติกรรมทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๐), หน้า ๒๐-๒๖. 



๘๐ 

สภาพจิตใจของแต่ละบุคคล เช่น ลักษณะความเป็นประชาธิปไตย ความสามารถใ นการควบคุม
ต้องการอำนาจ มีความอดทนอดกล้ันต่อความไม่แน่นอน เป็นต้น 
 ๔. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมทางการเมือง ซ่ึงวัฒนธรรม หมายถึงพฤติกรรม
ทุกอย่างของชีวิตมนุษย์อันเป็นแบบแผนของสังคมท่ียึดมั่นถือปฏิบัติกัน ท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง
ศาสนา สังคม การทหาร และอื่น  ๆ  ซึ ่งอิทธิพลของวัฒนธรรมนี้จะส่งผลที่สำคัญยิ่งต่อความมั่นคง
ทางการเมืองด้วย 
 ๕. อิทธิพลของโครงสร้างต่อพฤติกรรมทางการเมือง คือการเข้าร่วมในทางการเมือง  
ดังจะเห็นได้จากการกำหนดคุณสมบัติผู้ท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงส่งผลในการจำกัดการเข้าร่วม
ทางการเมืองของผู้ท่ีมีการศึกษาต่ำ และสถานภาพทางสังคมต่ำด้วยนอกจากนี้พฤติกรรมทางการเมือง
ของมนุษย์ท่ีแสดงออกมายังขึ้นอยู่กับ ลักษณะนิสัย ซ่ึงประกอบด้วย ความเช่ือ ค่านิยมและบุคลิกภาพ 
ส่ิงกระตุ้นพฤติกรรมและพลัง เช่นอาหาร เสียงปืน เป็นต้น ทัศนคติ และสถานการณ์๙๖  
 พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนสามารถแสดงออกมาในทางลักษณะภายในของ
ปัจเจกบุคคล ได้แก่ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและบุคลิกภาพ เป็นต้น และแสดงออกโดยอาศัย
ลักษณะภายนอกที่เป็นสภาวะแวดล้อม ได้แก่ สถานการณ์ ศาสนา การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น ซึ ่งผู ้วิจัยแสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรทาง
การเมืองของประชาชนเป็นภาพประกอบดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมทางการเมือง 
  

 
๙๖ ณรงค์ สินสวัสดิ์, จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๑๘), หน้า 

๒๔-๓๖. 

พฤติกรรมทางการเมือง 

ความเช่ือ ทัศนคต ิ ค่านิยมและบุคลิกภาพ 

ลักษณะภายในของปัจเจกบุคคล 

สถานการณ ์ ศาสนา การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม องค์กรต่างๆ 

ลักษณะภายนอกท่ีเป็นสภาวะแวดล้อม 



๘๑ 

 สรุปได้ว่า พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนสามารถแสดงออกมาในทางลักษณะของ 
ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและบุคลิกภาพ และแสดงออกโดยอาศัยลักษณะภายนอกที่เป็นสภาวะ
แวดล้อม ได้แก่ สถานการณ์ ศาสนา การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และองค์กรต่าง ๆ  ซ่ึง
พฤติกรรมทางการเมืองนี้จะสามารถมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง 
ตารางที่ ๒.๑๖ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญของทัศนคติทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จรูญ สุภาพ, (๒๕๒๗, หน้า ๑)  ชีวิตมนุษย์ทุกรูปทุกนามไม่ว่ามนุษย์นั้นจะอยู่ในแห่งหน

ตำบลใดก็ไม่อาจหลีกพ้นจากอิทธิพลอำนาจ หรือแรง
กระทบกระเทือนของการเมืองได้ ไม่ว่ามนุษย์จะเข้าในใน
ลักษณะหรือกระบวนการในการเม ืองหร ือไม่ก ็ตาม 
พฤติกรรมของมนุษย์ย่อมเก่ียวหรือผูกพันกับการเมืองอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ 

Lester W.  Milbrath and M.  L. 
Goal, (1977, p. 13) 

พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และพฤติกรรมท่ีควบคุม
การตัดสินใจของรัฐบาล ฉะนั้นพฤติกรรมทางการเมืองจึง
หมายถึงพฤติกรรมซึ่งมีอิทธิพลหรือตั้งใจให้มีอิทธิพลต่อ
ผลผลิตการตัดสินใจของรัฐบาลด้วย 

สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, (๒๕๔๘, หน้า 
๙) 

เมื ่อบุคคลมีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง
อย่างไรก็จะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมทางการเมืองอย่าง
นั้น 

อนุสรณ์ ลิ ่มมณี และทิพาพร พิมพ์
สุทธ์ิ, (๒๕๒๐, หน้า ๒๐-๒๖) 

อิทธิพลในการกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์มีด้วยกัน ๕ 
ประเภท ดังนี ้
๑. อิทธิพลทางสังคมจากกลุ่มต่าง ๆ  
๒. อิทธิพลทางสังคมจากชนช้ันในสังคม  
๓. อิทธิพลของบุคลิกภาพต่อพฤติกรรมทางการเมือง  

๔. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมทางการเมือง  

๕. อิทธิพลของโครงสร้างต่อพฤติกรรมทางการเมือง  

ณรงค์ สินสวัสดิ์, (๒๕๑๘, หน้า ๒๔-
๓๖) 

พฤติกรรมทางการเมืองของมนุษย์ท่ีแสดงออกมายังขึ้นอยู่
กับ ลักษณะนิสัย ซ่ึงประกอบด้วย ความเช่ือ ค่านิยมและ
บุคลิกภาพ ส่ิงกระตุ้นพฤติกรรมและพลัง เช่นอาหาร เสียง
ปืน เป็นต้น ทัศนคติ และสถานการณ์ 

 



๘๒ 

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
๒.๕.๑ ความหมายของการเลือกต้ัง 
การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีเป็นกิจกรรมทางการเมืองอันแสดงถึงการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ด้วยการไปใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง
ผู ้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภาและในรัฐบาล เป็นกลไกแสดงออกถึงซึ ่งเจตจำนงของ
ประชาชนท่ีเรียกร้องสนับสนุนให้มีการปฏิบัติจัดทำหรือละเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งในทาง
การเมืองการปกครอง และการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน๙๗  

การเลือกตั้งการที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นของตนเอง โดยอิสระว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนของตนเข้าไปใช้อำนาจอธิปไตยบริหาร
กิจการของประเทศ ผู้ท่ีจะได้รับเลือกตั้งนั้นจะเป็นผู้สมัครใจเสนอตัวเข้าไปให้ประชาชนเลือกและผู้ท่ี
ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้แทนของประเทศมีสิทธิ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากประชาชนให้เข้าร่วมเป็นคณะบุคคลดำเนินการบริหารและปกครองเป็นต้น 
การเลือกตั้ง หมายถึง เป็นกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง เพราะการเลือกตั้งเป็นการ
แสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนในการปกครองประเทศ เจตจำนงดังกล่าวนั้นปรากฏอยู่ใน
ลักษณะของการเรียกร้อง (demand) หรือสนับสนุน (support) ต่อการตัดสินใจทั้งหลายในระบบ
การเมือง  

การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยได้มีส่วน
ร่วมทางการเมือง (participation) อันเป็นกลไกที่แสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนที่เรียกรอ้ง 
หรือสนับสนุนให้มีการกระทำหรือการละเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมือง หรือ
ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนสังคม โดยประชาชนทั่วไปเลือกผู้แทน
หรือพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์นโยบายและวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับตนด้วยความวาดหวังว่าผู้แทน
หรือพรรคการเมืองนั้นท่ีตนเลือกให้ไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะนำอุดมการณ์ และนโยบายใน
การบริหารประเทศและทำหน้าที่พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการ
แสวงหาทางเลือกในการเมืองปกครองของประชาชน นั่นเอง 

การเลือกตั้ง (election) มีนัยความหมายจำแนกออกได้เป็นสองแง่กล่าวคือ การเลือกตั้ง
ในแง่มุมของกฎหมายและการเลือกตั้งแง ่มุมปรัชญา โดยในส่วนแรก การเลือกตั้งในแง่มุมของ
กฎหมายนั้น เป็นการพิจารณาจากกฎหมายการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยท่ัวไปแล้วจะมีสภาพอยู่ 

 
๙๗ กนก วงษ์ตระหง่าน , การเมืองในระบอบประชาธิปไตย , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๔๑-๔๓. 



๘๓ 

๓ ประการคือ๙๘ การเลือกตั้งที ่เป็นสิทธิ (rights) ในแง่นี ้ การเลือกตั้งถือเป็นสิทธิที ่มีความสำคัญ
ประการหนึ่งท่ีรัฐจะต้องให้ความคุ้มครอง การเลือกตั้งในฐานะท่ีเป็นอภิสิทธ์ิ (privilege) เป็นการท่ีผู้
ลงคะแนนเสียงมีความเป็นอิสระท่ีจะเลือกกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ ท่ีได้รับการยอมรับจาก
กฎหมาย ปราศจากการแทรกแซงหรือเก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืนเป็นต้น และการเลือกตั้งในฐานะท่ีเป็น
หน้าที่ (duty) อันหมายถึง การที่บุคคลจำเป็นต้องกระทำหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง 
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที ่มีสภาพเป็นหน้าที่จึงเป็นไปโดยที่กฎหมายได้ระบุหรือบังค ับให้ผู้
ลงคะแนนไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่ากฎหมายได้ระบุหรือบังคับให้ผู้ออก
เสียงลงคะแนนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที ่ ต้องกระทำ กระลงคะแนนเสียงท่ี
กำหนดไว้หน้าท่ีทางการเมืองของประชาชนโดยผลทางบังคับของกฎหมายนั้นเป็นเช่นนี้ ยกตัวอย่าง
ได้แก่ประเทศไทย ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย 
หากเพิกเฉยจะต้องถูกลงโทษด้วยการเสียสิทธิทางการเมืองเป็นเด็ดขาดบางประการเป็นต้น ในส่วนท่ี
สอง การเลือกตั้งในแง่มุมปรัชญา แบ่งออกได้เป็น ๓ ประการดังนี้ 

ประการแรก การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นสิทธิตามธรรมชาติ เป็นสิทธิท่ีเกิด
มากับบุคคลในฐานะท่ีเป็นหน่วยหนึ่งของรัฐบาล ท้ังนี้เพราะบุคคลย่อมเสมอภาคกัน อันมีลักษณะตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ ซ่ึงหากบุคคลผู้ใดเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วย่อมมีความเป็นผู้ใหญ่และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามแล้ว จะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ประการที่สอง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นภารกิจสาธารณะอย่างหนึ่ง   
ความก้าวคืนหน้าของสังคมย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของบุคคลให้เป็นไปตามหน้าที่อย่างชาญ
ฉลาด เมื่อเป็นดังนี้แล้ว การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจึงจำกัดเฉพาะแก่บุคคลท่ีเหมาะสมเท่านั้น
และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ด้วยดีเท่านั้น การดำเนินการตามแนวนี้นั้น บุคคลจึงอาจถูกกำหนดสิทธิ
ในการลงคะแนนได้เสมอ หากเมื่อปรากฏว่าบุคคลใดนั้นเข้าลักษณะท่ีไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้
อย่างถูกต้องเลยรัฐบาลนั้นแล้ว พรรครัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาล ในวันที่มีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งนั้นหรือวันเลือกตั้งเป็นสำคัญอย่างยิ่ง 

ประการที่สาม การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นมีสภาพเป็นสิทธิคัดค้านการกระทำได้ 
กล่าวคือ ผู ้ออกเสียงลงคะแนนที่คัดค้านการกระทำหรือนโยบายของรัฐ จะลงคะแนนให้ผู้สมคัรรับ
เลือกตั้งพรรคการเมืองท่ีตรงกันข้ามกับผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีสนับสนุนรัฐบาลหรือร่วม 

สรุปได้ว่า คำนิยามของการเลือกตั้งได้หมายความว่า กระบวนการและกิจกรรมทางการ
เมืองที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชนผู้เป ็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย  
ท้ังบทบาทในแง่การกำหนดตัวผู้บริหารประเทศ และการแสดงบทบาทตามเจตนารมณ์ในการส่งเสริม

 
๙๘ ธโสธร ตู ้ทองคำ, ในหนังสือเรื ่อง "Democracy at the Polls: A Comprehensive Study of 

Competitive National Election", ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ.๑๙๘๑. 



๘๔ 

สนับสนุนการบริหารประเทศของผู้มีอำนาจปกครอง ด้วยการไปออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตนเพื่อ
ทำหน้าท่ีในรัฐสภาและในรัฐบาลอีกด้วย หรือเป็นการท่ีประชาชน ได้แสดงออกซ่ึงมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอีกด้วยดังน ั้นพฤติกรรมทางการเมื องในการออกเสียงเลือกตั้งในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดนครราชสีมา โดยการออกเสียง ลงคะแนนเลือกตัวแทนของประชาชนตามความเห็นโดยอิสระ
ว่าจะเลือกผู้ใดเป็นตัวแทนของตนไปใช้อำนาจอธิปไตย ท้ังในทางนิติบัญญัติและการบริหารกิจการ
ของประเทศผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้งนั้นจะเป็นผู้ท่ีสมัครใจเสนอตัวเข้ามาให้ประชาชนเลือก และผู้ท่ีได้รับ
การเลือกด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้แทนของประชาชนท้ังหมดมี
สิทธิตามท่ีได้รับมอบหมายจากประชาชน 

 

๒.๕.๒ ความสำคัญของการเลือกต้ัง 
ความสำคัญของการเลือกตั้งไว้ว่า การเลือกตั้งเป็นหลักการสำคัญของระบบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยโดยเริ่มแรก ซ่ึงก็คือ การให้พลเมืองจำนวนมากท่ีสุด ได้ใช้อำนาจอธิปไตยในการ
ปกครอง ซึ่งก็มิอาจทำได้ในทางปฏิบัติเนื ่องจากพลเมืองมีจำนวนมาก ที่จะจัดการปกครองตนเอง 
นอกจากนี้พลเมืองบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความสามารถในทางการเมืองการปกครองท่ี
เพียงพอ ในขณะท่ีประชาชนบางส่วนต้องมีภาระหน้าท่ีในการประกอบอาชีพเพื่อหาเล้ียงครอบครัวอีก
ด้วย การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงจึงได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นการให้ประชาชนได้ใช้อำนาจ
อธิปไตย ๙๙ ผ่านทางผู้แทน กล่าวคือ ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลจำนวนหนึ่งไปทำหน้าท่ีเป็น
ผู้แทนท่ีเขาเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถให้ไปทำหน้าท่ีในการอำนาจรัฐแทนเขา 

จำแนกความสำคัญของการเลือกตั้งไว้ ๒ ลักษณะดังนี้ 
ก. ความสำคัญของการเลือกต้ังในทางทฤษฎี 
ในทางทฤษฎีกล่าวได้ว่า ทฤษฎีการแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็นสามส่วนคืออำนาจนิติ

บัญญัติ อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ มีความเชื่อมโยงกับปร ัชญาการเลือกต ั้ง กล่าวคือ  
การเลือกตั้งจะเป็นท่ีมาของกลไกผู้ใช้อำนาจอธิปไตยในประเทศประชาธิปไตยเท่านั้น ในความหมายนี้ 
การเลือกตั้งจึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นการยอมรับในอำนาจของประชาชนในการเป็นเจ้าของ
อำนาจอธิปไตย ซึ ่งได ้ม ีการมอบอำนาจให้กับตัวแทนของประชาชนไปปฏิบัต ิการแทนตาม
กระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ การเลือกตั้งจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ม ีส ิทธิ
ลงคะแนนเสียงได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยด้วยการเลือกตัวแทนเข้าไปทำ
หน้าท่ีในทางนิติบัญญัติ และมีความสัมพันธ์กับอำนาจทางฝ่ายบริหาร ความสำคัญของการเลือกตั้ง

 
๙๙ สาราน ุกรมบริแทนน ิก ้า  (Encyclopedia of Britannica) , อำนาจอธ ิปไตย , [ออนไลน ์], 

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



๘๕ 

ในทางทฤษฎีท่ีเป็นไปตามนัยแห่งทฤษฎีประชาธิปไตยแบบคลาสสิค นี้ บ่งช้ีให้เห็นว่า การเลือกตั้งเป็น
การเลือกรัฐบาลท่ีจะเข้ามาปกครองประเทศ๑๐๐ 

ข. ความสำคัญของการเลือกต้ังในทางปฏิบัติ 
การเลือกตั้งในทางปฏิบัตินั้น ได้มีความสำคัญในฐานะท่ีเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์

โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย อันเห็นได้เด่นชัดจากบทบัญญัติเชิงบังคับข้อ ๒๑ แห่งปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ ่งสรุปใจความสำคัญไว ้ ว่า 
"เจตจำนงของประชาชนย่อมเป็นมูลฐานแห่งอำนาจการปกครองของรัฐบาล เจตจำนงดังกล่าวต้อง
แสดงโดยการเลือกตั้งอันสุจริตเท่านั ้น ซึ ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามกำหนดเวลาวาระ ด้วยการ
ลงคะแนนเสียงของชายหญิง โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเท่ากัน และกระทำเป็นการลับ ด้วยวิธีการ
อื่นใดที่รับประกันได้ว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเสรี" ในแง่นี ้ การเลือกตั้งจะเป็น
กระบวนการทางปฏิบัติหรือขั้นตอนท่ีสำคัญท่ีสุดของประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตย 
และในทางปฏิบัตินี้ อาจจัดแบ่งความสำคัญของการเลือกตั้งออกได้เป็น ๖ ประการ ประกอบด้วย 
 ประการแรก การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีเป็นการแสดงออกซ่ึงเจตจำนง
หรือความต้องการของประชาชนในการทีมีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้งจึงเป็นส่วนสำคัญอย่าง
ยิ่งในการสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นกับระบบการเมือง 

ประการที่สอง การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลและ
การเปล่ียนแปลงรัฐบาล โดยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเปล่ียนแปลงทางการเมืองโดยสันติ
วิธี ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเปล่ียนผ่านอำนาจได้อย่างดี ห้องกันการผูกขาดอำนาจและการฉ้อราษฎร์
บังหลวง  

ประการที่สาม การเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญท่ีเช่ือมโยงระหว่างสถาบันทางการเมืองกับ
ประชาชนเป็นอย่างดี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นกลไกที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างโครงสรา้ง
ส่วนบน อันประกอบด้วยรัฐสภา รัฐบาลและศาล กับโครงสร้างส่วนล่าง ซ่ึงก็คือประชาชน โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมทางการ 

ประการที่สี่ การเลือกตั้งเป็นกระบวนการนั้น กลไก และขั้นตอนที่แสดงถึงความเป็น
ประชาธิปไตย หรือเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองในระบบระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทำให้การ
เลือกตั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการใช้ความรุนแรงทางการเมืองได้ การปฏิวัติ รัฐประหาร 
เมื่อการเมืองเกิดวิกฤตการณ์ การเลือกตั้งในแง่นี้จึงเป็นเครื่องมือประการหนึ่งท่ีจะใช้ลดความขัดแย้ง  

ประการที่ห้า การเลือกตั้งก่อให้เกิดบูรณาการทางสังคมและความรู้ สึกในทางปฏิบัติท่ี
ต่างต้องมีสิทธิหน้าท่ีในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญท้ังในทางการเมือง

 
๑๐๐ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, “การเลือกตั้งกับการพัฒนาทางการเมือง”, ใน เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหา

การพัฒนาทางการเมืองไทย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หน้า ๑๖. 



๘๖ 

และสังคมไทย ในการสร้างความรู้สึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย และการเป็นเจ้าของ
ประเทศชาติของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือเป็นกิจของพลเมืองท่ีพลเมืองในประชาคม
การเมืองจะต้องปฏิบัติ 

ประการที่หก การเลือกตั้งก่อให้เกิดการกล่อมเกลาทางการเมือง ท้ังนี้เพราะมีกิจกรรม
ทางการเมืองหลายประการท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการหาเสียง ซ่ึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
เกิดการส่ือสารถ่ายทอดความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างเสริมการเรียนรู้ระหว่างกันจน
นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองร่วมกันในท่ีสุด 

การเลือกตั้งมีผลสำคัญต่อการเมืองประการหนึ่ง และเป็นส่ิงกำหนดผู้ท่ีจะเข้าหรือออก
จากการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ ่งหากจะกล่าวให้กระชับก็คือการเข้าออกจากอำนาจทาง
การเมือง (ทัศนะผู้เขียนบทความ) และมีความสำคัญต่อระบบการเมือง คือ 

ประการแรก การเลือกตั้ง สร้างความชอบธรรมให้แก่ระบบระเบียนการปกครอง เช่น 
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผู้ปกครองโดยสันติ ทำให้รัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลในนามของสังคม
ประชาชน เพราะได้รับความยินยอมให้เข้าปฏิบัติหน้าท่ีจากประชาชน และทำให้ประชาชนผู้อยู่ใต้การ
ปกครองเกิดความผูกพันกับนโยบายต่าง ๆ  ของรัฐบาลที่ตนเลือกเข้าไปทำหน้าที่ และทำให้เ กิด
ความรู้สึกว่าตนมีส่วนในการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ท้ังรัฐบาลก็จะเรียกร้องให้ประชาชนเสียสละเพื่อ
ประเทศได้ ลักษณะดังกล่าวนี้ จะช่วยเสริมสร้างความชอบธรรมแก่รัฐบาลมากกว่าการเปล่ียนแปลง
รัฐบาล 
 ประการที่สอง การเลือกตั้ง เป็นกลไกเชื่อมโยงที่สะท้อนทัศนคติของสาธารณชนต่อ
นโยบายของรัฐบาลและกำหนดแนวทางของนโยบายการบริหารออกมาเป็นการเลือกตั้งนั้น ก่อให้เกิด
คุณประโยชน์แก่ประชาชนมากมายหลายประการ  
 ประการสาม การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน จะทำให้ได้มาซ่ึง
ผู้แทนราษฎรท่ีเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นส่วนใหญ่อย่างแท้จริง ในทางตรงข้ามกัน หากประชาชน
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย ผู้แทนราษฎรก็มักจะไม่มีฐานมวลชนที่กว้างขวาง ผู้แทนราษฎรที่ได้รับการ
เลือกตั้งก็มีสภาพเป็นผู้แทนของเสียงส่วนน้อย 
 ประการที่สี่ การเลือกตั้งท่ีเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม ย่อมเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้ผู้สมัคร
ร ับเลือกต ั ้งใช้อิทธิพลโดยเฉพาะทางการเง ินเพื ่อให้ได ้รับโอกาสในการเลือกต ั ้งลดน้อยลง  
ในขณะเดียวกันการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิยุติธรรมก็เป็นช่องทางท่ีเปิดต่อคนท่ีมีความรู้ความสามารถให้เข้า
มาสมัครรับเลือกตั้งได้มากขึ้น และโอกาสท่ีคนมีความรู้ความสามารถจะได้รับการเลือกตั้งก็จะมีมาก
ขึ้นตามไปด้วย 
 ประการที่ห้า การเลือกตั้งเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เองจาก
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจของการปกครองระบอบนี้ แต่หากประชาชนไม่สนใจไปใช้สิทธิออกเสียง



๘๗ 

เลือกตั้งโดยนอนหลับทับสิทธ์ิแม้จะมีการกำหนดให้การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ
ระบุไว้ก็ตาม 
 สรุปได้ว่า การเลือกตั้งนั้น กระบวนการและกิจกรรมทางการเมืองท่ีแสดงออกถึงการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ทั้งบทบาทในแง่การกำหนดตัว
ผู้บริหารประเทศ และการแสดงบทบาทตามเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารประเทศ
ของผู้มีอำนาจปกครองนั้น ด้วยการไปออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตนเพื่อทำหน้าท่ีในรัฐสภาและใน
รัฐบาล หรือเป็นการท่ีประชาชน ได้แสดงออกซ่ึงมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตัวแทนของเขาตามความเห็นโดยอิสระว่าจะเลือกผู้ใดเป็นตัวแทนดังนั้น พฤติกรรมทางการเมือง
ในการออกเสียงเลือกตั้งในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา คืน การบริหารกิจการของ
ประเทศผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้งนั้นจะเป็นผู้ท่ีสมัครใจเสนอตัวเข้ามาให้ประชาชนเลือก และผู้ท่ีได้รับการ
เลือกด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้แทนของประชาชนท้ังหมดมีสิทธิ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากประชาชน 
 ๒.๕.๓ ประเภทของการเลือกต้ัง 
 การพิจารณาแบ่งประเภทของการเลือกตั้งนั้นอาจใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น 
ลักษณะท่ีมาของการจัดการเลือกตั้ง การกำหนดเขตเลือกตั้ง วิธีการคิดคะแนน โดยพอท่ีจะสามารถ
แบ่งประเภทของการเลือกตั้งออกได้เป็น ๔ ประเภท คือ 

๑) การเลือกตั้งทั่วไป (General Election) คือ การเลือกตั้งที ่มีผู ้มีสิทธิอออกเสียง
เลือกตั้งท่ัวประเทศในการมาลงคะแนนเสียงพร้อม ๆ กัน เป็นการเลือกตั้งคราวเดียวกันท้ังประเทศ 
ซ่ึงจะเป็นเครื่องช้ีวัดกระแสทางการเมืองของประเทศได้เป็นอย่างดี แต่กระนั้น การเลือกตั้งท่ัวไปก็ยัง
เป็นภาพสะท้อนความคิดเห็นแนวโน้มของกระแสความคิดทางการเมืองในประชาชนในประเทศหรือ
ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี 

๒) การเลือกต้ังซ่อม (By Election) เป็นการเลือกตั้งบุคคลเข้าไปทำหน้าท่ีแทนในกรณี
ต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด เนื่องจากบุคคลนั้นขาดจากสมาชิก เช่น ตาย ลาออกถูกถอดถอนออก
จากตำแหน่ง เป็นต้น ก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมเพื่อให้ได้ผู้แทนประชาชนเข้าไปทำหน้าท่ีในตำแหน่งนั้น 
ๆ แทนบุคคลเดิม แต่มีบางกรณีท่ีมีคำพิพากษา หรือคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งท่ีผ่านมาเป็นไปโดยมิ
ชอบซ่ึงเป็นการขาดสมาชิก และกำหนดให้เป็นการเลือกตั้งอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า การเลือกตั้งซ้ำ 
(Reelection) 

๓) การเลือกต้ังเพ่ิม เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนหลาย ๆ จังหวัดหรือหลายเขต
เลือกตั้งในคราวเดียวกัน แต่มิใช่การเลือกตั้งท้ังประเทศ 

๔) การเลือกต้ังซ้ำ (Re-election) คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่อีกครั้ง
หนึ่งในกรณีที่สภานิติบัญญัติหรือศาลยุติธรรม/ศาลรัฐธรรมนูญ อันรวมไปถึงองค์การที่ทำหน้าท่ี



๘๘ 

ตรวจสอบการเลือกตั้งที ่กฎหมายให้อำนาจไว้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะ หรือผิดตั วบท
กฎหมายและได้มีคำส่ังท่ีชอบให้เพิกถอนเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งท่ีพ้นไป ซ่ึงอาจจะเป็น
รายบุคคลหรือรายเขตเลือกตั้งก็ได้การสังกัดกลุ่มการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก็เป็นเกณฑ์อีก
ประการหนึ่งท่ีใช้เพื่อจำแนกรูปแบบหรือชนิดของการเลือกตั้ง ซ่ึงใช้กันอยู่ในการเลือกตั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น๑๐๑ 

จำแนกประเภทของการเลือกตั้งตามเกณฑ์แบนี้ไว้ ๒ ประเภทคือ การเลือกตั้งแบบอิง
สังกัด (Partisan Election) เป็นการเลือกตั้งที ่ปรากฏในระดับชาติหรือระดับประเทศ และการ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นบางตำแหน่งได้แก่ การเลือกตั้งประธานาธิบดี วุฒิสมาชิกผู้แทนราษฎร ผู้ว่าการ
รัฐ สมาชิกสภานิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเมือง เป็นต้น กับอีกประเภทหนึ่งคือ  
การเลือกตั้งแบบไม่อิงสังกัด (Non-partisan Election) เป็นแบบท่ีผู้สมัครไม่ได้อิงสังกัดซ่ึงในบางรัฐ
ใช้เป็นรูปแบบของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี๑๐๒ สมาชิกสภาเมืองหรือแม้แต่คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนในท้องถิ่นก็ใช้รูปแบบนี้ เทอร์เนอร์ กล่าวไว้ด้วยว่า มากกว่าหนึ่งในสามของรัฐและท้องถิ่น
ต่าง ๆ ของอเมริกา รวมท้ังการเลือกผู้พิพากษาศาลแห่งรัฐ ใช้ลักษณะการเลือกตั้งแบบไม่อิงสังกัด 
ท้ังนี้แต่ละประเภทของการเลือกตั้งดังกล่าว ต่างก็มีข้อดีข้อเสียด้วยกันท้ังส้ินกล่าวคือ การเลือกตั้ง
แบบไม่อิงสังกัดนั้นได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมาก ด้วยเหตุที ่ว่าผู ้ได้รับเลือกตั้งจะยัง
ประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นและรัฐของตนได้มากกว่าการที่ผู ้สมัครมีสังกัด โดยเฉพาะการสังกัดพรรค
การเมือง ซ่ึงจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและการดำเนินกิจกรรม
ทางการเมือง ในขณะที่ผู ้สมัครรับเลือกตั้งแบบไม่อิงสังกัด จะมิได้รับความสนับสนุนและความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาการแบ่งประเภทของการเลือกตั้งโดยอิงหรือไม่
อิงสังกัดตามทัศนะของเทอร์เนอร ์และคณะดังกล่าวจะพบว่า การเลือกต ั ้งในระด ับชาติของ  
ประเทศไทย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นการเลือกตั้งแบบอิงสังกัดพรรคการเมือง 
ในขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  
เช่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีเป็นต้น 
เป็นการเลือกตั้งแบบไม่อิงสังกัด แม้ในทางจริงแล้วเรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่า การเลือกตั้งผู้แทน
ประชาชนดังกล่าวนี้ มักมีพรรคการเมืองหนุนหลังหรือให้การสนับสนุนไม่ทางหนึ่งก็ทางใด อันก็มักจะ
เป็นไปในทางลับ 
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๑๐๒ ว ิส ุทธ ิ ์  โพธ ิแท ่น , ประชาธ ิปไตย: แนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตย , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๕๔. 
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 จากแนวคิดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู ้วิจัยสรุปได้ว่า การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทาง
การเมืองที่เป็นกิจกรรมทางการเมืองอันแสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของป ระชาชนผู้เป็น
เจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น ลักษณะท่ีมาของการจัดการเลือกตั้ง 
การกำหนดเขตเลือกตั้ง วิธีการคิดคะแนน โดยพอท่ีจะสามารถแบ่งประเภทของการเลือกตั้งออกได้
เป็น ๔ ประเภท คือ ๑. การเลือกตั้งท่ัวไป ๒. การเลือกตั้งซ่อม ๓. การเลือกตั้งเพิ่ม ๔. การเลือกตั้งซ้ำ 
(Re-election) เพื่อกำหนดตัวผู้บริหารประเทศ ฝ่ายนิติบัญญัติและการบริหารกิจการของประเทศโดย
ประชาชน  
 

ตารางที่ ๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของการเลือกตั้ง  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กนก วงษ์ตระหง่าน 
(๒๕๓๐, หน้า ๔๑-๔๓) 

การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที ่เป ็นกิจกรรมทาง
การเมืองอันแสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้
เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ด้วยการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
ผู ้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภาและในรัฐบาล เป็นกลไก
แสดงออกถึงซึ ่งเจตจำนงของประชาชนที่เรียกร้องสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติจัดทำหรือละเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งในทาง
การเมืองการปกครอง และการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน 

ธโสธร ตู้ทองคำ 
(ค.ศ.๑๙๘๑) 

คำนิยามของการเลือกตั ้งได้หมายความว่า กระบวนการและ
กิจกรรมทางการเมืองที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของ ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ท้ังบทบาทในแง่การ
กำหนดตัวผู้บริหารประเทศ นิติบัญญัติและการบริหารกิจการของ
ประเทศผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชน 

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว 
(๒๕๓๔, หน้า ๑๖) 

การเลือกตั้งนั้น กระบวนการและกิจกรรมทางการเมืองท่ีแสดงออกถึง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชนผู ้เป็นเจ ้าของอำนาจ
อธิปไตย ทั้งบทบาทในแง่การกำหนดตัวผู้บริหารประเทศ และการ
แสดงบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารประเทศของผู้มี
อำนาจปกครอง ด้วยการไปออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตนเพื่อทำ 
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ตารางที่ ๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์ความหมายของการเลือกตั้ง (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 หน้าท่ีในรัฐสภาและในรัฐบาล หรือประชาชน ได้แสดงออกซ่ึงมีส่วน

ร่วมทางการเมืองเลือกด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นผู ้แทนของประชาชนทั ้งหมดมีสิทธิตามที ่ได้รับ
มอบหมายจากประชาชน 

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๖๓-๑๖๔) 
 

คะแนนเสียงมากที่ส ุดนั้น จะต้องเกินกว่าครึ ่งบวกหนึ ่ง (หรือ 
๕๐%+ ๑ เสียง) ของคะแนนเสียงทั้งหมด(Absolute Majority) 
ด้วย ในกรณีที่ ไม่มีผู ้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงถึงจำนวน
ดังกล่าวจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในรอบท่ีสอง ซ่ึงในครั้งท่ีสองนี้ ผู้
ที ่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดและลำดับรองลงมา  จะได้รับการ
เลือกตั้งจนครบตามจำนวนท่ีต้องการ 

วัชรา ไชยสาร 
(๒๕๔๑, หน้า ๖๐)  
 

การพิจารณาแบ่งประเภทของการเลือกตั้งนั ้นอาจใช้หลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น ลักษณะท่ีมาของการจัดการเลือกตั้ง การ
กำหนดเขตเลือกตั้ง วิธีการคิดคะแนน โดยพอที่จะสามารถแบ่ง
ประเภทของการเลือกตั้งออกได้เป็น ๔ ประเภท คือ 
๑.การเลือกตั้งท่ัวไป ๒.การเลือกตั้งซ่อม ๓.การเลือกตั้งเพิ่ม ๔.การ
เลือกตั้งซ้ำ (Re-election)  

วิสุทธ์ิ โพธิแท่น 
(๒๕๔๓, หน้า ๕๔) 

การเลือกตั้งแบบอิงสังกัด (Partisan Election) เป็นการเลือกตั้งท่ี
ปรากฏในระดับชาติหรือระดับประเทศ และการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นบางตำแหน่งได้แก่ การเลือกตั้งประธานาธิบดี วุฒิสมาชิก
ผู้แทนราษฎร ผู้ว่าการรัฐ สมาชิกสภานิติบัญญัติ นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเมือง เป็นต้น กับอีกประเภทหนึ่งคือ การเลือกตั้ง
แบบไม่อิงสังกัด (Non-partisan Election) เป็นแบบที่ผ ู ้สม ัคร
ไม่ได ้อิงสังกัดซึ ่งในบางร ัฐใช้เป ็นร ูปแบบของการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรี 
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๒.๖ หลักอิทธิบาท ๔ 
 ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนจะเป็นไปด้วยดีก็
น่าจะนำหลักอิทธิบาทธรรมในพระพุทธศาสนามาบูรณาการเข้าด้วยกันก็จะทำให้เกิดการพัฒนาทาง
การเมืองได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนำเสนอหลักอิทธิบาทธรรมไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ๒.๖.๑ ความหมายของหลักอิทธิบาท ๔ 
 อิทธิบาท ๔ เป็นหลักคำส่ังสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะใช้หลักการและแนวคิดให้ประสบ
ผลสำเร็จตามหลักอิทธิบาทท่ีพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เพื่อจะให้เป็นข้อปฏิบัติ หรือ เป็น
แนวทางให้ประสบผลสำเร็จ หรือประกอบการงานก็ดี เมื่อต้องการสมาธิเพื่อให้กิจท่ีทำนั้นดำเนินไป
อย่างได้ผลดีก็พึงปลุกเร้าและชักจูงด้วยอิทธิบาท ๔ 
 พระพุทธองค์ได้ให้หลักการและแนวคิดเก่ียวกับอิทธิบาท ๔ ในสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย 
มัชฌิมปัณณาสก์ ไว้ว่า สาวกทั้งหลายของเรา ผู้ปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้๑๐๓ ๑) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร (สมาชิกท่ีเกิดจากฉันทะ 
ความเพียรสร้างสรรค์) ๒) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจาก
วิริยะ ความเพียรสร้างสรรค์) ๓) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร (สมาธิท่ี
เกิดจากจิตต ความเพียรสร้างสรรค์) ๔) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร 
(สมาธิท่ีเกิดจากวิมังสา สมาธิความเพียรสร้างสรรค์) 
 ดังนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสใน สุตตันนปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค์๑๐๔ ว่า พระผู้มีพระภาค
ผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงบัญญัติอิทธิบาท ๔ ประการนี้ และ
เพื่อเพิ่มพูนความสำเร็จ เพื่อให้ชำนาญในเรื่องความสำเร็จ เพื่อพลิกแพลงให้เกิดความสำเร็จ 
 อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรรมท่ีไม่เคยล้าสมัย หรือหลักธรรมอันเป็นหลักแห่งความสำเร็จ 
หรือทางแห่งความสำเร็จ ๔ ประการ ท่ีในปัจจุบันแม้เราจะหลงลืมกันไปบ้างว่าคืออะไร แต่ถ้าหากได้
ย้อนรำลึกกันบ้างว่ามีอะไร และคืออะไร จะเห็นได้ว่าหลักธรรมอายุ ๒ พันกว่าปีนี้ ไม่มีคราวใดท่ีจะ
เรียกว่าล้าสมัย 
 ฉันทะ เพราะเหตุว่าทรงรักส่ิงท่ีทรงทำ จึงได้ทำส่ิงท่ีทำอยู่ในขณะนี้ 
 วิริยะ คือความพากเพียรไม่ย่อท้อ 
 จิตตะ คือความเอาพระทัยจดจ่อในส่ิงท่ีทรงทำ เพราะฉะนั้นท่านจึงทำได้ 
 วิมังสา ทำงานแล้วไม่ท้ิง คอยตรวจสอบ ทบทวน ไตร่ตรอง พิจารณา 

 

 ๑๐๓ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒.  
 ๑๐๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๙๒. 
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 ดังนั้น หลักความสำเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแห่งกิจการท่ี
เรียกว่าอิทธิบาท (ธรรมให้ถึงความสำเร็จ) ซ่ึงมี ๔ ข้อ คือ 
 ฉันทะ : รักงาน (การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ) คือ มีใจรัก พอใจจะทำส่ิงนั้นและ
ทำด้วยใจรัก ต้องการทำให้เป็นผลสำเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานท่ีทำมิใช่สักว่าทำพอให้เสร็จๆ หรือ 
เพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลกำไร 
 วิริยะ : สู้งาน (ความเพียรเห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน) คือ พากเพียรทำ ขยันหมั่น
ประกอบ หมั่นกระทำส่ิงนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระ ไม่ทอดท้ิง ไม่ท้อถอย ก้าวไป
ข้างหน้าจนกว่าจะสำเร็จ 
 จิตตะ : ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ จริงจัง) คือ เอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิตรับรู้
ในส่ิงท่ีทำ และทำส่ิงนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตใจฟุ้งซ่านเล่ือนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อย ๆ 
เสมอ ๆ ทำกิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศใจ 
 วิมังสา : ทำงานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข)  
ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่ง
หยิ่นเกินเลยบกพร่องขัดข้องในส่ิงท่ีทำนั้น โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน
เกินเลยบกพร่องขัดข้องในส่ิงท่ีทำนั้น โดยรู้จักทดลองวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น 
เพื่อจัดการและดำเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป๑๐๕ 
 ตามหลักพระพุทธศาสนา กล่าวไว้ว่าผู้หวังความเจริญควรปฏิบัติในธรรมอันเป็นเครื่อง
นำไปสู่ความเจริญ หรือสำเร็จตามความประสงค์ คำแปลของอิทธิบาท ๔ มี ๒ ทาง คือ หนึ่ง แปลว่า 
ข้อปฏิบัติที ่ให้รู ้ฤทธิ์ (Basic of Psychic Power) อีกอย่างหนึ่งแปลว่า ข้อปฏิบัติที ่ให้บรรลุถึง
ความสำเร็จ (Low of success)๑๐๖ อิทธิบาท ๔ อธิบายเป็น ๒ นัย คือ นัยแห่งพระสูตรและนัยแห่ง
พระธรรมจะแสดงหนักไปทางโลกุตตระ ในท่ีนี้เป็นการแสดงตามนัยแห่งพระสูตร ความหมายของอิทธิ
บาท มีดังนี ้ความพอใจ การทำความพอใจ ความใคร่เพื ่อจะทำ ความฉลาดความพอใจในธรรมนี้
เรียกว่า ฉันทะความปรารถนาความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบั่น ความตั้งหน้า ความ
พยายาม ความอุตสาหะ ความอดทด ความเข้มแข็ง ความหมั่น ความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอย ความไม่
ทอดทิ้งฉันทะ ไม่ทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระไว้ด้วยด ี วิริยะ วิริยินทรีย์ วิริยพละ 

 
๑๐๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์คร้ังที่ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์กรมศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๔๐. 
๑๐๖ สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา, พิมพ์คร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๙. 
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สัมมาวายามะ นี้เรียกว่า วิริยะ จิต มโน มานัส มโน วิญญาณธาตุนี้เรียกว่า จิต ปัญญา กิริยา ท่ีรู้ชัด 
ความไม่หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกว่า วิมังสา๑๐๗ 
 ธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จมี ๔ อย่าง คือ ฉันทะ มีความพอใจ มีใจรัก คือ
พอใจท่ีจะทำส่ิงนั้นและทำด้วยใจรัก ต้องการทำให้เป็นผลสำเร็จอย่างดีแห่งกิจกรรมหรืองานท่ีทำมิใช่
สักว่าทำให้เสร็จหรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลกำไรอวิริยะ พากเพียรทำ คือ ขยันหมั่น 
ประกอบหมั่น กระทำส่ิงนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ทอดท้ิง ไม่ท้อถอย จิตตะ 
เอาใจ ฝักใฝ่ คือ ตั้งจิตรับรู้ในส่ิงท่ีทำนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเล่ือนลอยใช้ความคิดเรื่องนั้น
บ่อยๆ เสมอๆ วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้อง เป็นต้น แปลให้ง่ายตามลำดับว่า “มีใจรัก 
พากเพียรทำเอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญาสอบสวน๑๐๘ 
 สูตรสำเร็จของชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จิตเป็นรากฐานของสิ่งทั ้งหลาย  
จิตประเสริฐกว่าส่ิงท้ังหลาย ส่ิงท้ังหลายสำเร็จได้ด้วยจิต เพราะฉะนั้น ความสำเร็จจึงอยู่ท่ีใจไม่ว่าเรา
จะต้องการอะไรหากเราตั้งใจกำหนดจิตไว้ให้มั่นคง ทุกส่ิงจะสำเร็จได้ดังใจ และอิทธิบาท ๔ ให้ถึงขั้น 
คือทำสิ่งต่าง ๆ  ด้วยใจรัก ด้วยความพากเพียร ด้วยใจจดจ่อ และใช้ปัญญาไต่สวนอย่างสม่ำเสมอ  
แล้วความสำเร็จจะไม่หนีไปไหน๑๐๙ อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาที่เป็น
หนทางแห่งความสำเร็จให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จตามความประสงค์มี ๔ ประการ เป็น
หลักธรรมท่ีนำไปสู่ความสำเร็จการกระทำกิจการงานหรือการอาชีพ ประการแรก อิทธิบาท แปลความ
ว่า ทางแห่งความสำเร็จ กล่าวคือ ข้อปฏิบัติให้บรรลุความสำเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพนั่นเอง๑๑๐ 
 สรุปได้ว่า อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมท่ีทำให้ทุกส่ิงสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีความสุขและ
ประสบผลสำเร็จ การท่ีคนเรามีความพึงพอใจในการงานหรือส่ิงท่ีทำ ความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่กับ
ทุกส่ิงท่ีทำ การนั้นๆ ย่อมผ่านไปได้ด้วยดีและคนท่ีทำการนั้น ๆ ย่อมมีความสุข ซ่ึงเป็นหลักธรรมใน
การครองงาน เป็นหนทางแห่งความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน สามารถใช้บริหารธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตและหน้าท่ีการงาน สามารถสร้างได้ด้วยการปฏิบัติตาม

 
๑๐๗ ปัญญา ใช้บางยาง, ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ธรรมสภา, ๒๕๔๘), หน้า ๕๐. 
๑๐๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์คร้ังที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัท

สหธรรมมิก จำกัด, ๒๕๔๖), หน้า ๘๔๒. 
๑๐๙ สนอง วรอุไร, ทำให้ชีวิตได้ดีและมีสุข, พิมพ์คร้ังที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อัมรินทร์, 

๒๕๕๐), หน้า ๙๗. 
๑๑๐ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), ความสำเร็จ หลักธรรมสู ่ความสำเร็จและสันติสุข , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๕), หน้า ๙. 



๙๔ 

หลักอิทธิบาท ๔ ให้ครบทุกข้อ และกระทำอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพราะทุกข้อนั้นมีขั ้นตอนท่ี
ต่อเนื่อง และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้ โดยการท่ีจะประสบความสำเร็จใน
ส่ิงท่ีตนประสงค์ซ่ึงต้องไม่เหลือวิสัย 
  
ตารางที่ ๒.๑๘ องค์ประกอบของอิทธิบาท 

นักวิชาการ องค์ประกอบของอิทธิบาท 
พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๙, หน้า ๔๐) 

๑. ฉันทะ : รักงาน คือ มีใจรัก พอใจจะทำสิ่งนั้น และทำด้วยใจรัก 
มิใช่สักว่าทำพอให้เสร็จ ๆ ๒. วิริยะ : สู้งาน คือ พากเพียรทำ ไม่
ทอดท้ิง ไม่ท้อถอย ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะสำเร็จ ๓. จิตตะ : ใส่
ใจงาน คือ จดจ่อ จริงจัง ทำส่ิงนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้
ฟุ้งซ่านเล่ือนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้น ทำกิจหรืองานนั้นอย่าง
อุทิศตัวอุทิศใจ ๔. วิมังสา : ทำงานด้วยปัญญา ไตร่ตรอง พิสูจน์ 
ทดสอบ ทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 

ปัญญา ใช้บางยาง,  
(๒๕๔๘, หน้า ๕๐) 

๑. ความพอใจ การทำความพอใจ ความใคร่เพื ่อจะทำ ความฉลาด 
ความพอใจในธรรม นี้เรียกว่า ฉันทะ  

๒. ความปรารถนาความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบั่น 
ความตั้งหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความอดทน ความ
เข้มแข็ง ความหมั่น ความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดท้ิง
ฉันทะ ไม่ทอดท้ิงธุระ ความประคับประคอง ธุระไว้ด้วยดี วิริยะ วิ
ริยินทรีย์ วิริยพละ สัมมาวายามะ นี้เรียกว่า วิริยะ  

๓. จิต มโน มานัส มโน วิญญาณธาตุ นี้เรียกว่า จิต  
๔. ปัญญา กิริยาที่รู ้ชัด ความไม่หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ นี้

เรียกว่า วิมังสา 
พิทูร มลิวัลย์,  
(๒๕๕๐, หน้า ๑๙-๒๐) 

๑. ฉันทะ ทำด้วยความรักในส่ิงนั้น ทำส่ิงนั้นด้วยความเต็มใจ ไม่เบื่อ
หน่ายในกิจท่ีทำ (เต็มใจ) 

๒. วิริยะ ทำด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความพยายาม เข้มแข้ง
อดทน ไม่ทอดท้ิงกิจท่ีทำนั้น (แข็งใจ) 

๓. จิตตะ ทำด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ทำด้วยปัญญา รู ้จักพิจารณา
ใคร่ครวญ ตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (เข้าถึง) 

  



๙๕ 

ตารางที่ ๒.๑๘ องค์ประกอบของอิทธิบาท (ต่อ) 
นักวิชาการ องค์ประกอบของอิทธิบาท 

 ๔. วิมังสา ความหมั่นตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น 
เมื ่อทำสิ่งใดทำด้วยความรู้จัก ไตร่ตรองรู้จักพิจารณา
ใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ (เข้าใจ) 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , 
(๒๕๕๘, หน้า ๑๖๐) 

๑. ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการท่ีจะทำ ใฝ่ใจรักจะ
ทำสิ่งนั ้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่ง ๆ  
ขึ้นไป 

๒. วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั ้นด้วย
ความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย  

๓. จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือ ตั้งจิตรับรู้ในส่ิงท่ีทำและทำส่ิง
นั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเล่ือน
ลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่ส่ิงท่ีทำ 

๔. วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญา
พิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบ
ข้อยิ่งหย่อนในส่ิงท่ีทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้น
วิธีแก้ไขปรับปรุงเป็นต้น 

 

๒.๗ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
 

 ประเทศไทยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ๒๔๗๖ 
โดยส่วนใหญ่ผู ้ที ่รับเลือกตั้งมาจากระบบราชการ ทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญ  
จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มาก สัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากระบบราชการ
เพิ่มระดับสูงขึ้นในการเลือกตั้งทั ่วไปเดือนสิงหาคม ๒๔๘๙ ความสำคัญของระบบราชการในฐานะ
แหล่งกำเนิดนักการเมืองเริ่มตกต่ำลง แนวโน้มดังกล่าวปรากฏอย่างชัดเจนระหว่างปี ๒๔๘๙-๒๔๙๒ 
และระหว่างปี ๒๕๐๐-๒๕๑๘ นับแต่การเลือกตั้งปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา สัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรท่ีมาจากอาชีพธุรกิจการค้าก็เพิ่มจำนวนสัดส่วนท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ  
  



๙๖ 

ตารางที่ ๑.๑๙ แสดงสถิติผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในรอบ ๕ ครั้งท่ีผ่านมา๑๑๑ 

ที่ 
การเลือกต้ัง 

คร้ังที่ 
เมื่อวัน/เดือน/ปี 

จำนวนผู้มี
สิทธิออกเสียง 

จำนวนผู้ไปใช้
สิทธิออกเสียง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑ ๒๔ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ๔๔,๙๐๙,๕๖๒ ๒๙,๐๘๘,๒๐๙ ๖๔.๗๗ 
๒ ๒๕ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ๔๕,๖๕๘,๑๗๐ ๓๕,๘๔๔,๒๗๒ ๗๘.๕๑ 
๓ ๒๖ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ๔๖,๙๑๘,๗๐๙ ๓๕,๒๐๓,๑๐๗ ๗๕.๐๓ 
๔ ๒๗ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๔๓,๐๒๔,๐๐๐ ๒๐,๑๓๐,๙๒๙ ๔๖.๗๙ 

๕ ๒๘ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ๕๑,๒๑๔,๑๒๐ ๓๘,๓๔๑,๖๔๔ ๗๔.๘๗ 

 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปครั้งที ่ ๒๘ กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๒ เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน ๕๐๐ คน นับเป็นการเลือกตั้งท่ัวไปครั้ง
แรกหลังร ัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗  ภายใต้ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
 ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิในภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ได้แบ่ง
ออกเป็น ๒ เขต ดังนี้ 

 
จำนวนผู้มีสิทธิออก

เสียง 
จำนวนผู้ไปใช้
สิทธิออกเสียง 

คิดเป็นร้อยละ 

เขต ๑  ๑๖๖,๗๐๒ ๑๔๕,๐๐๑ ๘๖.๙๘ 
เขต ๒ ๑๖๖,๑๓๖ ๑๔๕,๗๐๑ ๘๗.๗๐ 

รวม ๓๓๒,๘๓๘ ๒๙๐,๗๐๒  
 

  
 
 
 

 

 ๑๑๑ เบญจรัตน์ แซ่ฉ่ัว และพงษ์เลิศ พงษ์วนานต์, การเลือกต้ังท่ัวไปของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ , 
(กรุงเทพมหานคร: KP Printing, ๒๕๖๒), หน้า ๗๕. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2560
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2560


๙๗ 

 ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย 
ได้แบ่งออกเป็น ๓ เขต ดังนี้ 
 

 
จำนวนผู้มีสิทธิออก

เสียง 
จำนวนผู้ไปใช้
สิทธิออกเสียง 

คิดเป็นร้อยละ 

เขต ๑ ๑๖๖,๔๘๙ ๑๒๙,๘๑๖ ๗๗.๙๗ 
เขต ๒ ๑๖๖,๕๗๕ ๑๒๕,๑๗๑ ๗๕.๑๔ 
เขต ๓ ๑๖๖,๓๙๖ ๑๓๗,๑๓๗ ๘๒.๔๒ 

รวม ๔๙๙,๔๖๐ ๓๙๒,๑๒๔  
 
 
 ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิในภาคกลาง จังหวัดราชบุรี ได้แบ่ง
ออกเป็น ๕ เขต ดังนี้ 

 
จำนวนผู้มีสิทธิออก

เสียง 
จำนวนผู้ไปใช้
สิทธิออกเสียง 

คิดเป็นร้อยละ 

เขต ๑  ๑๓๖,๘๓๐ ๑๑๒,๕๖๔ ๘๒.๒๗ 
เขต ๒ ๑๒๙,๗๘๔ ๑๐๘,๔๐๓ ๘๓.๕๓ 
เขต ๓ ๑๓๕,๗๘๗ ๑๑๓,๓๔๕ ๘๓.๔๗ 
เขต ๔ ๑๓๗,๒๗๖ ๑๐๙,๘๘๒ ๘๐.๐๔ 
เขต ๕ ๑๓๓,๓๓๖ ๑๐๗,๑๘๕ ๘๐.๓๙ 

รวม ๖๗๓,๐๑๓ ๕๕๑,๓๗๙  
 
  
 ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิในภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แบ่ง
ออกเป็น ๖ เขต ดังนี้๑๑๒ 

 
จำนวนผู้มีสิทธิออก

เสียง 
จำนวนผู้ไปใช้
สิทธิออกเสียง 

คิดเป็นร้อยละ 

เขต ๑ ๑๓๔,๘๘๒ ๙๙,๐๘๔ ๗๓.๔๖ 
 

๑๑๒ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  

เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๖๕๒, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.ect.go.th/ect_th/ [๗ มกราคม ๒๕๖๔]. 



๙๘ 

 
จำนวนผู้มีสิทธิออก

เสียง 
จำนวนผู้ไปใช้
สิทธิออกเสียง 

คิดเป็นร้อยละ 

เขต ๒ ๑๔๑,๓๒๑ ๑๐๔,๐๑๗ ๗๓.๖๐ 
เขต ๓ ๑๓๕,๘๔๔ ๑๐๓,๒๑๐ ๗๕.๙๘ 
เขต ๔ ๑๓๔,๒๓๐ ๑๐๕,๒๙๒ ๗๘.๔๔ 
เขต ๕ ๑๒๗,๐๙๗ ๑๐๐,๓๔๕ ๗๘.๙๕ 
เขต ๖ ๑๓๒,๕๓๔ ๑๐๔,๓๑๘ ๗๘.๗๑ 

รวม ๘๐๕,๙๐๘ ๖๑๖,๒๖๖  

 
๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการทบทวนงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องนั้นได้มีผู้สนใจศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับเรื ่องนี้หลายคน   
แต่ละคนก็ได้ศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ เรื่อง “การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั ่วไป” ผู้วิจัยสามารถแบ่งศึกษาได้ คือ งานวิ จัยท่ี
เกี ่ยวข้องกับการตื่นตัวทางการเมือง งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง งานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการส่ือสารทางการเมือง งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลัก
อิทธิบาท ๔ ซ่ึงมีผู้ศึกษาดังต่อไปนี้ 
 ๒.๘.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการต่ืนตัวทางการเมือง 
 แม้ว่างานวิจัยท่ีเก่ียวกับการตื่นตัวทางการเมืองจะมีผู้สนใจและศึกษาไว้พอสมควรในท่ีนี้
ผู้วิจัยได้ประมวลมาเฉพาะท่ีตรงกับงานวิจัยท่ีผู้วิจัยศึกษา ดังนี้ 

 ร้อยเอก ไพบูลย์  สุขเจตนี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการ
เมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี เช่น การสื่อสารของ
นักการเมืองกับประชาชนที่สื่อสารไม่ตรงกัน นักการเมืองเข้าไม่ถึงประชาชน พฤติกรรมและ
การกระทำของนักการเมืองที่ประชาชนได้รับรู้จากข่าวต่างๆ การวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อและ
นโยบายของนักการเมือง บางนโยบายอาจจะทำได้หรือทำไม่ได้ ซึ ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และต่อความไว้วางใจของประชาชน๑๑๓  

 
๑๑๓ ร้อยเอก ไพบูลย์  สุขเจตนี, “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่ม ีต่ อ

นักการเมือง ระดับท้องถิ ่นในจังหวัดนนทบุรี”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลยั : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓). 



๙๙ 

 

 พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมความเข็มแข็งการเมืองภาค
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการส่งเสริมความเข็มแข็ง
การเมืองภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ๑) ด้านการดำเนินการเลือกต้ัง 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง มีส่วนร่วมทางการเมือง สร้างการเปลี่ยนแปลงโดย
เลือกต้ังนักการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น ๒) ด้านการร่วมรณรงค์เลือกต้ังกลุ่ม
การเมืองภาคประชาชน มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมใน
การเลือกต้ังซึ่งเป็นการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย ๓) ด้านการตัดสินใจในทางการเมือง 
ตัดสินใจเลือกตัวแทนนักการเมือง โดยดูจากหลักการนโยบายของกลุ่มการเมือง ที่แสดงถึง
ความมีคุณธรรม สร้างความยุติธรรมให้กับชุมชน๑๑๔ 
 พระทรงวุฒิ รัตนะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชน
ที ่ม ีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปในอำเภอบ้านธิ จังหว ัดลำพูน ” ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการวิจัยพบว่า  ๑. ระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านดังนี้ ด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก ด้าน
ความรู้ทางการเมือง อยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก ด้าน
ทัศนคติทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของ
ประชาชน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
แนวทางเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง ประชาชน
ได้รับความรู้ทางการเมือง หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมือง จากเจ้าหน้าที่ของรั ฐน้อย การ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ประชาชนไม่ค่อยเข้าถงึสื่อ
ได้มากเท่าที่ควร เพิ่มช่องทางการได้รับข่าวสารทางการเมอืง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมอืง 
ประชาชนยังโดนปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง ไม่กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็น ควรให้ประชาชนได้มีโอกาสในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ด้านทัศนคติทาง

 
๑๑๔ พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ, “การส่งเสริมความเข็มแข็งการเมืองภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา”, 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓). 



๑๐๐ 

การเมือง ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองน้อย ควรจัดสถานที่ ให้ความรู้ทางด้าน
ประชาธิปไตยให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น๑๑๕ 
 พระมหาชาตรี ชาครชโย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
การไปใช้สิทธิ ์เลือกต ั้งทั ่วไปในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ” ผลการวิจัยพบว่า ๑. พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการตื่นตัวทางการเมืองในการไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนใน
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความศรัทธาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านจิตสำนึกในความยุติธรรม ด้านสิทธ์ิเสรีภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ ๒. พบว่า 
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตื่นตัวทางการเมืองในการ
ไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ัวไปของประชาชนในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางที่ส่งเสริมในการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในการไปใช้สิทธิ ์เลือกตั้ งทั ่วไปในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มี
ความสำคัญในแต่ละด้าน มีดังนี้คือ ด้านความศรัทธาระบอบประชาธิปไตยคือ  เช่ือว่า ประชาธิปไตย
สามารถแก้ปัญหาของชาต ิได ้ แม้จะวิกฤตขนาดไหนก็ตามที การจะให้ประชาชนมีศรัทธาต่อ
ประชาธิปไตย ผู้นำและนักการเมืองก็ต้องมีความชอบธรรมในการปกครองด้วยด้านเสรีภาพ คือ สิทธิ
เสรีภาพ เป็นหัวใจสำคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารและ
ข้าราชการประจำ ไม่ละเมิดสิทธ์ิเสรีภาพของประชาชน เพราะถ้ามีการกระทำดังกล่าวก็เท่ากับละเมิด
ประชาธิปไตย ด้านจิตสำนึกในความยุติธรรม ประชาชนสร้างความสัมพันธ์ทางบวกในการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน เป็นแบบอย่างท่ีดีไม่ซ้ือสิทธ์ิขายเสียง รณรงค์ให้ไปใช้สิทธ์ิและเห็นความสำคัญในการ
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพราะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นการทุจริตไม่ประกอบด้วยคุณธรรมที่สรา้งจิตใต้
สำนึกในการตื่นตัวทางการเมือง๑๑๖ 

 
๑๑๕ พระทรงวุฒิ รัตนะ, “การกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชนที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปใน

อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน”, การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings), หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ : ๕๙๑ 
- ๖๐๒. 

๑๑๖ พระมหาชาตรี ชาครชโย, “การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปใน

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี”, การประชุมวิชาการที่ม ีรายงานการประชุม (Proceedings), หลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๙ เมษายน 

๒๕๖๔ : ๕๘๑ - ๕๙๐. 



๑๐๑ 

 ชลิต  วงษ์สกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน ในอำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี” ผลการการวิจัยพบว่า ประชาชนมีการตื่นตัวจากการ
กล่อมเกลาทางการเมืองด้านสื่อมวลชน สถาบันการเมือง ครอบครัวและเพื่อน ชุมชน โดยการท่ี
ประชาชนได้ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองในสิทธิหน้าที่ของตน รับรู ้ข่าวสาร การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมให้ประชาชนมีการตื่นตัวทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น โดยการส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักอปริหานิยธรรม 7 ควร
ส่งเสริมให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมากยิ่งขึ้น โดยการ
ให้ประชาชนมีความรู้ทางการเมืองได้จากส่ือมวลชน  สถาบันการเมือง เมื่อประชาชนได้รับข่าวสาร
ทางการเมืองจากส่ือมวลชน หรือสถาบันการเมืองแล้ว ทำให้ประชาชนแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางการเมือง
กับครอบครัว  ประชาชนมีความรู้  รับรู ้ข่าวสารทางการเมืองแล้ว ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท่ีดีขึ้น  ส่งผลให้ประชาชนมีการการตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีดีและถูกต้อง 
เพราะเกิดจากมีความรู้ทางการเมืองท่ีดี๑๑๗ 
 พระมหาเรวัฒ อคฺคาทโร ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงลำดับค่าเฉล่ียดังนี้ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
ด ้านการติดตามตรวจสอบการเลือกตั ้ง และด ้านการใช้ส ิทธิเล ือกตั ้ง ตา มลำดับ  ๒. ผลการ
เปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มี เพศ การศึกษา อาชีพ ต่างกัน  มีปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนรว่ม
ทางการเมือง โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
๓. ข ้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการมีส ่วนร ่วมทางการเมืองของประชาชน ควรรณรงค ์และ
ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลทางการเมือง เช่น การเลือกตั้งล่วงหน้า 
การตรวจสอบบัญชีรายช่ือก่อนการเลือกตั้ง ตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ให้ประชาชนได้แลกเปล่ียน

 

 ๑๑๗ ชลิต  วงษ์สกุล, “การตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในอำเภอหนอง

ฉาง  จังหวัดอุทัยธานี”, การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), หลักสูตรบัณฑติศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ : ๕๓๔ 

- ๕๔๓. 



๑๐๒ 

เรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ให้ประชาชนได้มีโอกาสในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
อย่างมีสิทธิและเสรีภาพ มีสิทธิและมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเหมาะสม๑๑๘ 
 ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธ์ิ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี มีลักษณะเมินเฉยต่อความเป็นไปของการเมืองท่ีกำลังเกิดขึ้น หรือเรียกอีกอย่าง
ว่าไม่ยินดียินร้ายกับการเมือง เหตุผลสำคัญท่ีเป็นเช่นนั้นเนื่องจากประชาชนได้เห็นสถานการณ์ทาง
การเมืองทุกระดับท้ังระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ท่ีมีการแก่งแย่งแข่งขันกันทำให้สังคมแตกแยกทาง
ความคิดขาดความรักความสามัคคี และไม่ได้ดำเนินการไปตามกรอบกติกาท่ีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
รวมถึงการเห็นพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้งหรือการรัฐประหารมี
ลักษณะไม่แตกต่างกัน อาทิ การแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง การทุจริต
คอรัปชั่น เป็นต้น การตื่นตัวทางการเมืองที่มีความโดดเด่นและประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด 
ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทุกประเภท๑๑๙ 
 วัลลภ รัฐฉัตรานนท์และนพพล อัคฮาด ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างการตื่นตัวทางการเมืองกับความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนิสิต
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการวิ จัย
พบว่า การตื่นตัวทางการเมืองส่งผลต่อความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอย่างมี
นัยสำคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ สังคมไทยในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารทางการเมืองได้มีการแพร่กระจายช่องทาง
ต่าง ๆ ไปสู่การรับรู้ของผู้สนใจในประเด็นต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการส่ือสารออนไลน์ ความรู้ 
ทัศนคติ พฤติกรรม ท่ีแสดงออกในปัจจุบันเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการแพร่กระจายของข้อมูล
ข่าวสารและการรับรู้ดังกล่าวด้วย และเป็นแหล่งท่ีมาของการตื่นตัวทางการเมืองของกลุ่มประชากร
เป้าหมายท่ีใช้เป็นหน่วยในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที ่มีระดับความเจริญทางเศรษฐกิจสูง ยิ ่งทำให้ได้รับข้อมูล

 
๑๑๘ พระมหาเรวัฒ อคฺคาทโร ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที ่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”, การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings), 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๖๔ : ๕๗๐ - ๕๘๐. 
 ๑๑๙ ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธิ ์, “สภาพการตื ่นตัวทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี”, วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑): ๖๐-๖๕. 



๑๐๓ 

ข่าวสารและมีความตื่นตัวทางการเมืองในระดับสูงตามไปด้วยซึ่งสิ ่งดังกล่าวมีผลต่อความรู้สึกมี
สมรรถนะทางการเมืองแบบประชาธิปไตยตามไปด้วย๑๒๐ 
 อุทิษา ภิญโญทรัพย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความตื่นตัวทางการเมืองของ
เยาวชนอายุ ๑๘-๑๙ ปีกรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว อำเภอภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ผลการประเมินปัจจัยความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนที่มีอายุ
ระหว่าง ๑๘-๑๙ ปี ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ด้านการ
รับรู ้ข่าวสารทางการเมือง สูงสุด คือ การรับรู ้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ มีประโยชน์มาก คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒ ด้านการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ทางการเมือง สูงสุดคือ มีการพูดคุยสนทนาเก่ียวกับการเมืองกับบุคคลอ่ืน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕ ด้าน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง สูงสุดคือ การไปเลือกตั้งเป็นการแสดงออก
ทางการเมืองของตัวเอง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑ ด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบในการเมืองภาคประชาชน 
สูงสุดคือ การเมืองภาคประชาชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมตรวจสอบในการเสนอถอดถอนสมาชิก
หรือผู้บริหารท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙ ด้านการแสดงออกทางการเมืองด้วยการเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น สูงสุดคือ ท้องถิ่นควรมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑ ๒) แนวทางการเสริมสร้างความตื่นตัวทางการเมืองของ
เยาวชนท่ีมีอายุระหว่าง ๑๘-๑๙ ปี ในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ ด้านการรับรู ้ข่าวสารทางการเมือง ควรจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมือง ควรจัดให้มีเวที
ประชาธิปไตย และจัดอบรม เพื่อให้เยาวชนมีเวทีแสดงออกทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการออกไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน หาวิธีการจูงใจ
และเพิ่มความสะดวกในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบในการเมือง
ภาคประชาชน ควรสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างท่ัวถึง ด้านการแสดออกทาง
การเมืองด้วยการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ควรเพิ่มให้มีช่องทางในการรับข้อเสนอ
ปัญหาของท้องถิ่น๑๒๑ 

 

 ๑๒๐ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล อัคฮาด, “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการตื่นตัวทางการเมือง
กับความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, วารสารการบริหารปกครอง, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๓๖. 
 ๑๒๑ อุทิษา ภิญโญทรัพย์, “การเสริมสร้างความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนอายุ ๑๘ -๑๙ ปี
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว อำเภอภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ”, การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗, (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ : วิทยาลัยบัณฑิต
เอเชีย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๒๑๐. 



๑๐๔ 

 วัฒนา เซ่งไพเราะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในสถานบัน
การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครกับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๔๙-๒๕๕๔” ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนมีการกลอมเกลาทางการเมือง ทั้งโดยรวมและและราย
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยในรายด้านเรียงลำดับการกลอมเกลาทางการเมือง ได้ดังนี ้ คือ ด้าน
สถาบันการศึกษา สถาบันส่ือมวลชน สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการเมือง และ กลุ่ม
เพื่อนและชุมชนตามลำดับ เยาวชนมีความตื่นตัวทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาในรายด้านจะพบว่าความตื่นตัวทางการเมืองด้านความรูความเข้าใจทางการเมืองอยู่ในระดับ
มาก มีความตื่นตัวทางการเมืองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง และ
เยาวชนมีการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 โดยในรายด้านมีการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ด้านอาตมัน
ปัจเจกภาพและด้านอาตมันทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับมากเช่นกันการเปรียบเทียบ
การพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยของเยาวชนในสถาบันการศ ึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ช่วงป ีพ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่าเยาวชนท่ีมีนับถือศาสนา สาขาวิชาท่ีศึกษา รายได้
ของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง และสถานศึกษาต่างกัน มีการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ แต่เยาวชนท่ีมี เพศ อายุ ช้ันปีท่ีศึกษา 
อาชีพของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ภูมิลำเนาเดิม และท่ีอยู่ปัจจุบันต่างกัน มีการพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมือง แบบประชาธิปไตย ไม่แตกต่างกัน การกลอมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความ ตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง แต่ในรายด้าน การกลอมเกลาทางการเมืองผ่านสถาบันการเมือง สถาบันสื่อมวลชน สถาบัน 
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และกลุ่มเพื่อน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตื่นตัวทางการเมอืง 
โดยรวม อยู่ในระดับต่ำ การกลอมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนา วัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยในรายด้าน การกล อมเกลา
ทางการเมืองผ่านสถาบันการศึกษา สถาบันสื่อมวลชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ การพัฒนา
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง การกลอม เกลาทาง
การเมืองผ่านสถาบันครอบครัว กลุ่มเพื่อน และสถาบันการเมือง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ  
การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยรวม อยู่ในระดับต่ำ ความตื่นตัวทาง 
การเมืองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง โดยในรายด้าน ความตื่นตัวทางการเมือง ด้านความรู้ความเขาใจ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยรวม อยู่ใน ระดับสูง แต่ความ
ตื่นตัวทางการเมือง ด้านพฤติกรรมทางการเมือง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ พัฒนาวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย โดยรวม อยู่ในระดับต่ำ และการกลอมเกลาทาง การเมือง และความ



๑๐๕ 

ตื ่นต ัวทางการเมือง ม ีความสัมพันธ์เช ิงเส้นตรงกับการพัฒนาวัฒนธรรมทาง การเมืองแบบ
ประชาธิปไตยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๑ และสามารถสร้างสมการเชิงพยากรณ์ได้ กล่าวคือ 
ความรูความใจ พฤติกรรมทางการเมือง และสถาบันครอบครัว ท่ีส่งผลต่อการพัฒนา วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย๑๒๒ 
 สรุปได้ว่า การตื่นตัวทางการเมือง มีความโดดเด่นและประชาชนให้ความสนใจมากท่ีสุด 
ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทุกประเภท รวมถึงการกลอมเกลา
ทางการเมือง การกลอมเกลาทางการเมืองผ่านสถาบันการศึกษา สถาบันสื่อมวลชน เกลาทาง
การเมืองผ่านสถาบันครอบครัว กลุ่มเพื่อน และสถาบันการเมือง การพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย 
 

ตารางที่ ๒.๒๐ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตื่นตัวทางการเมือง 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ร้อยเอก ไพบูลย์  สุขเจตนี,  
(๒๕๖๓). 

การสื ่อสารของนักการเมืองกับประชาชนที ่สื ่อสารไม่ตรงกัน 
นักการเมืองเข้าไม่ถึงประชาชน พฤติกรรมและการกระทำของ
นักการเมืองท่ีประชาชนได้รับรู้จากข่าวต่างๆ 

พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ,  
(๒๕๖๓). 

กระบวนการส่งเสร ิมความเข็มแข็งการเมืองภาคประชาชน 
ประกอบด้วย ด้านการดำเนินการเลือกตั้ง ด้านการร่วมรณรงค์
เลือกตั้ง ด้านการตัดสินใจในทางการเมือง  

พระทรงวุฒิ รัตนะ, 
(๒๕๖๓).  

การกล ่อมเกลาทางการเม ืองของประชาชน ประกอบด้วย  
ด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย ด้านความรู้ทางการเมือง ด้านการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ด้านทัศนคติทางการเมือง  

พระมหาชาตรี ชาครชโย, 
(๒๕๖๓).  

การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งท่ัวไป 
ประกอบด ้วย ด ้ านความศร ัทธาระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ด้านจิตสำนึกในความยุติธรรมและด้านสิทธ์ิเสรีภาพ  

 

 

 

 
๑๒๒ ว ัฒนา เซ่งไพเราะ, “ความต ื ่นต ัวทางการเม ืองของเยาวชนในสถานบันการศ ึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครกับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔”, ดุษฎีนิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง), (วิทยาลัยส่ือสารทางการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘๘-
๒๐๐. 



๑๐๖ 

ตารางที่ ๒.๒๐ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตื่นตัวทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ชลิต  วงษ์สกุล, 
(๒๕๖๓).  

ประชาชนมีการต ื ่นต ัวจากการกล่อมเกลาทางการเมืองด้าน
ส่ือมวลชน สถาบันการเมือง ครอบครัวและเพื่อน ชุมชน โดยการท่ี
ประชาชนได้ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองในสิทธิหน้าท่ีของตน 
รับรู ้ข่าวสาร การมีส่วนร่วมทางการเมือง การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

พระมหาเรวัฒ อคฺคาทโร, 
(๒๕๖๓).  

ปัจจ ัยที ่ม ีผลต ่อการมีส ่ วนร ่วมทางการเมืองของประชาชน 
ประกอบด้วย ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ด้านการติดตาม
ตรวจสอบการเลือกตั้ง และด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธ์ิ, 
(เมษายน – มิถุนายน 
๒๕๖๑): ๖๐-๖๕.  

สภาพการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน มีลักษณะเมินเฉยต่อ
ความเป็นไปของการเมืองที่กำลังเกิดขึ้น หรือเรียกอีกอย่างวา่ไม่
ยินดียินร้ายกับการเมือง เหตุผลสำคัญที่เป็นเช่นน ั้นเน ื่องจาก
ประชาชนได้เห็นสถานการณ์ทางการเมืองทุกระดับท้ังระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ 

วัลลภ รัฐฉัตรานนท์และนพ
พล อัคฮาด, 
(มกราคม – มิถุนายน 
๒๕๖๒) : ๓๖. 

การตื่นตัวทางการเมืองกับความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย สังคมไทยในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารทางการเมืองได้มี
การแพร่กระจายช่องทางต่าง ๆ ไปสู่การรับรู้ของผู้สนใจในประเด็น
ต่าง ๆ  อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการส่ือสารออนไลน์ ความรู้ ทัศนคติ 
พฤติกรรม 

อุทิษา ภิญโญทรัพย์,  
(๒๕๕๗, หน้า ๒๒๑๐). 

การเสริมสร้างความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชน ประกอบด้วย
การรับรู้ข่าวสาร การแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมือง การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง การไปเลือกตั้ง
เป็นการแสดงออกทางการเมืองของตัวเอง การมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ในการเมืองภาคประชาชน  

วัฒนา เซ่งไพเราะ,  
(๒๕๕๕, หน้า ๑๘๘-๒๐๐). 

เยาวชนม ีการกล อมเกลาทางการเม ื อง  ด ั งน ี ้  ค ือ ด ้ าน
สถาบันการศึกษา สถาบันสื่อมวลชน สถาบันครอบครัว สถาบัน
ศาสนา สถาบันการเมือง และ กลุ่มเพื่อนและชุมชน 

 
 
 
 



๑๐๗ 

 ๒.๘.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 งานวิจัยเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหัวข้อท่ีนักรัฐศาสตร์ให้ความสนใจศึกษา  
ซ่ึงได้สรุปผลการวิจัยมา ดังนี้ 
 พรสวรรค์ สุตะคาน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองและวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยที ่ส ่งผลต่อการมรส่วนร ่วมทางการเมืองของประชาชนเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ๔.๔๕ (S.D., ๐.๒๗) วัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด เฉลี่ย ๔.๔๕ (S.D., ๐.๒๗) และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน โดยมีค่าเฉล่ีย ๔.๖๓ (S.D.,๐.๒๘) ส่วนผล
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือแบบ
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่า r 
ระหว่าง ๐.๖๕ ถึง ๐.๘๔ โดยมีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันสูงท่ีสุด มีค่า r = ๐.๘๗ และมีสมการ
สำหรับไปใช้ในแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบด้วย การถ่ายทอดพฤติกรรม
ทางการเมือง การถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง การถ่ายทอดบรรทัดฐานทางสังคมหลักการอำนาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน หลักการสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน หลักการเคารพสิทธิมนุษย์ชน และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ รวมถึงหลักการเสียงข้างมากควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อย๑๒๓ 
 คงฤทธิ์ กุลวงษ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โดยรวม และรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ ประชาชนมีความสนใจในข้อมูลข่าวสารทางการเมืองน้อย 
ด้านแสดงความคิดเห็น กล่าวคือ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองน้อย ด้านการตัดสินใจ 
กล่าวคือประชาชนมีทัศนคติเก่ียวกับผู้นำ และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ทางการเมืองน้อย 

 

 ๑๒๓ พรสวรรค ์ ส ุตะคาน , “การกล่อมเกลาทางการเม ืองและว ัฒนธรรมทางการเม ืองแบบ
ประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อการมรส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – 
ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๕๑. 



๑๐๘ 

และด้านการติดตามตรวจสอบ กล่าวคือประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบนโยบายของ
พรรคการเมืองและนักการเมืองน้อย๑๒๔ 
 พิชิต กันยาวรรณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมือง และวัฒนธรรมทาง
การเมือง ท่ีส่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นท่ี ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุเชิงสมมติฐานที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าไคสแควร์เท่ากับ 
๖๐.๔๗ องศาความอิสระ มีค่าเท่ากับ ๔๘ ค่าความมีนัยสำคัญ มีค่าเท่ากับ ๐.๑๐๗ และค่า RMSEA 
เท่ากับ ๐.๐๓๓ ค่า GFI = .๙๖, ค่า AGFI = .๙๓, ค่า CFI = ๑.๐๐, ค่า NFI = .๙๘, ค่า NNFI = .๙๙, 
และค่า CN = ๒๙๙.๕๘ โดยท่ีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในรูปแบบพบว่าการกล่อมเกลาทางการเมือง
ส่งผลทางตรงต่อวัฒนธรรมทางการเมือง และประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๑ ในส่วนของวัฒนธรรมทางการเมืองก็ส่งผลทางตรงต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ จึงทำให้การกล่อมเกลาทางการเมืองส่งผลทางอ้อมต่อประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมโดยผ่านวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕๑๒๕ 
 สำราญ วิเศษ ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม”ผลการวิจัย พบว่า ๑) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  
โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการแสดงความคิดเห็น รองลงมา ได้แก่ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านการประเมินผล และ ด้านการตัดสินใจตามลำดับ ๒) การเปรียบเทียบการมีส่วนรว่ม
ทางการเมืองของนักศึกษา พบว่า นักศึกษา ท่ีมีเพศ ช้ันปีท่ีกำลังศึกษา และระบบการเรียนแตกต่าง
กัน พบว่า นักศึกษา ท่ีมีเพศ ช้ันปีท่ีกำลังศึกษาและระบบการเรียนต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ๓) ควรมีส่ือท่ีทันสมัยในการให้ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมือง ควรนำเสนอข้อมูลทางวิทยุ โทรทัศน์และโปสเตอร์ เสนอข่าวสารให้มีความหลากหลาย  

 

 ๑๒๔ คงฤทธิ ์ ก ุลวงษ์, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม”, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน 
– ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๙. 
 ๑๒๕ พิชิต กันยาวรรณ, “การกล่อมเกลาทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง ที ่ส่งผลต่อ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , ปทีี ่๘ 
ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑๗๙. 



๑๐๙ 

ควรมีการประเมินผลทางการเมืองตามสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละเขตการเลือกตั้ง และควร
มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการเมืองมากกว่านี้๑๒๖ 
 ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง ได้ทำการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของการส่ือสารท่ีมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนคร จังหวัดสมุทรปราการมีการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองในระดับ
เป็นครั้งคราว หรือ ๕-๖ วันต่อสัปดาห์ มีการเปิดรับสูงสุด คือส่ือมวลชน ซ่ึงอยู่ในระดับบ่อยและมีการ
เปิดรับในระดับเป็นครั้งคราว ได้แก่ สื ่อกิจกรรมทางการเมือง สื ่อบุคคลและสื่อสังคมออนไลน์ 
ตามลำดับ ทางด้านความรู้ทางการเมืองประชาชนมีความร ู้ทางการเมืองในระดับเห็นด้วยมาก  
มีความรู้สูงสุด คือ ทราบว่าการปกครองระบอบประชนมีอำนาจสูงสุด และมีความสนใจทางการเมือง
ในระดับเห็นด้วย มีความสนใจสูงสุด คือ สนใจติดตามการทำงานและผลงานทางด้านการเมือง 
ทางด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับมาก คือ การมีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้ง และมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมตรวจสอบทางการเมือง การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมประชุมร่วมชุมนุมทางการเมือง และการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ตามลำดับจากการศึกษา พบว่า การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองด้าน
ส่ือสารมวลชนส่งผลท่ีดีต่อทัศนคติทางการเมือง ความสนใจทางการเมืองและความรู้ทางการเมืองของ
ประชาชน ในขณะท่ีการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองด้านส่ือบุคคล และส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลท่ีดีต่อ
ความรู้ทางการเมืองของประชาชนซ่ึงทัศนคติทางการเมือง ความรู้ทางการเมือง และความสนใจทาง
การเมืองท่ีเกิดขึ้นจากการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองนี้ ส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนคร จังหวัดสมุทรปราการ โดยผลการศึกษา พบว่า 
ความสนใจทางการเมืองส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนคร จังหวัดสมุทรปราการ สูงสุด รองลงมาคือ ความรู้ทางการเมือง และทัศนคติการเมือง 
ตามลำดับ๑๒๗ 
 กมล เข็มนาจิตร์ ได้ทำวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด

 

 ๑๒๖ สำราญ วิเศษ, “กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม”, วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ,  
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๖) : ๕. 
 ๑๒๗ ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง, “ความสัมพันธ์ของการส่ือสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ”, วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (ฉบับมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์), ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑, (มกราคม–เมษายน ๒๕๕๗) : ๔๖. 



๑๑๐ 

เพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย อันดับแรก คือ ความสามัคคี ความรู้ความเข้าใจเรื ่องการปกครองส่วนท้องถิ่น ความ
โปร่งใส การรับรู ้ข่าวสาร ความผูกพัน ภาวะผู้นำ ความมั่นคง การเป็นสมาชิกกลุ ่มทางสังคม 
ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปลอิสระ ปัจจัยด้านบุคคลประกอบด้วย ความ
มั่นคง การเป็นสมาชิก กลุ่มทางสังคม ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยด้าน
ชุมชนประกอบด้วย การรับรู ้ข่าวสารความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความสามัคคี และปัจจัยด้านองค์กร 
ประกอบด้วย ความผูกพัน ภาวะผู้นำ ความโปร่งใส สามารถทำนายปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
๐.๐๑ เมือ่พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเองพบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก
ระหว่างต้นแปรอิสระด้วยกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๑ โดย ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของกับ
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีความสัมพันธ์กันทางบวกมากท่ีสุด (r = ๐.๙๗๑)๑๒๘ 
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกระดับ
การศึกษา ทุกสาขาอาชีพ โดยการมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกได้เป็นหลายด้าน เช่น ด้านรับฟัง
ข่าวสาร ด้านติดตามการหาเสียง ด้านติดต่อนักการเมืองและแสดงความคิดเห็น ด้านการอภิปรายทาง
การเมือง และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมือง หรือกลุ่มทางการเมืองต่างๆ 
โดยสิ่งที ่สำคัญในการส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ ทั ้งเนื ้อหาข้อมูลการเลือกตั้ง การหาเสียง ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการ
ออกไปเลือกตั้ง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกตั้งจากท้ังหน่วยงานต่างๆ ชุมชน 
และระดับครอบครัว อีกทั้งยังต้องมีการสร้างค่านิยมที่เกี ่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต การล้างซ่ึง
ความขัดแย้ง การสร้างอคติซ่ึงกันและกันต่อผู้เห็นต่างทางการเมือง ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้เกิดการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๑๒๘ กมล เข็มนาจิตร์, “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร,ี ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๗ (กันยายน – 
ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๘๐. 



๑๑๑ 

ตารางที่ ๒.๒๑ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พรสวรรค์ สุตะคาน, 
 (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๕๑. 

การกล่อมเกลาทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือ
แบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ม ีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีค ่า r 
ระหว่าง ๐.๖๕ ถึง ๐.๘๔ 

คงฤทธ์ิ กุลวงษ์, 
(กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๙.  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน คือ ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนมีความสนใจในข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองน้อย ด้านแสดงความคิดเห็น 
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองน ้อย 
ด้านการตัดสินใจ ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับผู้นำ 
และการมีส ่วนร ่วมในการร ับผลประโยชน ์ ทาง
การเมืองน ้อย และด ้านการต ิดตามตรวจสอบ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบนโยบาย
ของพรรคการเมืองและนักการเมืองน้อย 

พิชิต กันยาวรรณ, 
(กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑๗๙.  

การกล่อมเกลาทางการเมืองส่ งผลทางตรงต่ อ
วัฒนธรรมทางการเมือง และประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

สำราญ วิเศษ, 
(มกราคม – เมษายน ๒๕๕๖) : ๕.  

การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ ด้านการแสดงความ
คิดเห็น ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการประเมินผล และ 
ด้านการตัดสินใจ 

ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง, 
(มกราคม–เมษายน ๒๕๕๗) : ๔๖.  

ความสนใจทางการเมืองส่งผลต่อพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน คือ ความรู้ทาง
การเมือง และทัศนคติการเมือง 

กมล เข็มนาจิตร์, 
(กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๘๐.  

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส ่วนร่วมของประชาชน คือ 
ความสามัคคี ความรู้ความเข้าใจเรื ่องการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ความโปร่งใส การรับรู ้ข่าวสาร ความ
ผูกพัน ภาวะผู้นำ ความมั่นคง 

 
 
 



๑๑๒ 

 ๒.๘.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการเมือง 
 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมืองจึงได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข้อง มาใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 
 วัฒนา นนทชิต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎร์
ธานี” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากการ
ส่ือสารทางการเมืองยังอยู่ในระดับน้อย การส่ือสารทางการเมืองของประชาชน เป็นการศึกษาระดับ
ของการส่ือสารทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลในลักษณะของการส่ือสารทางการเมืองจาก
ส่ือบุคคลและการส่ือสารทางการเมืองจากส่ือมวลชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรม 
ในการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากการส่ือสารทางการเมืองในระดับน้อย ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างท่ี
ศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากการส่ือสารโดยผ่านส่ือบุคคล จากการ
เข้าการประชุม การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการจัดเวทีประชาคมนั้นในภาพรวม พบว่า 
ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากส่ือบุคคลอยู่ในระดับน้อย สำหรับการส่ือสารระหว่างบุคคล
จากการส่ือสารหรือการพูดคุยของคนในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนจากนักการเมืองและจากผู้นำชุมชน
ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับของการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง การส่ือสารทางการเมืองจากส่ือมวลชน
พบว่า ประชาชนได้รับรู ้ข่าวสารทางการเมืองจาก สื่อมวลชนอยู่ในระดับน้อยทั้งการสื่อสารทาง
การเมืองจากสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือเผยแพร่ผลงานของทาง
เทศบาล ใบปลิว แผ่นพับและวารสาร นิตยสารต่าง ๆ และการส่ือสารทางการเมืองจากส่ือกิจกรรมใน
รูปแบบของจากการการเดินรณรงค์หาเสียงจากสติ๊กเกอร์ที ่ติดอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ จากป้าย
ประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาล จากป้ายประกาศ ณ ท่ีทำการชุมชนและจากนิทรรศการต่าง ๆ พบว่า 
ประชาชนมีพฤติกรรมและระดับของการรับรู ้ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อดังกล่าวอยู่ในระดับนอ้ย
เช่นกันแต่การส่ือสารทางการเมืองจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมและระดับ
ของการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจาก ส่ือมวลชนประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ท้ังการรับรู้ข่างสารจากวิทยุชุมชนและวิทยุกระจายเสียงส่วนการรับรู้ข่าวสารผ่านทางรถยนต์
เปิดเครื ่องกระจายเสียงกับโทรทัศน์นั ้น พบว่า อยู่ในระดับที่น้อยกว่า และการรับรู ้ข่าวสารทาง
การเมืองของประชาชนผ่านทางส่ืออินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ พบว่า ไม่เคยรับรู้ข่าวสารผ่านทางส่ือนี้เลย 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการส่ือสารทางการเมือง ได้แก่ การส่ือสารทางการเมือง
จากส่ือบุคคลและการส่ือสารทางการเมืองจากส่ือมวลชน มีค่านัยสำคัญอยู่ท่ีระดับ ๐.๐๐๐ ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่าท่ีตั้งไว้ท่ี ๐.๐๕ แสดงว่า การส่ือสารทางการเมืองจากส่ือบุคคลและการส่ือสารทางการเมือง
จากสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปในเชิงบวก จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อ



๑๑๓ 

ประชาชนมีพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและความรู้ทางการเมืองในระดับท่ี มากขึ้นจาก
ช่องทางการส่ือสารดังกล่าว จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น มากขึ้นตาม
ไปด้วย จากผลการศึกษาตามท่ีได้ตั้งสมมติฐานไว้ สรุปได้ว่า สมมติฐานท่ีตั้งไว้เป็นจริงในทุกกรณีแต่
อาจจะมีความสัมพันธ์ท่ีมากน้อยแตกต่างกันออกไป๑๒๙ 
 วัฒณี ภูวทิศ ได้ทำการวิจัยเรื่อง “ผู้ส่ือข่าวกับการใช้ประโยชน์และความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรายงานข่าวสาร” ผลการวิจัยพบว่า ผู ้สื ่อข่าวส่าวนใหญ่ใช้สื ่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค กูเกิลพลัส และทวิตเตอร์ เพื่อหาเบาะแสของข่าว รายงานข่าวสาร สร้าง
เครือข่ายในชุมชนออนไลน์และแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในประเด็นสาธารณะ ซึ่งผู ้สื่อข่าวสา่วน
ใหญ่ระบุความน่าเช่ือถือของข้อมูลในส่ือสังคมออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง เพราะข้อมูลไม่ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากกองบรรณาธิการข่าวทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลทั้งหมดไปใช้ได้ท ันที จึงต้อง
ตรวจสอบด้วยการส่งผู้ส่ือข่าวลงพื้นท่ีซ้ำหรือวิเคราะห์ข้อมูลในออนไลน์ว่ามีบริบทแวดล้อมท่ีเป็นการ
สร้างข้อมูลขึ้นเอง ปัญหาการใช้ข้อมูลในส่ือสังคมออนไลน์เพื่อรายงานข่าวสาร พบว่า ข้อมูลมีความ
ผิดพลาด ขาดความน่าเชื่อถือ สร้างความแตกตื่นเมื่อเกิดภาวะวิกฤต สร้างความแตกแยกในสังคม 
และละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธ์ิ ผู้ส่ือข่าวต้องระมัดระวังถึงผลประโยชน์ท่ีแอบแฝงทางการเมือง
ในรูปข่าวลวง ข่าวลือ และต้องใช้ดุลยพินิจเพื่อพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบและเท่ียงธรรม๑๓๐ 
 วิเชียร ช่วยหนู ได้ทำการศึกษาเรื่อง “การส่ือสารทางการเมือง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์” ผลการศึกษาพบว่า ช่วงที่ ๑ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการกำหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การส่ือสารของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ คือการรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
เจ้าหน้าท่ีรัฐ และการป้องกันตัวเองจากผู้ไม่หวังดี มียุทธศาสตร์คือ การส่ือสารเพื่อความอยู่รอด โดย
ใช้กลยุทธ์การสร้างข่าว ด้วยทักษะทางการส่ือสารท้ังคำพูด และท่าทาง ประกอบกับข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ
และไม่เคยมีใครเคยเปิดเผย ทำให้ส่ือมวลชนนำเสนอข่าวของนายชูวิทย์ ตลอดระยะเวลา ๒ เดือน ท่ี
ได้ศึกษา ช่วงท่ี ๒ การเปล่ียนแปลงกติกาการเลือกตั้งเป็นระบบบัญชีรายช่ือ โดยใช้ประเทศเป็นเขต
เลือกตั้ง และไม่มีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ อีกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองสร้างความเบ่ือ
หน่ายให้กับประชาชน นายชูวิทย์เสนอนโยบายขอเป็นฝ่ายค้าน ตอกย้ำความเป็นจอมแฉ ตอบสนอง
ต่อคนกลุ่มท่ีไม่มีความผูกพันกับพรรคการเมือง โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น และเมื่อเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร

 

 ๑๒๙ วัฒนา นนทชิต, “การส่ือสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถ่ิน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, วารสารนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๔๒-๔๖. 
 ๑๓๐ วัฒณี ภูวทิศ, “ผู้ส่ือข่าวกับการใช้ประโยชน์และความน่าเช่ือถือของข้อมูลในส่ือสังคมออนไลน์
เพื่อรายงานข่าวสาร”, วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) , ปีที่ ๙ 
ฉบับที่ ๑๗ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑๓๕. 



๑๑๔ 

นายชูวิทย์ก็ได้ใช้ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟสบุ๊คกำหนดประเด็นส่ือสารไปยังประชาชน
โดยตรง๑๓๑ 
 เจษฎา วีระพงศ์ ได้ศึกษาเรื่อง “การส่ือสารการเมืองของพรรคเพื่อไทย: ศึกษาในห้วง
เวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔)” ผลการวิจัยพบว่า บริบทและสถานการณ์ทางการเมืองในห้วงปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยนำแนวคิดการส่ือสารการเมืองมาใช้อย่าง
เต็มรูปแบบประกอบกับการเคล่ือนไหวของกลุ่ม นปช. ซ่ึงสนับสนุนแนวคิดและอุดมการณ์ของพรรค
เพื่อไทยทำให้การส่ือสารของพรรคเพื่อไทยแบ่งได้เป็นสองทางคือ การส่ือสารโดยพรรคเพื่อไทยและ
กลุ่ม นปช. ทั้งผู ้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทางการสื่อสาร (Chanael) และผู้รับสาร 
(Receiver) นอกจากนั้นการวิจัยยังพบว่าการส่ือสารการเมืองของพรรคเพื่อไทยในพื้นท่ีพรรคเพื่อไทย
ใช้กลไกการสื่อสารผ่าน ผู้นำความคิด (opinion leaders) ซึ ่งประกอบด้วยผู้จัดรายการโทรทัศน์
ดาวเทียมและวิทยุชุมชน ผู้นำชุมชน ทีมงาน ส.ส. และแกนนำ นปช. ในพื้นท่ี ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีรวมตัว
และเกิดขึ้นจากความผูกพันภักดีตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน สืบเนื่องมาจนถึงพรรค
เพื่อไทยจนกลายเป็นเครือข่ายกลุ่มผู้สนับสนุนขนาดใหญ่ กลุ่มผู้นำความคิดเป็นกลไกสำคัญในการ
รักษาคะแนนเสียงในพื้นท่ี รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในกระระดมมวลชนเคล่ือนไหวร่วมกับกลุ่ม นปช. ใน
การชุมชุมทางการเมืองปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อผนวกกับสารท่ีทรงพลังและช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารผ่านวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ดาวเทียม ได้
กลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ท้ังท่ีอยู่ในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 ข้อค้นพบ ๗ ประการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการสื่อสารการเมืองต่อไปใน
อนาคตคือ ๑) การส่ือสารการเมืองแบบสองจังหวะคือวิธีการในการเข้าถึงประชาชนเพื่อรักษาคะแนน
เสียงและการแสวงหาคะแนนเสียงส่วนเพิ่มท่ีดีท่ีสุดในยุคปัจจุบัน ๒) กลยุทธ์การสร้างสารของพรรค
เพื่อไทยจนนำไปสู่การได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งคือการผลิตสารท่ีกระทบกับอารมณ์ความรู้สึกของ
ประชาชนร่วมกับการผลิตสารท่ีเสริมความแข็งแกร่งให้กับพรรคพร้อม ๆ กับการผลิตสารเพื่อลดความ
น่าเช่ือถือของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม ๓) ผู้มีบทบาทในการส่ือสารการเมืองของพรรคเพื่อไทยใน
ส่วนกลางและการส่ือสารการเมืองในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน ๔) พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร คือผู้ส่งสาร
และผู้ท่ีถูกนำมาผลิตเป็นสารท่ีมีอิทธิพลในกระบวนการส่ือสารการเมืองของพรรคเพื่อไทย ๕) การใช้
ช่องทางการส่ือสารอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรับรู้ของประชาชนคือหัวใจความสำเร็จในการ
ส่ือสารของพรรคเพื่อไทย ๖) ยุค กับช่องว่างการส่ือสารกับประชาชนคือความท้าทายของพรรคเพื่อ

 

 ๑๓๑ วิเชียร ช่วยหนู ได้ทำการศึกษาเร่ือง “การส่ือสารทางการเมือง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของนายชู
วิทย์ กมลวิศิษฎ์”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ 
๒ (พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๕๙): ๑๙๙. 



๑๑๕ 

ไทยในการส่ือสารการเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ๗) ความขัดแย้งทางการเมืองทำให้เกิดลักษณะ
การเลือกรับสารมากขึ้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการส่ือสารจะเป็นส่วนสำคัญในการได้รับชัยชนะของ
พรรคการเมือง แต่การแข่งขันทางการเมืองถือเป็นกระบวนการท่ีมีพลวัตรและมีตัวแปรท่ีหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นพรรค
การเมืองจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อการครองเสียงข้างมากอย่างต่อเนื่องและยาวนาน๑๓๒ 
 สรุปได้ว่าการส่ือสารทางการเมือง เป็นการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากส่ือมวลชนท้ัง
การสื่อสารทางการเมืองจากสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือเผยแพร่ 
ใบปลิว แผ่นพับและวารสาร นิตยสารต่าง ๆ และการส่ือสารทางการเมืองจากส่ือกิจกรรมในรูปแบบ
ของจากการการเดินรณรงค์หาเสียงจากสติ๊กเกอร์ท่ีติดอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ จากป้ายประชาสัมพันธ์ 
จากป้ายประกาศ ณ ท่ีทำการชุมชนและจากนิทรรศการต่าง ๆ  
 

 ๒.๘.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกต้ัง 
 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับกับการเลือกตั้งจึงได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง มาใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 
 ชุติมา ศิริเมธาวี ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดลพบุรี : ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ. ๒๕๖๐” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อายุ ๒๖-๓๕ ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท และรายได้ต่อ
เดือน ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท มีปัจจัยด้านการเปิดรับส่ือของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละส่ือพบว่า ส่ือท่ีมีการเปิดรับ มากสุด ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ รองลงมาคือ 
สื ่ออินเตอร์เน็ต สื ่อหนังสือพิมพ์ และส่ือวิทยุตามลำดับปัจจ ัยที่ม ีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สูงสุด คือ ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รองลงมา คือด้านนโยบาย
เลือกตั้ง ด้านพรรคการเมืองท่ีผู้สมัครสังกัด และด้านบริบททางการเมือง ตามลำดับ และปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจน้อยท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ท้ังนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ด้านคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นรายข้อพบว่า สูงสุดคือมี
ความรู้ความสามารถ รองลงมามีความซ่ือสัตย์ และระดับการศึกษาของผู้สมัคร ตามลำดับ ปัจจัยด้าน
พรรคการเมืองท่ีผู้สมัครสังกัด พบว่า สูงสุดคือสังกัดพรรคการเมืองท่ีมีนโยบายดี รองลงมาคือหัวหน้า
พรรคการเมืองมีภาพลักษณ์ท่ีดี สังกัดพรรคการเมืองขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงและสังกัดพรรคการเมืองท่ี
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งช่ืนชม ตามลำดับ และ ปัจจัยด้านนโยบายเลือกตั้ง พบว่า สูงสุดคือนโยบาย แก้ปัญหา

 

 ๑๓๒ เจษฎา วีระพงศ์, “การสื ่อสารการเมืองของพรรคเพื่อไทย: ศึกษาในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๕๑-๒๕๕๔)”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง), (วิทยาลัยส่ือสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๐). 



๑๑๖ 

ทุจริต รองลงมาคือนโยบายปราบยาเสพติด นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบและนโยบาย
เพิ่มเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ตามลำดับ๑๓๓ 
 พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย ได้วิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที่มีผลต ่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๕๙” ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของประชาชนชาวจังหวัดนครนายก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากจากส่ือ
โทรทัศน์ ลำดับถัดมาส่ือวิทยุ ส่ือหนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากในด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร รองลงมาด้านสื่อบุคคล ด้านพรรค
การเมือง ด้านนโยบาย และด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งตามลำดับ พบว่า อายุและอาชีพของ
ประชาชนจ ังหวัดนครนายกมีความสัมพันธ์กับปัจจ ัยที ่ม ีผลต ่อการต ัดสินใจในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้ง และพฤติกรรมเปิดรับสื่อของชาวจังหวัดนครนายกมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครนายกในภาพรวมอยู ่ระด ับปานกลาง ป ัจจ ัยท ี ่ ม ีผลต ่อการต ัดส ินใจในการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก ในด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก สูงสุดคือช่ือเสียงกว้างขวางเป็นท่ีรู้จัก รองลงมา
คือ มีประสบการณ์ทางการเมือง มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ช่วยเหลือประชาชน และมีความเป็น
ผู้นำกล้าคิดกล้าทำ ตามลำดับ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง สูงสุดคือ โฆษณาหาเสียงทางเคเบ้ิลทีวี 
รองลงมาคือ ปราศรัยหาเสียงดีจูงใจเอกสารแนะนำตัวโดนใจ ใช้รถแห่หาเสียงอย่างสม่ำเสมอ และ
โฆษณาหาเสียงทางวิทยุชุมชนตามลำดับ ด้านพรรคการเมืองสูงสุด คือเป็นพรรคการเก่าแก่มี
ประสบการณ์ รองลงมาคือ พรรคการเมืองท่ีประชาชนท้ังจังหวัดให้การยอมรับ สังกัดพรรคการเมืองท่ี
ตนเองช่ืนชอบ เป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ สังกัดพรรคการเมืองท่ีมีช่ือเสียง และหัวหน้าพรรคเป็น
ท่ีช่ืนชอบของประชาชน ตามลำดับ ด้านนโยบายสูงสุด คือ มีนโยบายด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน รองลงมาคือ มีนโยบายชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ มีนโยบายปรับปรุงค่าแรงขั้นต่ำและเพิ่ม
รายได้ระดับปริญญาตรีมีนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพรักษาฟรีมีนโยบายด้านสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุกับมีนโยบายช่วยเหลือคนจนด้านเงินทุนกู้ยืมหรือการค้าขาย และมีนโยบายให้กู้ยืมเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาตามลำดับ ด้านสื่อบุคคล สูงสุดคือ ผู ้นำท้องถิ่น รองลงมาคือบุคคลในครอบครัว  

 

 ๑๓๓ ชุติมา ศิริเมธาวี, “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี: 
ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ. ๒๕๖๐”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยส่ือสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๐). 



๑๑๗ 

พ่อ/แม่/สามี/ภรรยา ผู้มีบุญคุณ ผู้อุปถัมภ์ บุคคลท่ีนับถือ เช่น ครู, พระ และเพื่อนท่ีเรียน/เพื่อนท่ี
ทำงาน ตามลำดับ๑๓๔ 
 เฟ่ืองทิพย์ ชัยโฉม ได้วิจัยเรื่อง “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ ๖ มกราคม 
๒๕๔๔ : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเลือกตั้งท่ี ๑๘ (เขตวังทองหลาง) กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า 
๑) ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิและหน้าที่ ๒) ประชาชนส่วน
ใหญ่เห็นว่าการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะคำนึงถึงพรรคและผู้สมัคร ๓) ประชาชนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปในเชิงบวก ๔) ประชาชนส่วนใหญ่ประเมินการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งท่ี ๑๘ อยู่ในระดับท่ีดีมาก และ ๕) อายุ ระดับ
การศึกษา ระดับรายได้ มีความสัมพันธ์กับการประเมินการจัดการเลือกตั้ง ยกเว้นปัจจัยด้านเพศ 
อาชีพกับการประเมินในบางเรื่อง ท้ังนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของ มูลเหตุจูงใจท่ีทำให้ไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่พรรคเพราะนโยบาย
และผลงานของพรรคดีสมาชิกผู้สมัครของพรรคมีความรู้ความสามารถ ชอบหัวหน้าพรรค และ 
ชื่อเสียงของพรรคดี ตามลำดับ โดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู ้สมัคร เพราะเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์ ทำประโยชน์ให้ และรู้จักเป็นการส่วนตัว ตามลำดับ๑๓๕ 
 จากรายงานผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกตั้งข้างต้นนี้ ผู้วิจัย
พอจะสรุปได้ว่ารายละเอียดของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ คือ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลอืกตั้ง 
นโยบายเลือกตั้ง พรรคการเมืองท่ีผู้สมัครสังกัด และด้านบริบททางการเมือง  
 

 ๒.๘.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมือง 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมือง ได้มีผู้ทำการศึกษาวิจัยไว้มากมาย 

ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกมาเพื่อประกอบการศึกษา ดังนี้ 
กมลวรรณ คารมปราชญ์ ดุษฎี โยเหลาและคณะ ได้วิจัยเรื ่อง “กระบวนการอบรม

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

 
๑๓๔ พันธุ ์ทิพา อัครธีรนัย, “ปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 

จังหวัดนครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๕๙, สารนิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง , 
(วิทยาลัยส่ือสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๙). 

๑๓๕ เฟื ่องทิพย์ ชัยโฉม, “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร เมื ่อ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ : ศึกษา
เฉพาะกรณีเขตเลือกตั้งที่ ๑๘ (เขตวังทองหลาง) กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๙). 



๑๑๘ 

พระพุทธศาสนา (๒)การเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม และ(๓) การสนับสนุนพรรคการเมือง ประกอบ
กับภายในครอบครัวมีบรรยากาศหรือมีการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย (๒) สถาบันศาสนาได้ผ่าน
การเป็นพระภิกษุ และสามเณร ส่งผลให้กรณีศึกษาได้รับการอบรมกล่อมเกลาจิตใจให้มีความบริสุทธ์ิ 
มีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา มีความเมตตา กรุณา มีการละเว้นและละอายต่อการกระทำช่ัว การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓) สถาบันการศึกษามีการเรียนในคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ทำ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื ่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าที่ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เสริมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องการเมืองการปกครอง (๔) ส่ือมวลชนมีการเปิดรับข่าวสารทางการ
เมืองเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมือง การทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองมา
ตั้งแต่วัยเด็กส่งผลให้กรณีศึกษามีความสำนึกทางการเมือง ความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมอืง 
และมีความผูกพันต่อพรรคการเมือง และ (๕) พรรคการเมืองท่ีสังกัดมีการเรียนรู้ทางการเมืองจาก
พรรคเหล่านั้น ด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการของพรรคก่อนเข้าเป็นสมาชิกของพรรค และภายหลัง
จากท่ีเป็นสมาชิกของพรรคแล้วกรณีศึกษาได้เรียนรู้การเมืองผ่านกระบวนการต่าง ๆ ภายในพรรคจน
ทำให้เกิดความรู้สึกมีความผูกพันต่อพรรคดังกล่าว๑๓๖ 

ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์ ได้วิจัยเรื ่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมการ
เมืองไทย : ข้อสังเกตบางประการจากการศึกษาวิจัยท่ีมีอยู่” ผลการวิจัยพบว่า การกล่อมเกลาทาง
การเมืองในสังคมการเมืองไทยยังมีข้อจำกัดอยู่อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ จะมีจุดสนใจของ
การศึกษาอยู่เพียงแค่ ตัวแทนของการกล่อมเกลาทางการเมืองและผล ท่ีเกิดขึ้นเป็นประการสำคัญ 
นอกจากนั้น ยังมีลักษณะที่เป็นการศึกษาในระดับจุลภาคเท่านั้น ดังนั้น ผู ้ศึกษาจึง มีข้อเสนอแนะ
สำหรับการศ ึกษาในเร ื ่องน ี ้ในประเทศไทยต ่อไปในอนาคต อาทิควรจะมุ ่งให้ความสนใจกับ 
กระบวนการหรือแบบแผนขั้นตอนของการกล่อมเกลาทางการเมือง หรือควรจะศึกษากับตัวแทนของ
การ กล่อมเกลาทางการเมืองในประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากโรงเรียนท่ีมีการศึกษากันเป็นจำนวน
มากแล้ว๑๓๗ 

พิชิต กันยาวรรณ ธรรมนิตย์ วราภรณ ได้วิจัยเรื่อง “การกล่อมเกลาทางการเมือง และ
วัฒนธรรมทางการเมือง ที่ส่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นท่ี  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเชิงสมมติฐานท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง ประจักษ์มีค่า

 
๑๓๖ กมลวรรณ คารมปราชญ์ ดุษฎี โยเหลาและคณะ, “กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้าน

จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๔): ๓๑ – ๕๔. 
๑๓๗ ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์, “การกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย : ข้อสังเกตบาง

ประการจากการศึกษาวิจัยที่มีอยู่”, วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม–มิถุนายน, ๒๕๕๖): ๖๗ 
– ๑๑๐. 



๑๑๙ 

ไคสแควร์เท่ากับ ๖๐.๔๗ องศาความอิสระ มีค่าเท่ากับ ๔๘ ค่าความมีนัยสำคัญ มีค่าเท่ากับ 0.107 
และค่า RMSEA เท่ากับ 0.033 ค่า GFI = .96, ค่า AGFI = .93, ค่า CFI = 1.00, ค่า NFI = .98, ค่า 
NNFI = .99, และค่า CN = 299.58 โดยที่ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในรูปแบบ พบว่าการกล่อมเกลา
ทางการเมืองส่งผลทางตรงต่อวัฒนธรรมทางการเมือง และประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ ในส่วนของวัฒนธรรมทางการเมือง ก็ส่งผลทางตรงต่อประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .๐๕ จึงทำให้ การกล่อมเกลาทางการเมืองส่งผล
ทางอ้อมต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยผ่านวัฒนธรรม ทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕ ด้วย๑๓๘ 

พิษณุ บ ุญนิยม ได ้ว ิจ ัยเร ื ่อง “การกล่อมเกลาทางการเมืองของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” ผลการวิจัยพบว่า (๑) การกล่อม
เกลาทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย สูงสุดได้แก่ ครอบครัว 
สถาบันศาสนา และการส่ือสาร สำหรับด้านท่ีน้อยท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มเพื่อน และ (๒) การเปรียบเทียบ
ข้อมูลพื้นฐานกับการกล่อมเกลา ทางการเมืองของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสังกัดโปรแกรมวิชาต่างกัน มีการกล่อม
เกลาทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .๐๕ สำหรับ เพศ ระดับช้ันปีการศึกษาและ
รายได้ของครอบครัวต่างกัน การกล่อมเกลา ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน๑๓๙ 

วัชรินทร์ ชาญศิลป์ ได้วิจัยเรื่อง “ความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย” ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มเยาวชนไทยท่ีมีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปีท่ีกำลังศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายช้ันปีท่ี ๖ 
และระดับอุดมศึกษาจำแนกตามรายภาคท้ัง ๖ ภาค ส่วนใหญ่มีระดับความเป็นพลเมือง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย=๔.๐๑, S.D.=.๔๙๐) โดยเยาวชนส่วนใหญ่มีความเป็นพลเมืองในด้านความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รองลงมาได้แก่ ด้านยึดมั่นในความถูกต้อง ด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีส่วนร่วมตามลำดับ เยาวชนไทยได้รับการ
กล่อมเกลาทางการเมืองในระดับมาก และรับรู้ข่าวสารทาง การเมืองผ่านอินเตอร์เน็ต เยาวชนไทย
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ๑ – ๒ ครั้งต่อสัปดาห์  

 
๑๓๘ พิชิต กันยาวรรณ ธรรมนิตย์ วราภรณ, “การกล่อมเกลาทางการเมือง  และวัฒนธรรมทาง

การเมือง ที่ส่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย”, วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม, ๒๕๖๐): ๑๘๐ – ๑๘๙. 

๑๓๙ พิษณุ บุญนิยม, “การกล่อมเกลาทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร”, วารสารพิกุล, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๖): ๒๒ – ๓๕. 



๑๒๐ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภูมิลำเนา การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการพูดคุยการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ในประเด ็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการกล่อมเกลาทางการเมืองมี
ความสัมพันธ์กับความเป็นพลเมือง ของเยาวชนไทยอย่างมีนัยสำคัญที่ .๐๑ ผลการวิเคราะห์ SEM 
พบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองจาก ครอบครัว เพื่อน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ศาสนา และ
พรรคการเมืองมีอิทธิพล ทางตรงเชิงบวกต่อความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ท่ี ระดับ .๐๕๑๔๐ 
 

ตางรางที่ ๒.๒๒ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการกล่อมเกลาทางการเมือง 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กมลวรรณ คารมปราชญ์ 
ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 
(๒๕๕๔) : ๓๑ – ๕๔. 

กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด ้านจร ิยธรรมของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผลการวิจัยพบว่า ตัวการการอบรมกลอ่ม
เกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมให้กับกรณีศึกษาทั้ง ๓ ราย ได้แก่ 
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา ส่ือมวลชน และ
พรรคการเมือง 

ไพบูลย์ โพธ์ิหวังประสิทธ์ิ, 
(๒๕๕๖) : ๖๗ – ๑๑๐. 

การกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย : ข้อสังเกตบาง
ประการจากการศึกษาวิจัยท่ีมีอยู่ ผลการวิจัยพบว่า การกล่อมเกลา
ทางการเมืองในสังคมการเมืองไทยยังมีข้อจำกัดอยู่อย่างมาก  

พิชิต กันยาวรรณ ธรรม
นิตย์ วราภรณ, (๒๕๖๐) 
: ๑๘๐ – ๑๘๙. 

การกล่อมเกลาทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง ท่ีส่งผลต่อ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน การกล่อมเกลาทาง
การเมืองส่งผลทางอ้อมต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยผ่าน
วัฒนธรรม  

พิษณุ บุญนิยม, (๒๕๕๖) 
: ๒๒ – ๓๕. 

การกล่อมเกลาทางการเมือง คือ ครอบครัว สถาบันศาสนา และการ
ส่ือสารและ กลุ่มเพื่อน 

วัชรินทร์ ชาญศิลป์, 
(๒๕๖๑) : ๑๘๗ – ๒๐๙. 

ความเป็นพลเมืองในด ้านความจงร ักภักดีต่อชาต ิ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ด้านยึดมั่นในความถูกต้อง ด้านความ รับผิดชอบต่อ
สังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการมีส่วนร่วม เยาวชนไทยได้รับ
การกล่อมเกลาทางการเมืองในระดับมาก และรับรู ้ข่าวสารทาง 
การเมืองผ่านอินเตอร์เน็ต 

 
 

 
๑๔๐ วัชรินทร์ ชาญศิลป์, “ความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย”, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๘๗ – ๒๐๙. 



๑๒๑ 

 ๒.๘.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักอิทธิบาท ๔ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวกับหลักอิทธิบาท ๔ ได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องมาใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 
 ดอนล่าร์ เสนา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำตามหลักอิทธิบาท ๔ เป็น
ธรรมะพื้นฐานสำหรับคนทำงานทุกระดับท่ีจะสามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะเป็นการพึงพอใจ
ในงานท่ีตนทำอยู่ มีท้ังความพอใจ ความตั้งใจและการไตร่ตรอง ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาองค์กร 
ผู้นำต้องมีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่กับการทำงานและผู้ร่วมงาน ต้องมีภาวะผู้นำแสดงให้เห็นถึง
ความขยันหมั่นเพียร ซ่ือสัตย์และสุจริตให้การพัฒนาองค์การประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรม มีความจำเป็นและมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นพื้นฐานของบุคคลเฉพาะด้าน ควรมีกับ
ผู้นำทุกสถานการณ์๑๔๑ 

พิชิต ปุริมาตร ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ในกำกับของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า การปรับปรุงสมรรถนะท่ีเหมาะ
ต่อการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนำหลักธรรม
ทางพุทธศาสนามาปรับใช้กับการให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ ทำให้จิตใจมี
ความสมดุลมั่นคง มีความเช่ือมั่นในงาน มีความเพียรพยายาม มีสติระลึกได้ มีความตั้งมั่นไม่หว่ันไหว
แม้เกิดปัญหาอุปสรรค มีความพิจารณาวิเคราะห์อย่างรอบคอบทำความเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลท่ี
เกิดจากการให้บริการวิชาการแก่สังคม และตัดสินใจบนพื้นฐานความถูกต้อง จากนั้นนำหลักอิทธิบาท 
๔ มาปฏิบัติให้บริการวิชาการแก่สังคม และตัดสินใจบนพื้นฐานความถูกต้อง จากนั้นนำหลักอิทธิบาท 
๔ มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพลังผลักดันให้เกิดการบริการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง จะ
เห็นได้ว่าแนวทางที่ต้องปรับปรุงสมรรถนะที่มีต่อการให้บริ การแก่สังคมนั้น ผู ้ปฏิบัติต้องปรับปรุง
ตนเองโดยการปฏิบัติตามหลักการของอินทรีย์ ๕ และอิทธิบาท ๔ ดำเนินการให้ตนเองมีสมรรถนะสูง
เริ่มจากการตั้งเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคม๑๔๒  

 
๑๔๑ ดอนล่าร์ เสนา, “การพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

ในจังหวัดพิษณุโลก”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (เมษายน – มิถุนายน 
๒๕๖๐) : ๑๘๓ - ๑๙๔. 

 ๑๔๒ พิชิต ปุริมาตร, “สมรรถนะการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  



๑๒๒ 

สรยุทธ วัฒนวิสุทธ ได้ศึกษาเรื ่อง การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการจัดการธุรกิจ
สำหรับผู้นำธุรกิจไทย ผลการศึกษาพบว่า มีหลักพุทธธรรมท่ีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ อิทธิบาท ๔ 
หลักพุทธธรรมนำมาประยุกต์ใช้โดยผู้นำธุรกิจไทยที่ได้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก  ทั้งนี ้ผู ้ให้การสมัภาษณ์
หลายท่านได้ยืนยันว่า การปฏิบัติธรรมด้วยการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้
การนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้กับผู้นำธุรกิจไทยแล้ว ยัง
ได้เสนอแนะการนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจตามองค์ประกอบ ๙ ประการอันได้แก่ 
๑. การส่งเสริมการทำงานอย่างมีหลักการ ๒. การเคารพในผู้อื ่น ๓. การส่งเสริมกิจกรรมเชิงพุทธ
ศาสนา ๔. การส่งเสริมการมีเมตตาและยึดถือความถูกต้อง  ๕.การส่งเสริมการร่วมมือกันของ
ผู้ปฏิบัติงาน ท่ีมีความสามารถและจริยธรรม ๖. การส่งเสริมการทำงานอย่างมีจริยธรรม ๗. ค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร ๘. การมีบทบาทในการส่ังการ และ ๙. การปฏิบัติตนเองเป็นต้นแบบ๑๔๓ 

ปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล  ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ
บริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พบว่า ค่าความเท่ียงของตัวแปรสังเกต
ได้ มีค่าความเท่ียงอยู่ระหว่าง ๐.๔๓-๐.๗๘ โดยตัวแปรท่ีมีค่าความเท่ียงสูงสุดคือ พากเพียรทำ เท่ากับ 
๐.๗๘ รองลงมาคือ การตรวจสอบ และกับระบบการเช่ือมโยงข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
รวดเร็ว เท่ากับ ๐.๗๕ เท่ากัน ส่วนตัวแปรที่มีค่าต่ำสุดคือ การปรับปรุง  เท่ากับ ๐.๔๓ สำหรับค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายในพบว่ามีค่าเท่ากับ ๐.๗๒ แสดง
ว่าตัวแปรในรูปแบบคือ การบริหารจัดการ และการกำกับและส่งเสริม สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ได้ร้อยละ ๗๒ และยังพบว่าสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายในมี
ค่าเท่ากับ ๐.๗๕ แสดงว่าตัวแปรในรูปแบบคือประกอบด้วย การบริหารจัดการ การกำกับและส่งเสริม 
และการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการบริหาร
จัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัย ได้ร้อยละ ๗๕๑๔๔ 

 
๑๔๓ สรยุทธ วัฒนวิสุทธ, การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการจัดการธุรกิจสำหรับผู้นำธุรกิจไทย, ดุษฎี

นิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัญฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๐). 

๑๔๔ ปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ของกลุ ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓). 



๑๒๓ 

 พัชรี ศิลารัตน์ ได้วิจัยเรื่อง การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลการวิจัยพบว่า การใช้หลัก
อิทธิบาท ๔ ของเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการส่งเสริมความร ู้ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการวัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลัก
อิทธิบาท ๔ อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ 
ช้ันปีท่ีศึกษามีความสัมพันธ์กับ การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยของเยาวชนเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด ซึ ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
สมมติฐานการวิจัยท่ีกำหนดไว้๑๔๕ 
 พระบุญเพ็ง สิทธิวงษา ได้วิจัยเรื่อง การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ของบุคลากรองค ์การบริหารส่วนตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า  
มีแนวทางพัฒนาการใช้หลักแนวทางการใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการจัดการท้องถิ่นของบุคลากรองค์การ
บร ิหารส่วนตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จ ังหวัดอุดรธานี ค ือ จากการสัมภาษณ์ ๑) ด ้านฉันทะ  
(ความพอใจในสิ่งที ่มีอยู ่) จำเป็นจะต้องให้บุคลากรใช้ความพอใจในสิ่งที ่มีอยู ่พิจารณาในการบริ หาร
จัดการส่วนท้องถิ่นอย่างรอบครอบและทำการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ๒) ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายาม) 
จำเป็นจะต้องให้บุคลากรมีความจริงใจในการบริหารจัดการท้องถิ่นและสร้างเสริมความรับผิดชอบในตัว
บุคลากร ๓) ด้านจิตะ (ความตั้งใจในส่ิงท่ีทำอยู่) จำเป็นจะต้องให้บุคลากรมีความเสียสละตั้งในในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ขององค์กรเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการเสริมสร้างความเข้าใจ 
๔) ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองหาเหตุผล) จำเป็นจะต้องให้บุคลากรใช้สติกำกับในการควบคุมอารมณ์ใน
การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับมอบหมายรับผิดชอบร่วมกันเสริมสร้างลักษณะนิสัยในทางบวก๑๔๖ 
 สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ๒) ด้านการบริหารแบบมี ส่วนร่วมและยอมรับร่วมกัน
แนวทางในการส่งเสริม ๒) ด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายท่ีเท่าเทียมกัน ๓) ด้านการรณรงค์สร้าง
ความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่าย ภาคีความร่วมมือ 

 
๑๔๕ พ ัชร ี  ศ ิลาร ัตน์ , “การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการส่งเสร ิมความรู ้ความเข ้าใจในระบอบ

ประชาธิปไตยของเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๖”, วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๒๙-๓๘. 

๑๔๖ พระบุญเพ็ง สิทธิวงษา, “การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารจัดการท้องถิ ่นของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี”, วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕
(กรกฎาคม ๒๕๖๒) : ๒๔๕๙-๒๔๘๐. 



๑๒๔ 

และส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการตนเอง คำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกัน
ตัดสินใจ๑๔๗ 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
ผลต่อการเลือกตั้งทั ่วไปโดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรมโดยใช้อิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ๑. 
ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น ๒. วิริยะ ความพากเพียรในส่ิงนั้น ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิง
นั้น และ๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น 
 

ตางรางที่ ๒.๒๓ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดอนล่าร์ เสนา, 
(เมษายน – มิถุนายน 
๒๕๖๐) : ๑๘๓ - ๑๙๔. 

ภาวะผู้นำตามหลักอิทธิบาท ๔ เป็นธรรมะพื้นฐานสำหรับคนทำงาน
ทุกระดับที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะเป็นการพึง
พอใจในงานที ่ตนทำอยู่  ม ีท ั ้งความพอใจ ความต ั ้งใจและการ
ไตร่ตรอง ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาองค ์กร ผู้นำต้องมีความ
ขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่กับการทำงานและผู้ร่วมงาน 

พิชิต ปุริมาตร,  
(๒๕๕๗). 

หลักอิทธิบาท ๔ ทำให้จิตใจมีความสมดุลมั่นคง มีความเช่ือมั่นใน
งาน มีความเพียรพยายาม มีสติระลึกได้ มีความตั้งมั่นไม่หว่ันไหว
แม้เกิดปัญหาอุปสรรค มีความพิจารณาวิเคราะห์อย่างรอบคอบทำ
ความเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลท่ีเกิดจากการให้บริการวิชาการแก่
สังคม และตัดสินใจบนพื้นฐานความถูกต้อง 

สรยุทธ วัฒนวิสุทธ,  
(๒๕๖๐). 

การนำหล ักพ ุทธธรรมไปประย ุกต ์ใช ้ในองค ์กรธ ุ รก ิจตาม
องค์ประกอบ ๙ ประการอันได้แก่ ๑. การส่งเสริมการทำงานอย่างมี
หลักการ ๒. การเคารพในผู้อื ่น ๓. การส่งเสริมกิจกรรมเชิงพุทธ
ศาสนา ๔. การส่งเสริมการมีเมตตาและยึดถือความถูกต้อง ๕.การ
ส่งเสริมการร่วมมือกันของผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความสามารถและ
จริยธรรม ๖. การส่งเสริมการทำงานอย่างมีจริยธรรม ๗. ค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร ๘. การมีบทบาทในการส่ังการ และ ๙. การ
ปฏิบัติตนเองเป็นต้นแบบ 

 

 
๑๔๗ สุบัณฑิต จันทร์สว่าง, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ

บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จังหวัดนครสวรรค์” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๑๓๕. 



๑๒๕ 

ตางรางที่ ๒.๒๑ แสดงการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ (ต่อ) 

นักวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล, 
(๒๕๖๓). 

การบริหารจัดการ การกำกับและส่งเสริม และการปฏิบัติตามหลัก
อิทธิบาท ๔ สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการ
บริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัย 
ได้ร้อยละ ๗๕ 

พัชรี ศิลารัตน,์ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๗) : ๒๙-๓๘. 

การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการ
วัดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ อยู่ในระดับมาก 

พระบุญเพ็ง สิทธิวงษา, 
(กรกฎาคม ๒๕๖๒) : 
๒๔๕๙-๒๔๘๐. 

ทางการใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการจัดการ ๑) ด้านฉันทะ (ความพอใจ
ในส่ิงท่ีมีอยู่) จำเป็นจะต้องให้บุคลากรใช้ความพอใจในส่ิงท่ีมีอยู่
พิจารณาในการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นอย่างรอบครอบและทำการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ๒) ด้านวิริยะ (ความเพียรพยายาม) จำเป็น
จะต้องให้บุคลากรมีความจริงใจในการบริหารจัดการท้องถิ่นและ
สร้างเสริมความรับผิดชอบในตัวบุคลากร ๓) ด้านจิตะ (ความตั้งใจใน
ส่ิงท่ีทำอยู่) 

  

๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน

ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป มีกรอบแนวคิดท่ีสำคัญในลักษณะของกระบวนการ
และวิธีการศึกษาวิจัย รวมท้ังผลลัพธ์จากการศึกษา โดยผู้วิจัยได้นำแนวคิดทฤษฎีมาจากหลากหลาย
แหล่งท่ีมาประกอบด้วย 

ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง ประกอบด้วย ๑. สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง๑๔๘ 
๒. คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๓. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๔. นโยบายของพรรคการเมือง 
๕. พรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร และ๖. อิทธิพลของส่ือ๑๔๙ 

 

 
๑๔๘ จุมพล หนิมพานิช, กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองกับทัศนคติทางการเมืองของคนไทย , 

เอกสารการสอนชุดวิชาพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองไทย หน่วยที่ ๕ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หน้า ๑๗ - ๑๘. 

๑๔๙ นันทนา นันทวโรภาส, รศ.ดร, สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้, (พระนครศรีอยุธยา 
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓), หน้า ๑๔๒. 



๑๒๖ 

หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั ้น ๒. วิริยะ ความ
พากเพียรในส่ิงนั้น ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น ๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของ
ส่ิงนั้น๑๕๐ 

การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการ
เลือกตั้งทั ่วไป๑๕๑ ประกอบด้วย ๑. ความเข้าใจทางการเมือง ๒. การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๓. ทัศนคติทางการเมือง และ๔. พฤติกรรมทางการเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๕๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์คร้ังที่ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์กรมศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๔๐. 
๑๕๑ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา, พิมพ์คร้ังที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร 

: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๔๙-๒๕๘. 

ปัจจัยการต่ืนตัวทางการเมือง 
๑. สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง 
๒. คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
๓. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
๔. นโยบายของพรรคการเมือง 
๕. พรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร 
๖. อิทธิพลของส่ือ 

การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

ที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 
 

๑. ความเข้าใจทางการเมือง 
๒. การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
๓. ทัศนคติทางการเมือง 
๔. พฤติกรรมทางการเมือง 
 
 

สภาพท่ัวไปและปญัหาอุปสรรคการต่ืนตัวทาง
การเมืองของประชาชนในระบอบประชาธปิไตย
ท่ีมีผลต่อการเลือกต้ังท่ัวไป ตามแนว SWOT 

๑. จดุแข็ง 
๒. จดุอ่อน 
๓. โอกาส 
๔. อุปสรรค 

หลักอิทธิบาท ๔ 
๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น 
๒. วิริยะ ความพากเพียรในส่ิงนั้น 
๓. จติตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น 
๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น 

 

แผนภาพที่ ๒.๔ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 



 

บทที่ ๓ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื ่อง “การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไป
และปัญหาอุปสรรคการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งทั ่วไป ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป และ ๓. เพื่อนำเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง
ทั ่วไป ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยเป็นการวิจัยเชงิคณุภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
๓.๒.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

๓.๓.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 
 

 งานวิจ ัยเร ื ่อง “การพัฒนาการตื ่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) กับผู ้ ให ้ข ้อมูลสำค ัญ (Key Informants) และการวิจ ัยเชิงปร ิมาณ (Quantitative 
Research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire)  

 
๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีดำเนินการวิจัย 
  ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 (๑) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการศึกษา
วิจ ัยคร ั้งน ี ้  ผ ู ้ทำการศ ึกษาวิจัยได้กำหนดรูปแบบการวิจัย โดยกำหนดผู้ให ้ข ้อมูลสำคัญแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) จำนวน ๑๘ รูปหรือคน ประกอบด้วย 
 

ลำดับที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง 
กลุ่มที่ ๑ พระสงฆ์นักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา จำนวน  ๒ รูป 

๑ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๒ พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร.   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม 
กลุ่มที่ ๒ ผูบ้ริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง จำนวน  ๔ คน 

๓ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต) 
๔ นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๕ นาย นพดล สุยะ ผู ้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน 
๖ ว่าท่ี ร.ต. ดร.สัมพันธ์ แสงคำ

เลิศ 
ผู ้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย 

กลุ่มที่ ๓ นักการเมือง  จำนวน ๕ คน 
๗ นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย  
๘ นายประสิทธ์ิ มะหะหมัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 



๑๒๙ 

ลำดับที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง 
๙ นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทบัญชีรายช่ือ 

๑๐ นางสาวธนพร โสมทองแดง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทบัญชีรายช่ือ 
๑๑ นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน 

กลุ่มที่ ๔ ผูบ้ริหารท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน จำนวน ๕ คน 
๑๒ นายประกาศิต รังสรรค์ ป ล ั ด เ ท ศ บ า ล ต ้ น ธ ง  ป ฏ ิ บ ั ต ิ ห น ้ า ท่ี

นายกเทศมนตรีเทศบาลต้นธง 
๑๓ นายอรรณพ อินวรรณ กำนันตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
๑๔ นายอาคม ณ ลำพูน  ผู้ใหญ่บ้านศรีย้อย หมู่ ๔ ตำบลต้นธง อำเภอ

เมือง จังหวัดลำพูน 
๑๕ นางสมพร  ทองชมภู กำนันตำบลพระธาต ุบ ังพวน อำเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย 
๑๖ นายตะวัน  โพธิจินดา ผู้นำท้องถิน่ 

กลุ่มที่ ๕ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์  จำนวน ๒ คน 
๑๗ รศ.ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว   อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา 
๑๘ ว่าท่ี พ.ต. ดร.ไพฑูรย์ ปริญญา

ธรรมกุล  
ผ ู ้ อำนวยการกองว ิชาการและแผน ง าน 
เทศบาลนครแม่สอด 

 
 (๒) ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในการวิจัยครั้งนี้
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นผู้มีความเก่ียวข้องกับ
การวิจัย ซ่ึงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้กำหนดจัดให้มีข้ึนเมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID: 4567898993 จำนวน ๑๒ รูป
หรือคน ดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับที่ ชื่อฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง 
๑ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง อดีตรองประธานวุฒิสภา, สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด

นครราชสีมา 
๓ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู ้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 



๑๓๐ 

ลำดับที่ ชื่อฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง 
๔ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร์ 
๕ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศ ึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร์ 
๖ รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๗ อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๘ อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๙ อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๑๐ พลเอกปกิตน์ สันตินิยม หัวหน้าพรรคสร้างชาติ 
๑๑ ดร.ฐิตารีย์ พ่วงดวงงาม อาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์ มจร 
๑๒ ดร.สิทธิพงษ์  สิทธิภัทรประภา อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

 
  ๓.๒.๒ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เคร ื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัยเชิงค ุณภาพได ้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร ้ า ง  
ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
  ๑) สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั ่วไป ประกอบด้วย  สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง
คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมือง พรรคท่ี
สังกัดของผู้สมัคร และอิทธิพลของส่ือ เป็นอย่างไร 
  ๒) การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อ
การเลือกตั้งท่ัวไป ประกอบด้วย ความเข้าใจทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ทัศนคติทาง
การเมือง และความรู้ทางการเมือง อย่างไร 
  ๓) หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย  ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั ้น วิริยะ ความ
พากเพียรในส่ิงนั้น จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น 
ส่งผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป อย่างไร 
   
 
 
 
 



๑๓๑ 

  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจ ัยคร ั้งน ี ้จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้ให้ข ้อมูลสำคัญทั ้ง ๒ อย่าง 
ประกอบด้วย 
  ๑) เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ 
(Structured Interview) ทำการสัมภาษณ์โดยเจาะจงคำตอบเฉพาะเร ื ่องตามจ ุดมุ ่ง หมาย  
โดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒) การสนทนากลุ ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู ้ทรงค ุณวุฒิที ่ เป็น
ผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นผู้มีความเก่ียวข้องกับการวิจัย มีส่วนเก่ียวข้อง จำนวน ๑๒ รูปหรือคน  
  

 ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (Descriptive 
Content Analysis) ตามเกณฑ์การวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้ 
  ๑) วางเค้าโครงของข้อมูล โดยการทำรายชื่อคำหรือข้อความที่จะถูกนำมาวิเคราะห์  
แล้วแบ่งไว้เป็นประเภท (Categories) เพื่อให้การวิเคราะห์มีความสม่ำเสมอ และสามารถตัดสินได้ว่า 
จะดึงคำหรือข้อความใดออกมาจากเอกสารหรือตัวบทและจะท้ิงคำหรือข้อความใดออกไป 
  ๒) คำนึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดล้อมประกอบของข้อมูลท่ีนำมาวิเคราะห์ 
โดยมีการโยงเข้ากับกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความกว้างขึ้น และนำไปสู่การ
อ้างใช้กับข้อมูลอ่ืน ๆ ได้ 

๓) ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) เมื่อได้
ทำการสัมภาษณ์ที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจัยได้ใช้วิธีการถอดถ้อยคำการสัมภาษณ์จากเครื่อง
บันทึกเสียง พร้อมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมจากการจดบันทึก โดยการทำการคัดลอกข้อความและ
บันทึกอย่างละเอียดเพื่อตีความและกำหนดประเด็นท่ีสำคัญได้อย่างถูกต้องและเช่ือถือได้ แล้วทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหาเชิงพรรณนา ซึ่งในการวิเคราะหน์ั้น
ผู้วิจัยใช้การถอดข้อความท้ังหมดในภาพรวม แล้วนำข้อความมาทำการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นและ
แต่ละกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การวิจัยครั้งนี้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง  

 

๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

๑) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งท่ีมี
อายุ ๑๘ ปีข้ึนไปใน ๔ ภาค กล่าวคือ ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย 



๑๓๒ 

ภาคกลาง จ ังหวัดราชบุร ี และภาคใต ้ จ ังหวัดสุราษฎร์ธานี  รวมทั ้งสิ ้นจำนวน ๖๐๒,๕๔๙๑ 
ประกอบด้วย 

ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๖๖,๑๓๖ คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๖๖,๓๙๖ คน 
ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๓๕,๗๘๗ คน 
ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๓๔,๒๓๐ คน 

 ๒) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ จำนวนประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในภาคเหนือ คือ จังหวัดลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดเลย 
ภาคกลาง คือ จังหวัดราชบุรี และภาคใต้ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีท้ังหมด ๔ จังหวัด ซ่ึงผู้วิจัย
กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) จากสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 
๙๕% ซ่ึงได้ระดับความคลาดเคล่ือน ๐.๐๕๒ ดังนี้  

   n =  N  
    ๑ + N(e)๒ 

  

โดย  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N = ขนาดของประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
  e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท้ังหมด (๔๘๔,๐๖๓) คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ ดังนี้ 
  n =     602,549 
    1 + 602,549 (0.05)2 

   n =    602,549  
     1 + 1,506.3725 

  n =  602,549  
     1,507.3725 
  n = 399.73 
 เพราะฉะนั้นจำนวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๔๐๐ คน 

 

 
๑ ผ ่าสนามโฉมหน ้าร ัฐบาลใหม่ , “ผลการเล ือกตั ้งรายจ ังหวัด” , [ออนไลน ์] , แหล่งท ี ่มา: 

https://election.pptvhd36.com/, [๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 
 ๒ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, (เชียงใหม่ : บริษัท
ประชากรธุรกิจ  จำกัด, ๒๕๕๘), หน้า ๑๗๑. 



๑๓๓ 

๒.๑) การสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากประชากร ๔ ภูมิภาค 
คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ กำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในการเก็บ
ข้อมูลจากแต่ละภูมิภาค เพื่อให้ได้ข้อมูลมีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากรแต่ละ
ภูมิภาค เป็นระดับในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้ดังตารางท่ี ๓.๑ 
 

จำนวนตัวอย่างในแต่ละระดับ   =  จำนวนตัวอย่างท้ังหมด X จำนวนประชากรในแต่ละระดับ 
                จำนวนประชากรท้ังหมด 

 
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งตามสัดส่วน แสดงไว้ในตารางท่ี ๓.๑ 
 

ตารางที่ ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
พ้ืนที่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เขต ๒ ๑๖๖,๑๓๖ ๑๑๐ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย เขต ๓ ๑๖๖,๓๙๖ ๑๑๑ 
ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี เขต ๓ ๑๓๕,๗๘๗ ๙๐ 
ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต ๔ ๑๓๔,๒๓๐ ๘๙ 

รวม ๖๐๒,๕๔๙ ๔๐๐ 
 
๒.๒) จากนั้นใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการ

จับฉลากจนกระท่ังครบตัวอย่างตามท่ีต้องการ 
 
 ๓.๓.๒ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือท่ีใช้
ในการศึกษาการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการ
เลือกตั้งท่ัวไป แบ่งเป็น ๔ ส่วน 

ส่วนท่ี ๑ สอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และอาชีพ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) จำนวน ๕ ข้อ 

ส่วนท่ี ๒ สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ประกอบด้วยข้อคำถามท้ังหมด  ๓๐ ข้อ โดยแยก
ตามตัวแปร ดังนี้ 

สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง   จำนวน ๕ ข้อ 
คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง   จำนวน ๕ ข้อ 



๑๓๔ 

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง    จำนวน ๕ ข้อ 
นโยบายของพรรคการเมือง    จำนวน ๕ ข้อ 
พรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร    จำนวน ๕ ข้อ 
อิทธิพลของส่ือ     จำนวน ๕ ข้อ 
 

ส่วนท่ี ๓ การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผล
ต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ประกอบด้วยข้อคำถามท้ังหมด จำนวน ๑๒ ข้อ โดยแยกตามตัวแปร ดังนี้ 

ความเข้าใจทางการเมือง    จำนวน ๓ ข้อ 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง    จำนวน ๓ ข้อ 
ทัศนคติทางการเมือง    จำนวน ๓ ข้อ 
พฤติกรรมทางการเมือง    จำนวน ๓ ข้อ 
 

 ส่วนท่ี ๔ หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วยข้อคำถามท้ังหมด ๒๐ ข้อ โดยแยกตามตัวแปร 
ดังนี้ 

ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น   จำนวน ๕ ข้อ 
วิริยะ ความพากเพียรในส่ิงนั้น   จำนวน ๕ ข้อ  
จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น   จำนวน ๕ ข้อ 
วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น จำนวน ๕ ข้อ 

  
ส่วนที่ ๒ ถึงส่วนที่ ๔ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale๓  

ซ่ึงจะมีข้อคำถามแบบประมาณค่าท่ีใช้วัด ๕ ระดับ (Rating Scale) และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  มากท่ีสุด    ให้คะแนน ๕  คะแนน  

   มาก      ให้คะแนน ๔  คะแนน 
ปานกลาง    ให้คะแนน ๓  คะแนน  

   น้อย      ให้คะแนน ๒  คะแนน 
น้อยท่ีสุด    ให้คะแนน ๑  คะแนน  

 
๓ ชุติ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 

๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



๑๓๕ 

 จากเกณฑ์ดังกล่าว ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียในการอภิปรายผล ซ่ึงผลจากการคำนวณโดย
ใช้สูตรการคำนวณความกว้างของอัตรภาคช้ัน มีดังนี้๔ จากสูตร 
 ช่วงช้ันคะแนน    =     คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด 
            จำนวนช้ัน 
     = ๕-๑ 
       ๕ 
     = ๐.๘ 

จะได้เกณฑ์การแปลผล ๕ ระดับ ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย ๔.๒๑ - ๕.๐๐ หมายถึง  มากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย ๓.๔๑ - ๔.๒๐ หมายถึง  มาก 
คะแนนเฉล่ีย ๒.๖๑ - ๓.๔ หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย ๑.๘๑ - ๒.๖๐ หมายถึง  น้อย 
คะแนนเฉล่ีย ๑.๐๐ - ๑.๘๐ หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

 หากค่าเฉล่ีย (x̅ ) ข้อใดมีค่าเท่ากันให้พิจารณาค่า S.D. ท่ีมีค่าต่ำกว่าจัดให้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า 
๑) การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือท่ีในการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
(๑.๑) ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจาก

เอกสาร ตำรา และสร้างเครื่องมือเป็นแบบบันทึกเอกสาร เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมา
วิเคราะห์ เก็บผลการวิเคราะห์ไว้ในแบบบันทึกเอกสาร 
 (๑.๒) นำความรู้และแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประมวลเพื่อกำหนดโครงสร้าง
ของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้สอบถามเก่ียวกับการพัฒนาการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั ่วไป  โดยการนำ
ข้อมูลสรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์มาจัดทำเป็นข้อคำถามในแบบสอบถาม จำแนกตาม
ตัวแปรการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้ง
ทั ่วไป ทั้ง ๑๔ ตัวแปร รวมข้อคำถามทิ้งสิ้น ๖๒ ข้อคำถาม ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 
แล้วนำเสนอผู้เชี่ยวชาญ ๕ คน และนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยพิจารณาจากค่า IOC มากกว่า 
๐.๖๐ ขึ้นไป 

 
๔ มัลลิกา บุนนาค, สถิติเพื่อการตัดสินใจ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), 

หน้า ๑๔๓. 



๑๓๖ 

(๑.๓) นำความรู้และแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
มาเป็นฐานในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์
เพื่อหาพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้ง
ท่ัวไป และการหาค่าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 

๒) การหาค่าความเท่ียงตรงของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอน
ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) หาความหาความตรงตามเนื้อหารายข้อ และความตรงเชิงเนื้อหาท้ังฉบับ โดยการ
นำแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จำนวน ๕ คน 
ประกอบด้วย 
 ๑) รศ.ว่าท่ี พ.ต. ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล อาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์ มจร 
 ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณตี อาจารย์ประจำสาขาวิชารฐัศาสตร์ 
 ๕) อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 
 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ความชัดเจนของภาษา ความ
ครอบคลุมของโครงสร้างและความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้
เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) โดยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านจะประเมินให้
คะแนน ๓ ระดับ คือ +๑ = มีความสอดคล้อง ๐ = ไม่แน่ใจ -๑ = ไม่สอดคล้อง แล้วคำนวณค่าและ
คัดเลือกข้อคำถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๖ - ๑.๐ ทุกข้อ
คำถาม 
 (๒.๒) นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริง ซ่ึงเป็นประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓๐ คน 
 (๒.๓) นำแบบสอบถามที่ได้มาคำนวณหาค่าความเชื่อมั ่น (Reliability) ตามวิธีของ 

ครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  = Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นใน
ภาพรวมเท่ากับ ๐.๙๔๘ และสามารถจำแนกตามตัวแปรได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

ตารางที่ ๓.๒ แสดงค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) จำนวนข้อ 

๑. ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง ๐.๙๔๗ ๓๐ 
๒. หลักอิทธิบาท ๔ ๐.๙๖๕ ๒๐ 
๓. การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย 

 
๐.๙๓๕ 

 
๑๒ 

ภาพรวม ๐.๙๔๘ ๖๒ 

 
๔) แก้ไขปรับปร ุงแบบสอบถาม โดยนำข้อมูลจากการทดลองใช้ในขั ้นตอนที่ ผ ่าน  

ทำการปรับปรุงแก้ไข หลักจากนั้นจึงนำมาสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  ๑) การศึกษาและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง แนวคิดเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย ปัจจัยการ
ตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง แนวคิดเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ เพื่อสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และสังเคราะห์ตัวแปรการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป โดยทำการรวบรวมเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์
เอกสารโดยการจัดทำแบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร บันทึกเกี ่ยวกับลักษณะเอกสาร  แหล่งที่มา 
และสาระสำคัญของเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารจะเป็นกรอบ
แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ต่อไป 
  ๒) การศึกษาการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ี
มีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากบุคคล โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไป ท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในภาคเหนือ 
คือ จังหวัดลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดเลย ภาคกลาง คือ จังหวัดราชบุรี และภาคใต้ 
คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีท้ังหมด ๔ จังหวัด รวมท้ังส้ินจำนวน ๔๐๐ คน 
 
 
 



๑๓๘ 

  ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิเคราะห์ดังนี้ 
 ๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สำหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างและพรรณนา ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้ คือ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และอธิบายถึงปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง หลักอิทธิบาท ๔ และการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั ่วไป คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ๒) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่าง
ง่าย (Simple Linear Regression Analysis) เพื่อพยากรณ์ตัวแปรตามหนึ่งตัว ซึ ่งส่งผลมาจากตัว
แปรอิสระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป โดยทดสอบท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๑ 



 

บทที่ ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ๒. เพื่อศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีผลต่อ
การเลือกตั้งทั่วไป และ ๓. เพื่อนำเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ผู้วิจัยได้นำคำตอบจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๑๘ รูปหรือคน และได้นำแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน ๔๐๐  คน มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีสามารถตอบวัตถุประสงค์ท้ัง ๓ ข้อ โดยนำเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 

๔.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 

๔.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาการตื ่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
๔.๕ องค์ความรู้ 

๔.๕.๑ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
๔.๕.๒ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

๔.๑ สภาพทั ่วไปและปัญหาอุปสรรคการตื ่นต ัวทางการเม ืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 

จากการสัมภาษณ์ ผู ้ ให ้ข ้อมูลสําค ัญ (key informants) จำนวน ๑๘ ร ูปหร ือคน  
ซ่ึงครอบคลุมประเด็นเรื่องท่ีวิจัยโดยผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง 
 สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง เช่น ร ัฐบาล ครอบครัว สถาบันการศึกษา  
กลุ่มเพื่อน อาชีพ  ส่ือ  ทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง ได้โดยวิธีการใดบ้าง ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้
คำตอบสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ครอบครัวเป็นสถาบันที่จะสร้างวิถีทางไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยท่ียั่งยืน เพราะเป็น
หน่วยในการปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ  ตั ้งแต่เรื ่องการเรียนรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรักสามคัคี  
การเคารพในกฎ กติกา ของครอบครัว การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบของคนในครอบครั ว   
ส่วนสถาบันการศึกษา ต้องทำหน้าท่ีสร้างระเบียบ วินัยองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมอย่างมีคุณภาพ เป็นเป้าหลอมทางความคิดแก่เยาวชน ตลอดถึงส่ือ เป็นตัวท่ีก่อให้เกิดความ
เคล่ือนไหวท่ีรวดเร็วการให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน มีความสำคัญ เพราะเป็นแหล่งข้อมูลท่ีใกล้ตัวท่ีสุด๑ 
 ๒) ในการเลือกตั้งท่ีผ่านมาครอบครัวมีผลท่ีทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง ครอบครัว
ไทยหลายๆ ครอบครัวมีจุดยืนทางการเมืองท่ีแตกต่างมากก็คือพ่ออาจจะเป็นสีแดง แมอ่าจจะเป็นสี
เหลือง พี่อาจจะเป็นอีกสีของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และน้องอาจจะเป็นแนว
แบบอนาคตใหม่ ปรากฏว่าความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นจากสถาบันครอบครัวปลุกเร้าให้คนในครอบครัว
ออกไปใช้สิทธิ ์เลือกตั้งตามจุดยืนทางการเมืองของตัวเอง  ซึ่งอาจจะทะเลาะกันก็มีอาจจะมีความ
ขัดแย้งกับทุกคนในครอบครัวและสถาบันครอบครัวได้กล่อมเกลา ต่อมารัฐบาลก็มีผลมากเพราะ
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง รัฐบาลท่ีสืบทอดอำนาจมาตั้งแต่ปี ๕๗ ในปี ๕๗ ก็เป็นรัฐบาลท่ีมาจาก
การรัฐประหาร ๕ ปีก่อนที่จะเลือกตั้งก็สร้างแรงกดดัน การสร้างแรงกดดันทำให้เกิดกระบวนการ
กล่อมเกลาให้คนอยากออกไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งมาก การกล่อมเกลาทางการเมือง ครอบครัว คนรอบข้าง 
สังคม รัฐบาล โซเชียลมีเดียมีผลต่อกระบวนการกล่อมเกลาให้คนออกไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งมาก๒ 
 ๓) กำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกท่ีจะให้ความรู้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง กระบวนการเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร  
การคิดคะแนน โดยควรมีการทดสอบทุกครัวเรือนว่ามีความเข้าใจหรือไม่ กระบวนการหล่อหลอม
ความเป็นพลเมืองท่ีดีในวิถีประชาธิปไตยในระบบโรงเรียน ควรให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิด 

 
๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๑ 
 

ร่วมวิเคราะห์ ร่วมเสนอความเห็น ร่วมดำเนินการ ร่วมท้ังร่วมวิพากษ์วิจารณ์ในโรงเรียน ทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะภาครัฐและภาคการเมืองต้องสร้างพื้นท่ีให้เยาวชนในการพูดแสดงออกอย่างเสรี๓ 
 ๔) ปัจจุบันการตื่นตัวทางการเมืองมีสูงมาก อาจจะเป็นเพราะประเทศไทยห่างหายจาก
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งอย่างแท้จริงมามานาน สถาบันที่กล่อมเกลาและทำให้เกิดการตื่นตัวทาง
การเมืองที่มีความสำคัญที่สุดในปัจจุบันคือ การสื่อสารผ่านโซเชียลมี เดีย ทั้งทางไลน์ เฟสบุ๊ค  
และแอปบริการอื่น ๆ ที่เข้าถึงแก่ประชาชนทุกภาคส่วน อยากฟังความเห็น  อ่านความเห็นของ
อาจารย์ ผู้มีความรู้ ได้ง่าย ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ได้ในระหว่างการสนทนาในครอบครัว กลุ่ม
เพื่อนเรียน เพื่อนท่ีทำงาน ซ่ึงเป็นการสอดประสานกลมกลืนได้มากกว่าสมัยก่อนท่ีไม่มีเทคโนโลยี๔ 
 ๕) การเลือกตั้งครั ้งที่ผ่านมาทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนให้ความ
ร่วมมือและให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก รณรงค์ขอให้ออกไปใช้สิทธิ ์ทุกช่องทาง 
โดยเฉพาะส่ือทีวี วิทยุ โทรทัศน์ และท่ีสำคัญการพูดปากต่อปากของพี่น้องประชาชนถึงผลประโยชน์
และโทษของการไม่ออกไปใช้สิทธิ ประกอบกับประชาชนเข้าใจการเมืองมากขึ้น จึงมีการตื่นตัวของพี่
น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น๕ 
 ๖) ปัจจ ุบ ันสถาบันต่าง ๆ  จะมีบร ิบทแสดงออกทางด้านการเมืองที ่แตกต่างกัน  
เมื่อเปรียบเทียบในช่วงอดีตท่ีผ่านมา บริบทของสังคมภายในปัจจุบันสถาบันต่าง ๆ จะมีแนวคิดท่ีมี
ความหลากหลาย บางสถาบันไม่สามารถแสดงความคิดเห็น หรือเห็นต่างได้โดยโครงสร้างหลักท่ีทำให้
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองนั้น มาจากข้อมูลข่าวสารท่ีมีความรวดเร็วอย่างมาก ประชาชน
ภายในประเทศมีเสรีภาพในการหาความรู้ จึงทำให้ประชาชนมีความเป็นพลเมืองมากขึ้น และทำให้
ประชาธิปไตยภายในประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น แต่วัฒนธรรมสังคมไทยยังไม่เอ้ือให้กับ
ความเป็นประชาธิปไตย เนื่องด้วยการที่สังคมไทยมีความยึดติดกับจารีตประเพณีอยู่มาก จึงทำให้
สังคมไทย ไม่สามารถก้าวหน้าไปได้มากนัก โดยพื้นฐานของสังคมไทยมีความเป็นอยู่โดยอาศัยความ
เช่ือมาตั้งแต่อดีต และสังคมมีความเป็นรูปแบบอนุรักษ์นิยมและชาตินิยมสูงมากซ่ึงทำให้มีข้อถกเถียง
กันของนักวิชาการอยู่มากถึงโครงสร้างบริบทของสังคมไทยประเทศไทยเราจากอดีตท่ีผ่านมา เพราะ
การได้มาซึ่งระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และการ
รัฐประหาร ท่ีเกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง กลายเป็นวงจรอุบาทว์การเมืองไทย แต่ในปัจจุบันท่ีมีเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทางที่รวดเร็ว ทำให้คนชนชั้นกรรมาชีพสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโลกออนไลน์ได้มากขึ้น จึงทำให้ในอนาคตของประเทศไทย มีการตื่นตัวในโลก

 
๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๒ 
 

ออนไลน์อย่างเข้มข้น และมีแนวทางท่ีในอนาคตประชาชนคนรุ่นใหม่อาจจะก้าวข้ามหรือก้าวกระโดด
และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น๖ 
 ๗) การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนสามารถทำให้เกิดได้ในระบอบประชาธิปไตย
โดยการประชาสัมพันธ์ของผู้นำภายในชุมชนในตำบลและการจัดฝึกอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร  
การประชาสัมพันธ์การใช้การกระจายเสียงโดยให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถก่อให้เกิดการตื่นตัวและ
การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องชัดเจนของผู้นำเป็นส่ิงสำคัญสามารถกล่อมเกลาประชาชนให้เกิดการตื่นตัวทาง
การเมืองได้๗ 
 ๘) การกระตุ้นเพื่อให้เกิดการใช้สิทธิ การประชาสัมพันธ์ต้องเป็นหลักสำคัญไม่ว่าจะเป็น
คนท่ีอยากจะไปใช้สิทธิครั้งแรกหรือจะไปใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดเขาเรียนรู้ว่าการท่ีเขาใช้สิทธิแล้ว
เขามีอะไรบ้างที่มีผลสนับสนุนของการใช้สิทธิหรืออะไรบ้างถ้าไม่ไปใช้สิทธิจะได้รับผลกระทบ  
การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที ่จัดการเลือกตั้ง ท่ีมีการประชาสัมพันธ์และมีการประชาสัมพันธ์โดยอาศัย
เครือข่าย ซ่ึงมีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เหล่านี้ โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น 
กลุ่มนี้จะประชาสัมพันธ์ตามสาย เพราะฉะนั้นช่วงที่ส่งเสร ิม ให้มีการใช้สิทธิหลักค ืออย ู่ท ี ่การ
ประชาสัมพันธ์ อีกอย่างคือจิตสำนึก เพราะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประชาชนไม่ไปใช้สิทธิเราจะเขา้ไป
ส่งเสริมหรือจะไปกระตุ้นจะไปผลักดันให้เขาใช้สิทธิบางคนเขาไม่ออกไปเขาจะเกิดการต่อต้าน แต่บาง
คนท่ีมีความมุ่งมั่นจะไปใช้สิทธิถึงแม้ว่าภาครัฐไม่ได้สนับสนุนหรือภาครัฐไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เขา
ก็ออกไปใช้สิทธิ๘ 
 ๙) ประชาชนต้องร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน นักการเมืองคนดีที่มีในพื้นที่ ชุมชน เช่น 
สถานศึกษา โรงเรียนท่ีสอนให้มีความประพฤติถูกต้องดีงาม ตามกฎหมายบ้านเมืองในการไปใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้ง๙ 
 ๑๐) กลุ่มเพื่อน ซ่ึงบุคคลเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ร่วมกันในกลุ่มอย่างใกล้ชิด โดยจะมี
การยอมรับทัศนคติซ่ึงกันและกัน มีการยอมรับฟังกันในเรื่องท่ีสนใจเหมือน ๆ กัน มีการจูงใจในเรื่อง
เดียวกันเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการตื่นตัวมีความสนใจซึ่งกันและกัน มีการยอมรับความคิด เห็นท่ี
เหมือน ๆ กัน๑๐  

 
๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๓ 
 

 ๑๑) สถานศึกษาควรจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญหรือผู้มี
ประสบการณ์ตรงให้ความรู้เรื ่องการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  การอบรม สัมมนา 
ประชาสัมพันธ์พัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ความรู้ป ระกอบด้วย ทิศ
ทางการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ให้แก่เครือข่ายและประชาชน ซ่ึงมีสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งของจังหวัดเป็นหลักในการส่ือสารให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เป็นกลาง และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างการส่ือสารให้ความรู้จากเทคโนโลยี และส่ือต่างๆ กระจายสู่ประชาชน 
เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมือง เพื่อให้รู้สิทธิ หน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และสร้างการมีส่วนร่วม โดยภารกิจ
สนับสนุน คือ จัดทำสปอร์ต สารคดีวิทยุ ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค  

เว็บไซต์ ไลน์กลุ่ม  ขยายสร้างเครือข่ายส่ือบุคคล เช่น เครือข่ายเดีเจประชาธิปไตยชุมชน กรรมการ
หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชมรม สมาคมผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน ฯลฯ๑๑ 
 ๑๒) สถานศึกษาควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้งกับภาครัฐ และช่วยเตรียม
ความพร้อมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติก่อนการเลือกตั้งจะเป็นการวางรากฐานสู่การเลือกตั้งท่ีเป็นประชาธิปไตยให้กับประชาชน๑๒ 
 ๑๓) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าใจถึงกิจกรรมการเลือกตั้งในรูปแบบ
ของประชาธิปไตย โดยการเข้าไปตรวจสอบตรวจรายช่ือหน่วยเลือกตั้ง หากเห็นว่าไม่มีช่ือตนเองให้
แจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตร
ประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดง โดยต้องแจ้งก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน๑๓ 

สรุปได้ว่า สภาพท่ัวไปและปัญหาในเรื่องของสถาบันกล่อมเกลาทางการเมืองต้องได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้ตั ้งแต่ในวัยเด็ก ซึ ่งจะช่วยกระตุ้นให้มีการตื่นตัวให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและ
พฤติกรรมทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ที ่แตกต่าง กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองยังมี
ข้อผิดพลาดเก่ียวกับการให้ความรู้ การศึกษา หรือสำนึกทางการเมืองของประชาชนท่ียังเพิกเฉยต่อ
สภาวการณ์ที่เป็นจริงในสังคม โดยไม่ได้ความสนใจในทางการเมืองมากนักจะรู้เพียงแค่ตำราสอน
เท่านั้น ในการเรียนรู้ทางการเมืองตั้งแต่ในวัยเด็ก เพราะส่ิงท่ีได้เรียนรู้และก่อตัวขึ้นในช่วงต้นของชีวิต
จะมีผลต่อทัศนคติทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองท่ีจะตามมาในวัยผู้ใหญ่ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย สามารถทำการวิเคราะห์ด้วย
รูปแบบ SWOT เพื่อวิเคราะห์สภาพของการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ได้ดังนี้ 

 
๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓

 สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๒ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๔ 
 
 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
-  การพูดปากต่อปากของประชาชน เพื่อกระตุ้น
การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
-  กลุ่มเพื่อนเป็นตัวกระตุ้นและชักชวนกันไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง 
-  ครอบครัวมีการแลกเปล่ียนความคิดทางการ
เมือง 
-  ส่ือข้อมูลข่าวสารผ่านทางโลกออนไลน์  

-  ผู้ปกครองมีการเล้ียงดูแบบไม่เข้มงวด ไม่ค่อย
มีการตัดสินใจร่วมกัน 
-  เช่ือฟังคนในครอบครัวโดยไม่ไตร่ตรอง 
-  ขาดการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
-  การประชาสัมพันธ์ท่ีต่อเนื่อง 
-  ขาดความรับผิดชอบทางการเมือง 
-  ขาดความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 

โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค (Threat: T) 
-  กำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกท่ีจะให้ความรู้
แก่ประชาชนทุกครัวเรือน 
-  ประชาสัมพันธ์ตามสาย 
-  ประชาสัมพันธ์ของผู้นำภายในชุมชน 
-  สถาบันการศึกษาส่งเสริมจิตสำนึกทางการ
เมืองให้นิสิต นักศึกษาและนักเรียน 
-  ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองมาก
ขึ้นโดยสถาบันต่าง ๆ 

-  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการเมืองไม่
ครบถ้วนในการตัดสินใจสิทธิทางการเมือง 
-  ประชาชนไม่ได้ถูกกล่อมเกลามาแต่เด ็กว่า
บ้านเมืองเป็นเรื่องของเรา 
-  การให้ข้อมูลข่าวสารน้อยไม่ต่อเนื่อง 
-  ประชาชนมีการพูดคุยเรื ่องการเมืองเฉพาะ
ภายในครอบครัวเท่านั้น 

  
 ๒.  คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกต้ัง  
 ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ท่ีทำให้เกิดการ
ตื่นตัวทางการเมือง เป็นคุณลักษณะเช่นใดบ้าง ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้คำตอบสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) การศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัครเป็นส่ิงท่ีประชาชนให้ความสนใจในตัวผู้สมัคร 
แต่คุณลักษณะท่ีทำให้เกิดการตื่นตัวของประชาชน คือ ผู้สมัครจะมีความเป็นกันเองและเดินหาเสียง
เข้าถึงประชาชนทุกหลังคาเรือน๑๔ 
 ๒) ความเป็นเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โกงกิน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีผลงานทาง
การเมืองท่ีเห็นเด่นชัด เป็นผู้ท่ีเข้าถึงได้ง่าย ชอบช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน  
เป็นผู้ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน และท้องถิ่น มีผลงานเป็นท่ียอมรับของประชาชน แก้ไขปัญหาในเรื่อง
ความเป็นอยู่ ปากท้อง และความทุกข์ร้อนของประชาชน และสังกัดพรรคท่ีมีภาพลักษณ์ในทางท่ีดีต่อ

 
๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๕ 
 

สังคม ชุมชน เป็นผู้ท่ีมีอัธยาศัยดี จริงใจต่อสังคม ชุมชน และประชาชนเป็นผู้ท่ีช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนและชุมชนและเป็นเสมือนญาติพี่น้อง๑๕ 
 ๓) กระแสคนรุ่นใหม่เป็นประการสำคัญ ท่ีผ่านมาในการเมืองไทยถูกกระจุกตัวอยู่เฉพาะ
กลุ่มนักการเมืองเดิมๆ ของพรรคเพื่อไทยก็ดีพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีหรือแม้กระท่ังพรรคพลังประชารัฐ  
แต่ปรากฎว่าคนเหล่านี้ท่ีอยู่ในการเมืองมาหลายทศวรรษเขาก็ไม่ได้ทำให้การเมืองดีขึ้น ในขณะสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ท้ังโลกและภายในมันเปล่ียนคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมากับการเปล่ียนแปลงและเขา
หมดหวังกับนักการเมืองรุ่นเก่าเลยทำให้นักการเมืองกลุ่มใหม่พรรคการเมืองใหม่ท่ีสามารถใช้โซเชียล
มีเดียได้แล้วก็สร้างโปรไฟล์ สร้างความให้เห็นถึงความปรารถนาอุดมการณ์ตัวเองที่อยากจะเข้ามา
ทำงานเปล่ียนแปลงการเมือง คนเหล่านี้ก็รู้สึกว่าเข้ามาเติมเต็มในส่วนท่ีขาดหายของประชาชนกลุ่ม
หนึ ่ง จ ึงไม ่แปลกถ้าเราจำกันได้การเลือกตั ้งปี ๖๒ เกิดปรากฏการณ์ที่ เร ียกว่าฟ ้าร ักพ่อเกิด
ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าธนาธรคือไอดอล คือปรากฏการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ เหล่านี้คือการ
เปล่ียนแปลงการเมืองไทยท่ีเขารู้สึกไม่พอใจต่อการเมืองแบบเดิมๆ ท่ีเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชอบธนาธร 
จากธนาธรแต่เขาต้องการอนาคตของเขากับคนรุ่นใหม่ท่ีคิดว่าเข้าใจเขาได้มากกว่า คือตั้งแต่ปี ๔๐ถึง
ปัจจุบันส่ิงสำคัญในการเมืองไทยก็คือโลกแห่งการเปล่ียนความคิดค้น เปล่ียนความเช่ือมั่นเดิมความ
ศรัทธาเดิมระบบการเมืองเดิมและการเมืองเดิม กติกาเดิมนั้นมันตอบคำถามคนรุ่นใหม่ไม่ได้๑๖ 
 ๔) มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ การศึกษา และท่ีสำคัญท่ีสุดคือ สังกัดพรรคอะไร เพราะ
ปัจจุบันประชาชนทราบแล้วว่าการนำนโยบายแบบมาปฏิบัติจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างไร๑๗ 
 ๕) ความเป็นผู้สมัครหน้าใหม่และผู้สมัครหน้าเก่าต่างก็เอานโยบายท่ีจับต้องได้มาพูดคุย 
จึงทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวอยากได้ผู้สมัครท่ีต้องการ๑๘ 
 ๖) ประชาชนจะมีความคาดหวังให้ได้นักการเมืองที่ดีมีคุณธรรม ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน
สามารถพัฒนา บริหาร บ้านเมืองท่ีดี และส่งเสริมเศรษฐกิจท่ีเจริญขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่คาดหวังให้
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจัง รวมท้ังการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์ปรับชัน
อย่างมีประสิทธิภาพ๑๙ 

 
๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๖ 
 

 ๗) การเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะในการเข้าสังคม คนรู้จักเยอะและมีผลงานที่เดน่ชัด 
คณะทำงานของผู้สมัครที่มีความสามารถและประชาชนนับถือ แนวความคิด นโยบายของผู้สมัคร  
มีผลงานดีเย่ียม๒๐ 
 ๘) การเลือกตั้งเมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากการเลือกตั้งว่างเว้นมาเป็นเวลาหลาย
ปี ไม่ว่าจะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งก็ดีหรือผู้ท่ีมาเป็นผู้สมัครของแต่ละพรรคก็ดี เขามีความตื่นตัวและมีความ
ตั้งใจ ตัวของผู้สมัครเองเขาก็ตั้งใจอยากจะเป็นผู้แทนของประชาชนเนื่องจากการว่างเว้นการเลือกตั้ง
มาเป็นเวลานาน และส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขาก็มีความตื่นตัว เพราะอย่างน้อยน้อง ๆ ท่ีอายุครบ 
๑๘ ปี ท่ีมีสิทธิเลือกตั้งน่าจะล้าช้าไปประมาณเกือบ ๗ ปี ท่ีเขาไม่เคยออกไปใช้สิทธิเลย เพราะฉะนั้น
เด็กรุ ่นใหม่ที ่เขามีความรู้และก็มีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเขาตั้งใจที่จะออกไปใช้สทิธิ
เลือกตั้งใช้สิทธิของเขาในครั้งแรก๒๑ 
 ๙) คนรุ่นใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกพรรคการเมืองต้องขายความเป็นคนรุ่นใหม่ 
เพราะความหวังของประชาชนอยากได ้การเมืองแบบใหม่ ที ่มีการเปลี ่ยนแปลงในทางท ี่ด ีขึ้น  
ได้นักการเมืองใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ มาแก้ปัญหาของประเทศและการจะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่มี
สองเรื ่องที่จำเป็น คือต้องมีพื ้นที่ให้นักการเมืองเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งระดับพื้นที่และระดับ
นโยบาย ซ่ึงพรรคแต่ละพรรคเปิดโอกาสให้กับคนเหล่านั้น และการนำเสนอในมิติใหม่ท่ีเป็นเรื่องไม่
ง่ายในการจะให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างนโยบาย หรือกำหนดแนวทางการทำงาน
การเมือง คนรุ่นใหม่ต้องการคนรุ่นใหม่มาบริหารงานไม่อยากได้คนขายฝัน เหตุคนเก่าเคยทำงานแล้ว
นานหลายปีแต่ยังไม่มีผลงานเป็นรูปธรรม พร้อมเสนอแนะให้ผู ้สมัครเผยแพร่ข้อมูลนโยบายผ่าน
ออนไลน์เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น๒๒ 
 ๑๐ คุณลักษณะของผู้สมัครเป็นท่ีพอรู้จักของประชาชนรู้จักในการเป็นนักการเมืองเก่า 
รู้จักในการเป็นนักแสดง รู้จักในหน้าตาหรืออาจรู้จักในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่ จะทำให้ประชาชนเกิดการ
ตื่นตัวทางการเมืองในช่วงท่ีผ่านมา๒๓ 
 ๑๑. ประชาชนอยากไปเลือกตั ้งเพราะนักการเมืองผู้ลงสมัครมีพฤติกรรมปฏิบัต ิดี  
มีจิตอาสา มีสติในการทำงาน ช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมส่วนรวม ศึกษา
สังคมรอบด้านว่าต้องการอะไร เมื ่อชาวบ้านเดือดร้อนก็ย ื ่น มือเข้าไปช่วยเหลือเท่าที่ความรู้
ความสามารถมี๒๔ 

 
๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๗ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๘ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๖ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๗ 
 

 สรุปได้ว่า ปัญหาในเรื่องของคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง กล่าวคือผู้สมัครเก่าไม่มี
ผลงานเป็นรูปธรรม ผู้สมัครใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ทำงาน ซ่ึงประสบการณ์ของผู้สมัคร
เป็นส่ิงท่ีประชาชนให้ความสนใจในตัวผู้สมัคร แต่คุณลักษณะท่ีทำให้เกิดการตื่นตัวของประชาชน คือ 
ผู ้สมัครจะมีความเป็นกันเองและเดินหาเสียงสามารถเข้าถึงประชาชนทุกหลังคาเรือน มีอัธยาศยัดี 
จริงใจต่อสังคม ชุมชน และประชาชน ผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าไม่ถึงประชาชน เข้าถึงเฉพาะบางกลุ่ม
เท่านั้น  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย สามารถทำการวิเคราะห์ด้วย
รูปแบบ SWOT เพื่อวิเคราะห์สภาพของการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
-  ผู้สมัครเป็นผู้ท่ีทุ่มเทการทำงานอย่างจริงจัง 
-  ทำความรู้จักและพบปะเย่ียมเยือนประชาชน
โดยตรง 
-  นำเสนอนโยบายท่ีเป็นตามความต้องการ 
-  ม ีอัธยาศัยดี จร ิงใจต่อสังคม ชุมชน และ
ประชาชน 
- การเข้าสังคม คนรู้จักเยอะและมีผลงาน ท่ี
เด่นชัด 
-  มีภาพลักษณ์เป็นคนรุ่นใหม่ การศึกษาดี 

-  ไม่เป็นท่ีคุ้นเคยของประชาชน 
-  ไม่สามารถเข้าถึงประชาชน 
-  ขาดประสบการณ์ 
-  เป็นนโยบายท่ีเน้นสร้างคะแนนนิยม 
- ประชาชนขาดความเชื่อถือและเสื่อมศรัทธา
ต่อนักการเมือง 
- ไม่ชัดเจนเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค (Threat: T) 
-  ภาพลักษณ์นักการเมืองที่มีความซ่ื อส ัตย์ 
ต่อต้านการทุจริต 
-  ภาพลักษณ์นักการเมืองท่ีมีประสบการณ์ด้าน
การเมืองเป็นเวลานาน 
-  เป็นนักพัฒนา 
-  เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ 
- สร้างความเชื่อถือให้แก่ประชาชนสามารถทำ
ประโยชน์ให้กับประชาชนได้จริง 

-  การซ้ือสิทธิขายเสียง 
-  เป็นคนรุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ทำงาน 
-  ไม่มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป 
-  ไม่ได้เป็นคนในพื้นท่ี 
-  ใช้ระบบอุปถัมภ์จะใช้เครือญาติจะใช้พรรค
พวก 

 
 
 



๑๔๘ 
 

 ๓. การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 
 ในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ีผ่านมา การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทำได้โดยวิธีการใดบ้างท่ีทำ
ให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้คำตอบท่ีสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) การสร้างการสื่อสารให้ความรู้จากเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ กระจายสู่ประชาชน  
เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมือง เพื่อให้รู้สิทธิ หน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และสร้างการมีส่วนร่วม โดยภารกิจ
สนับสนุน คือ จัดทำสปอร์ตหรือสารคดีวิทยุ Art work ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Social 
Media Facebook Website Line กลุ่ม การขยายสร้างเครือข่ายสื ่อบุคคล เช่น เครือข่ายเด ีเจ
ประชาธิปไตยชุมชน หอกระจายข่าวเสียงตามสาย ท่ีมีหน้าท่ีนำความรู้ไปประชาสัมพันธ์ สอดแทรกใน
รายการวิทยุ๒๕ 

 ๒) ในฐานะผู้มีหน้าท่ีรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง วิธีการท่ีดีท่ีสุดคือใช้
สื ่อบุคคลเดินเคาะประตูบ้าน การกระตุ้นนักเรียน นิสิต นักศึกษา เชิญชวนผู้ปกครองให้ไปใช้สทิธิ
เลือกตั้งและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Smart Phone ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทำขึ้น  
เชิญแหล่งข้อมูลสำหรับค้นหาความรู้เก่ียวกับการเลือกตั้ง๒๖ 
 ๓) อันดับแรกต้องทำตามระเบียบของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
ก่อน คือจะมีระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของ สำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) เป็นตัวกำหนดเอาไว้ ประการต่อมาท่ีทำได้คือ เรียกว่าการหาเสียงแบบปกติเคาะบ้าน 
เคาะประตูบ้าน แปะโปสเตอร์ แจกโบชัวร์ แนะนำผู้สมัคร อันนี้คือวิธีการปกติ แต่ครั ้งนี้ที่มีความ
แตกต่างคือหาเสียงผ่านโซเชียล ทุกๆ คนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเก่าหรือใหม่ทุกคนต้องมีเพจทุกคน
ต้องหาเสียงผ่านโซเชียล ทุกคนต้องมีโปรไฟล์ ทุกคนต้องมีการส่ือสารการเมืองผ่านโซเชียล ถึงแม้ว่า
นักการเมืองเก่าๆ เพียงแค่เคาะประตูบ้านเพียงแค่ใช้เครือข่ายเดิมๆ จะใช้ระบบอุปถัมภ์ จะใช้เครือ
ญาติจะใช้พรรคพวก ปรากฏว่าครั้งนี ้ถึงแม้ว่าเขาจะใช้วิธีการเดิมแต ่ต้องเพิ่มเติมด้วย โซเชียล  
โซเชียลกลายเป็นเครื่องมือการหาเสียงที่สำคัญส่งผลจนถึงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ) ส่งผลถึงการเลือกตั้งเทศบาลในปัจจุบันเช่นเดียวกันทุกคนต้องใช้โซเชียล โดยโซเชียลกลายเป็น
เครื่องมือการส่ือสารแบบใหม่ของนักการเมืองไทย๒๗ 
 ๔) ท่ีผ่านมาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องลงพื้นท่ีเพื่อพบประชาชนหรือประชาสัมพันธ์ตนเอง
ให้เป็นที่สนใจหรือเป็นท่ีจดจำของประชาชน โดยวิธีการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การสร้างความโดด
เด่นบนโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือการสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้ประชาชนสามารถ
จดจำตัวตนของผู้สมัคร แต่ในปัจจุบันการรณรงค์ประชาสัมพันธ์หรือการหาเสียงทางการเมืองท่ีเป็นท่ี

 
๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๙ 
 

นิยมและมีราคาท่ีประหยัดมากสุด คือ การใช้อินเทอร์เน็ตหรือส่ือสังคมออนไลน์เป็นฐาน เนื่องจาก
สภาพปัจจุบันระบบอินเทอร ์เน ็ตถือได้ว่าเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื ่องจากด้วยหลายปัจจัย  เช่น 
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีราคาท่ีถูกลง มีการแข่งขันของโปรโมช่ันเครือข่ายโทรศัพท์มากขึ้นทำให้ มีราคาท่ี
ถูก มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะท่ีครอบคลุมเกือบทุกพื้นท่ี อีกท้ังพื้นท่ี บนอินเทอร์เน็ตถือได้
ว่าเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดสังคมแห่งการเสริมสร้างประชาธิปไตย เนื่องจากบริบทของอินเทอร์เน็ตนั้นเป็น
พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงอุดมการณ์ทางการเมืองและสามารถแสดงทัศนะคติ
เก่ียวกับมุมมองทางการเมืองได้ และมีค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์และสัญญาณ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีราคาถูก ส่งผลให้ให้ประชาชนทุกช่วงกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงได้ เป็นเครื่องมือ
การสื่อสารของคนรุ่นปัจจุบันที่ได้รับความสนใจตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย เช่น 
สามารถสั ่งชื ้อสินค้า เล่นเกม วีด ิโอ แลกเปลี ่ยนข้อมูลพร ้อมท้ั งสามารถสื่อสารตอบโต้กันได้   
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกับการสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบเก่า เช่น ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์   
ป้ายประชาสัมพันธ์ ทำให้ประชาชนไม่สามารถจะแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
ทันที๒๘ 
 ๕) ในการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมานักการเมืองทุกพรรค ทุกคนมีการตื่นตัวในการหาเสียง
อย่างมากเนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งหลายปี โดยการชูนโยบายในการบริหาร การพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์กับประชาชน โดยผ่านหลายช่องทาง โดยเฉพาะการใช้รถโดยติดเครื่องขยายเสียงและ ส่ือ
ต่าง ๆ เช่น วิทยุ การติดป้ายตามสถานท่ีต่าง ๆ เป็นต้น๒๙ 
 ๖) ในยุคปัจจุบันจะปฏิเสธไม่ได้ในเรื ่องโลกออนไลน์ที่มีความสำคัญต่อการตื่นตัวทาง
การเมืองมากขึ้น  มีท้ังการให้ความรู้การเลือกตั้ง การรณรงค์การออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง รวมท้ัง
การหาเสียงของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง เนื่องจากช่วงเวลาท่ีผ่านมาหลังจากท่ีได้เกิดการรัฐประหาร
เป็นช่วงเวลาท่ีเงียบหายไปจากการเลือกตั้งเป็นเวลานาน ส่งผลให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งต้องลงพื้นท่ี
เพื่อพบประชาชนหรือประชาสัมพันธ์ตนเองให้เป็นท่ีสนใจหรือเป็นที่จดจำของประชาชน โดยวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะโลกออนไลน์ท่ีมีการโพสต์เก่ียวกับประชาสัมพันธ์หรือการหาเสียง
ทางการเมืองที่เป็นที่นิยมและมีราคาที่ประหยัดมากสุด เพื่อให้ประชาชนสามารถจดจำตัวตนของ
ผู้สมัครได้๓๐ 
 ๗) ในส่วนใหญ่เป็นการใช้สื่อ ป้ายโฆษณา และเครื่องกระจายเสียง ท่ีกระจายเสียงไป
ตามพื้นท่ีต่าง ๆ และการเดินหาเสียงของผู้สมัคร๓๑ 

 
๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๐ 
 

 ๘) เวลาท่ีเราใช้โซเชียลมีเดียไปนอกจากความรู้เบ้ืองต้นต่าง ๆ เราต้องบอกเขาว่าเสียง
ของเขาหนึ่งเสียงมีความหมายมากๆ คือถ้ามองในแง่ปัจเจกก็มีความหมายมหาศาลแล้ว ก็คือสามารถ
เลือกแนวทางของการเมือง ยกตัวอย่างเช่น จะเลือกฝ่ังประชาธิปไตยหรือจะเลือกฝ่ังเผด็จการ เสียง
หนึ่งเสียงมีความหมายท่ีจะให้ไปทางไหนได้เลย คำว่าคนคือนับเป็นหนึ่งหน่วย สมมติว่าผู้มีสิทธิ ๕๐ 
ล้านคน แล้วออกมาใช้สิทธิ ๔๐ ล้านคน แล้ว ๘๐% หรือ ๙๐% เทไปทางประชาธิปไตยก็มีผลทันที 
นั่นคือแค่หนึ่งเสียงคือเรามองว่าหนึ่งเสียงของทุกคนแต่ไม่ได้มีคนเดียว เพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งเสียงมันช้ี
ไปทางไหนมัมมีความหมายทันที๓๒ 
 ๙) ในยุคนี้การเลือกตั้งที่ทำให้เกิดตื่นตัวทางการเมืองเป็นเรื ่องของโซเชียลมีเดีย ต้อง
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค ไลน์ หรือส่ือสารมวลชน น่าจะ
เข้าถึงมากกว่า โดยเฉพาะช่องทางเฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม เพราะว่าน้องๆ เด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ใช้
โซเชียลมีเดีย ในส่วนของประชาชนท่ีอยู่ต่างจังหวัดก็ยังต้องใช้ระบบประชาสัมพันธ์แบบเดิม ๆ อย่าง
ติดป้าย ขึ้นรถหาเสียงประชาสัมพันธ์ รวมท้ังมีจัดปราศรัยและผู้สมัครหรือทีมผู้สมัครซ่ึงต้องเข้าไปมีใบ
โบว์ชัวแนะนำตัวไปถึงทุกหลังคาเรือน อีกอย่างคือต้องแยกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มท่ีใช้โซเชียลมีเดียกับ
กลุ่มชาวบ้านท่ีไม่ได้ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร อันนี้สำหรับการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมา แต่ถ้ามี
การเลือกตั้งในอนาคตคิดว่าน่าจะมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ ตามยุคตามสมัย๓๓ 
 ๑๐) จะทำอย่างไรให้ประชาชนยังนึกถึงส่ิงท่ีเราเคยทำและประชาชนได้ประโยชน์หรือ
เกิดความพึงพอใจมาแล้วในอดีตว่าเราจะทำงานหรือสานงานต่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ให้
ประชาชนรู้จักว่าตัวผู้สมัครสมควรท่ีจะเติบโตในการเป็นนักการเมืองและผลงานท่ีผู้สมัครเคยทำมา
หรือว่าผลงานท่ีเคยทำพลาดมาแล้ว แล้วอยากจะทำเพื่อแก้ตัวผู้สมัครจะต้องบอกประชาชนให้ชัดเจน 
เพื่อให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและอยากออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง๓๔ 
 ๑๑) ปัจจุบันนี้มีการชี้นำ ชี ้ชวน เคาะประตู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่น มีการรณรงคว่์า

จะต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อันนี้คือเป็นการสร้างความตื่นตัวและจิตสำนึก  อีกอย่างต้องการให้

เยาวชนมีส่วนร่วม ต้องการปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่สืบต่อการรักบ้านเมืองต่อจากคนรุ่นเก่า 

เพราะว่าถ้าหมดคนรุ่นเก่าไปแล้วคนรุ่นใหม่ก็จะต้องมีจิตสำนึกด้วยตนเองว่าการเลือกตั้งของเขาท่ีเขา

จะต้องไปเลือกตั้งคือหน้าท่ีของเขาท่ีเขาต้องทำ โดยท่ีไม่มีใครบังคับแต่การบังคับโดยวีการจูงใจอันนี้

เป็นส่ิงไม่ดี การบังคับคือการให้ความรู้ เพราะฉะนั้นความรู้ให้ตั้งแต่ท่ีบ้าน ท่ีบ้านพ่อแม่ต้องให้ความรู้ 

ไปถึงโรงเรียน โรงเรียนจะต้องให้ความรู้ด้วย สังคมของเพื่อน เพื่อต้องรู ้ในสิ่งที ่ถูกต้องด้วย ใน

 
๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๙ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๘ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๑ 
 

มหาวิทยาลัยอาจารย์จะต้องสอนหลักเกณฑ์และหลักการให้ถูกต้องเก่ียวกับการเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธิปไตย๓๕ 

สรุปได้ว่า การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การหาเสียงแบบใช้หัวคะแนน มีจุดแข็งท่ีมีตัวแทน
หรือหัวคะแนนเป็นผู้คอยช่วยเหลือ เป็นท่ีปรึกษา และเป็นระบบท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ การใช้รถโดยติด
เครื่องขยายเสียงและส่ิงต่าง ๆ เช่น วิทยุ การติดป้ายตามสถานท่ีต่าง ๆ  ปัญหาในการใช้ระบบอุปถัมภ์
ใช้เครือญาติใช้พรรคพวกก่อให้เกิดกลุ่มอำนาจหรือกลุ่มผลประโยชน์ แต่ปัจจุบันนี้ การใช้โชเชยีล
มีเดียเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลมากต่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย สามารถทำการวิเคราะห์ด้วย
รูปแบบ SWOT เพื่อวิเคราะห์สภาพของการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
-  มีหัวคะแนนทำให้มีตัแทนช่วยในการหาเสียง 
-  การใช้เวทีปราศรัยตามจุดสำคัญๆ ในชุมชุน 
-  การรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง 
-  เดินเคาะประตูบ้าน 
-  พบปะและร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
-  ผู้สมัครได้แจกบัตรแนะนำตนเองและสามารถ
นำเสนอนโยบายของตน 
-  ใช้โชเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือ 

-  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและท่ัวถึง 
-  ผู้สมัครขาดทักษะในการพูดหาเสียง 
-  ผู้สมัครบางคนขาดความเช่ือมั่นในตนเอง 
-  ส่วนใหญ่ใช้สภากาแฟใส่ร้ายป้ายสีกัน ถือเป็น
การทำลายมากกว่าสร้างสรรค์ 

โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค (Threat: T) 
-  แต่งเพลงหาเสียง 
-  มีคำขวัญของพรรค 
-  แนะนำวิสัยทัศน์ท่ีเป็นแนวทางใหม่ 
-  การเข้าถึงประชาชนมีผลต่อการตัดสินใจของ
ประชาชนได้โดยตรง 
- ใช้ส่ือมวลชนในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
-  ได้มีโอกาสพูดจาปราศรัยให้ประชาชนเกิด
ความประทับใจ 

-  ตามไม่ทันโชเชียลมีเดีย 
-  การใช้จ่ายเงินต้องมีการแสดงรายละเอียด 
-  รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มิฉะนั้น
อาจเกิดภาพลบเสียหายได้ 
-  ใช้ทุนมากสำหรับจ่ายหัวคะแนน 
- ใช้อิทธิพลในการควบคุมหัวคะแนน 
 

 
 

๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๒ 
 

 ๔. นโยบายของพรรคการเมือง 
 ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที ่ผ่านมา นโยบายของพรรคการเมืองเช่นใดที่ทำให้เกิดการ
ตื่นตัวทางการเมือง ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้คำตอบสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) หัวใจของการเลือกตั้งคือการมีพรรคการเมือง อีกท้ังพรรคการเมืองยังเป็นตัวกลางใน
การเช่ือมประสานระหว่างประชาชนให้เกิดความตื่นตัวทางการเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง
รอบด้าน โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดำเนินการทางการเมือง กลไกในการคัดสรรผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชน การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพื่อบรรลุเป้าหมายในทางการเมือง
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเข้ามาบริหารประเทศ รวมท้ังต้องพร้อมกับการเป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
หากแพ้การเลือกตั้ง ปัจจุบันประชากรในประเทศไทยล้วนแต่ได้รับสัญชาติไทย และอยู่ภายใต้
กฎหมายเดียวกันท่ีใช้ในการบริหาร ควบคุม ดูแลประเทศ แต่อาจจะไม่กลมกลืน ซ่ึงสังคมไทยมีความ
เป็นสังคมวัฒนธรรมเดียว ดังนั้นพื้นฐานของสังคมไทยจึงมีความเป็นชาตินิยมและ มีความเป็นอนุรักษ์
นิยม เพราะประเทศไทยฝ่ายขวามักจะใช้วาทกรรมทางการเมืองโดยการสร้างความชอบธรรมผ่านการ
อ้างถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และใช้วาทกรรมในการโจมตีผู้คิดต่างหรือเห็นต่างจากตน ดังนั้น
การกลับมาของกระแสเสรีนิยมไทย และการเข้ามาของพรรคการเมืองใหม่ท่ีมีอุดมการณ์มีนโยบายท่ี
ชัดเจนในการต่อต้านการใช้เผด็จการอำนาจนิยมทางทหาร  จึงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ใน
ประวัติศาสตร์ของไทย และการตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ได้ทำให้ การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของพลเมืองนั้นเกิดขึ้นอย่างมากมาย ท่ีกำเนิดในสังคมไทยในยุคปัจจุบัน๓๖ 

 ๒) นโยบายพรรคการเมืองเน้นไปท่ีการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง เช่น การพูดถึง
การปฏิรูปสถาบัน การเข้าถึงทรัพยากร พูดถึงการเปล่ียนแปลงท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลงมาก่อน เช่น การ
เรียกร้องรัฐสวัสดิการซ่ึงประเทศไทยไม่เคยมี การเรียกร้องถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ การเรียกร้อง
ยกเลิก ม. ๑๑๒  เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง คือนโยบายที่โดนใจคนรุ่นใหม่คือ
นโยบายท่ีเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็คือต้องการให้มีความเหล่ือมล้ำน้อยลง ต้องการกำจัด
ทุนผูกขาด ต้องการท่ีจะให้มีรัฐสวัสดิการ ต้องการท่ีจะให้มีการศึกษาฟรี รักษาพยาบาลฟรี และดูแล
กันจนตลอดชีวิต คือการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ต้องการเปล่ียนแปลงทางสังคมก็คือสังคมท่ีลด
ความเหล่ือมล้ำใหเ้สมอภาคเป็นธรรม๓๗  
 ๓) หยุดวิกฤตเศรษฐกิจทุกชนช้ัน พัฒนาท้องถิ่น ล้างระบบเส้นสายให้หมดส้ินไปจากทุก
เรื่องจะทำให้พรรคการเมืองได้คนดีเข้ามาบริหารพรรค๓๘  

 
๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๓ 
 

 ๔) นโยบายของพรรคการเมืองท่ีมีผลต่อการตัดสินใจส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายกันคือ
ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ และนโยบายท่ีถูกหยิบยกเสมอคือ นโยบายในลักษณะประชานิยม๓๙ 
 ๕) นโยบายของทุกพรรคการเมือง เพราะทุกพรรคเสนอแต่สิ ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนทุก
ระดับ๔๐ 
 ๖) นโยบายแบบใหม่ ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงระบบเดิม ระบบเครือญาติของตน กลุ่มมี
อำนาจเปลี่ยนแปลงเป็นระบบคัดเลือกโดยความสมารถและชูนโยบายแบบจับต้องได้ เห็นชัดและ
ชัดเจน๔๑ 
 ๗) นโยบายท่ีประชาชนให้ความสนใจเป็นลำดับแรกๆ เรื่องการกินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้น
ค่าแรง เงินเดือน เป็นนโยบายที่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการศึกษา ให้ความสำคัญ 
พรรคการเมืองหลายพรรคจะเน้นการแข่งขันกันด้านนโยบายเศรษฐกิจ เพราะปัญหาปากท้องเป็น
เรื ่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคการเกษตรท่ี
เกษตรกรต้องเผชิญกับภาวะราคาพืชผลตกต่ำ ไม่มีท่ีดินทำกิน รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายจนต้องกู้
หนี้ยืมสิน หรือแม้แต่คนทำมาหากินหาเช้ากินค่ำก็ต้องเผชิญกับปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ ซ่ึงไม่ยังสอดรับกับ
ค่าครอบชีพท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ ณ วันนี้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
มากยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จึงเป็นส่ิงท่ีพรรคการเมืองต่างมุ่งนำเสนอและเสนอนโยบายต่าง ๆ 
ออกมาเรียกคะแนนเสียง๔๒ 
 ๘) นโยบายท่ีเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด คือนโยบายท่ีทำให้ประชาชนเกิด
รายได้ นโยบายท่ีเกิดสวัสดิการแก่ประชาชน นโยบายท่ีประชาชนรากหญ้าเข้าถึง๔๓ 
 ๙) ต้องแบ่งออกเป็นกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร แน่นอนเลย
นโยบายต้องมุ่งเน้นไปถึงเรื่องปากท้อง ปากท้องการอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน ส่วนคนรุ่นใหม่ก็
จะต้องมุ่งเน้นไปในเรื่องของเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางด้านสังคม อย่างน้อยแต่ละพรรคจะทำ
นโยบายต้องคำนึงถึงท้ังคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ด้วย อย่างเช่นพรรคเสรีรวมไทยเขาจะโชว์นโยบาย ๖ 
หยุด ประกอบไปด้วย ๑) หยุดความยากจน แก้ปัญหาปากท้อง สร้างความกินดีอยู่ดี ๒) หยุดคอรัปช่ัน 
ฉ้อราษฏร์บังหลวง ๓) หยุดยาเสพติด ขจัดผู้มีอิทธิพล ๔) หยุดเผด็จการ และปฏิรูปทหาร ๕) หยุดไฟ
ใต้สร้างสังคมสันติสุข และ ๖) หยุดสงครามสีเส้ือสร้างความปรองดองก้าวสู่อนาคต๔๔ 

 
๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๔ 
 

 ๑๐) นโยบายของพรรคด้านเศรษฐกิจมีส่วนทำให้เกิดการตื่นตัว นโยบายเศรษฐกิจของ
แต่ละพรรคการเมืองมีนโยบายท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาภาคการเกษตร และ SME ซ่ึงเป็นฐานรากของ
เศรษฐกิจ นโยบายไหนถูกใจก็เป็นตัวเลือกให้ประชาชนได้พิจารณา นโยบายด้านเศรษฐกิจของแต่ละ
พรรคล้วนกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตว่าจะไปต่อกันอย่างไร นโยบายด้านเศรษฐกิจจึง
เป็นส่ิงท่ีต้องทำความเข้าใจและศึกษาให้ละเอียดเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงคะแนนเลือกพรรคท่ีคิดว่า
น่าจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของประชาชนมากท่ีสุด แต่ในขณะเดียวกันก็เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ 
เพื่อวางแผนการดำเนินธุรกิจหากพรรคท่ีคุณเลือกอาจไม่ชนะการเลือกตั้งคุณจะได้เตรียมตัวไว้เสียแต่
เนิ่น ๆ ในแต่ละพรรคมีนโยบายเศรษฐกิจอย่างไรบ้างและส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร๔๕ 
 ๑๑) การเปลี่ยนพรรคเพื่อที่จะทำให้ปัญหาของประเทศชาติได้รับการแก้ไขโดยตั้ง
สโลแกนว่า เราจะไม่แบ่งสี ไม่แบ่งฝ่าย เราจะเลิกทะเลาะกัน ในเจตนารมณ์แรก ๆ  ประชา ชนส่วน
ใหญ่ไม่อยากให้คนในบ้านเมืองทะเลาะกัน ส่วนนโยบายก็ล้อในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกัน๔๖ 
 ๑๒) พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีนโยบายพรรคการเมืองไม่เหมือนกัน เพราะจุดกำหนด
ของพรรคการเมืองแตกต่างกัน พรรคการเมืองหนึ่งอาจจะเน้นการทำกินของราษฎร พรรคการเมือง
อีกพรรคหนึ่งเน้นเกษตรกรรม อีกพรรคอาจจะเน้นไปทางด้านเทคโนโลยีหรือสารสนเทศการส่ือสาร
ไฮเทค เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองเป็นด่านแรกที่คนที่จะมาดำเนินการเพื่อออกไปใช้สิทธิเลอืกตั้ง 
นอกจากดูจากนโยบายพรรค ดูผู้บริหารพรรค เขาดูคนท่ีจะไปเป็นตัวแทนเขา ส่ิงนี้คือองค์ประกอบ
ของการเลือกแต่ว่าเริ่มแรกพรรคการเมืองเขาดูท่ีหน้าตาของคนท่ีเป็นผู้บริหารพรรคก่อน หน้าตาไม่ใช่
รูปร่างหน้าตาแต่เป็นหน้าตาท่ีมีคุณสมบัติอย่างเพียงพอท่ีจะไปทำหน้าท่ีตามท่ีเขาพึงพอใจ นอกจาก
จิตสำนึกแล้วยังต้องมีความชอบในตัวพรรคการเมือง นโยบายจะมาหลังสุด นโยบายไม่ใช่เป้าสำคัญแต่
นโยบายจะเป็นองค์ประกอบท่ีทำให้เขาเลือกพรรคนี้และไม่เลือกพรรคนี้ สมมติว่านโยบายพรรคหนึ่ง
คนท่ีต้องการท่ีจะไปดำรงชีวิต ส่วนอีกประเด็นเช่นอีกพรรคหนึ่งบอกว่าเน้นการปลูกกัญชาเขาก็จะได้
คะแนนเสียงจากกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ซึ ่งถ้าคนเฒ่าคนแก่เขาไม่เอานโยบายเหล่านี้เนื่ องจากเป็น
นโยบายส่งเสริมให้ติดยาเสพติ แต่กลุ่มหนึ่งจะเทคะแนนให้๔๗ 
 ๑๓) ประชาชนท่ีไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะพิจารณาจากนโยบายของพรรคการเมืองเป็นหลัก
เลือกพรรคการเมืองท่ีช่ืนชอบถึงแม้จะทราบว่าลงคะแนนให้กับพรรคนั้น ๆ จะไม่ชนะคะแนนเสียงก็
ยังลงคะแนนให้เพราะถือว่าเป็นการใช้สิทธิของตนเองเต็มที่ สำหรับระบบการเลือกตั้งทั ่วไปที่ผา่น
มา๔๘ 

 
๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๗ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๘ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๒ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๕ 
 

 ๑๔) นโยบายทางเศรษฐกิจของพรรคการเมือง สามารถชวนเช่ือให้ประชาชนอยากไปใช้
สิทธ์ิเลือกตั้ง เพราะนโยบายสามารถสร้างเศรษฐกิจให้คนในจังหวัดให้มีกินมีใช้ สามารถนำไปปฏิบัติ
ได้ ต้องไม่เป็นนโยบายขายฝัน๔๙ 
 ๑๕) ประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งมาก ประชาชนมีการตื่นตัวมากท่ีจะออกไป
ใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง นโยบายของพรรคเป็นความหวังของประชาชนจึงทำให้ประชาชนเกิดการตัดสินใจไป
ใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง๕๐ 
 ๑๖) นโยบายของนักการเมืองต้องสามารถปฏิบัติให้ประชาชนเห็นได้จริงได้ว่าสามารถทำ
ให้การทำมาหากินดีขึ ้น ภายใต้กฎหมายและอำนาจหน้าที่ นโยบายที่สามารถแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนไม่ขัดกับความคิดเห็นของประชาชน๕๑ 

สรุปได้ว่านโยบายของพรรคการเมือง เป็นเรื่องท่ีสำคัญในกระบวนการเลือกตั้ง เพราะ
หากพรรคการเมืองเสนอนโยบายทางการเมืองท่ีดีและน่าสนใจ จะมีผลกระตุ้นให้ประชาชนสนใจไป
เลือกตั้ง อีกท้ังนโยบายของพรรคการเมืองท่ีเสนอต่อประชาชนนั้นต้องเป็นนโยบายท่ีแก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ อย่างเป็นรูปธรรมท่ีประชาชนสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้อย่างแท้จริง  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย สามารถทำการวิเคราะห์ด้วย
รูปแบบ SWOT เพื่อวิเคราะห์สภาพของการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
-  นโยบายเศรษฐกิจลดภาษี 
-  นโยบายเกษตรกรรมพักหนี้เกษตรกร ๓ ปี 
-  นโยบาย ๓ ป. คือ ปลดล็อก ปรับโครงสร้าง 
เปิดโอกาส 
-  นโยบายการศึกษาให้ลูกหลานเกษตรกรเรียน
ฟรีถึงปริญญาตรี (หากทำงานเกษตรหลังเรยีน
จบ) 
-  นโยบายสังคมต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

-  ไม่สามารถทำตามนโยบายท่ีให้ไว้ เน้นแค่หา
เสียง 
-  นโยบายไม่ชัดเจน ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ 
-   นโยบายทางการเม ืองม ีผลกระทบต่ อ
ประชาชนท่ัวไปรวมถึงทางศาสนา 
-  นโยบายเป็นนามธรรมไม่เป็นรูปธรรมท่ีปฏิบัติ
ได้จริง 
 

 

 

 
๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๕ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๖ 
 

โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค (Threat: T) 
-  มีนโยบายใหม่ๆ เข้ามาเสนอต่อประชาชน 
-  เป็นแนวทางการบริหารประเทศแนวใหม่
ท้ังหมด 
-  มีนโยบายใหม่ โดยผ่านคำขวัญของแต ่ละ
พรรคการเมือง   
 

-  ไม่มีพรรคการเมืองใดพูดถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม
อย่างจริงจัง 
-  ไม่มีพรรคการเมืองใดนำเสนอนโยบายในการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรมอย่างเป็นระบบท่ี
แท้จริง 
-  ไม่มีพรรคใดท่ีมีนโยบายในการเสร ิมสร ้าง
ชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง 

 
 ๕. พรรคที่สังกัดของผู้สมัคร 
 ในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ีผ่านมา พรรคท่ีสังกัดของผู้สมัครได้ทำอย่างไรบ้างจึงทำให้เกิด
การตื่นตัวทางการเมือง  ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้คำตอบสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในระบบการเมือง เป็น
องค์กรขนาดใหญ่ที่รวมตัวขึ ้นจากผู้คนซึ่งมีที ่มาจากหลากหลายบริบทพื้นที่ทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ขณะเดียวกันพรรคการเมืองยังมีบทบาทเป็นองค์กรกลางท่ีเช่ือมโยงความหลากหลายทางเจตนารมณ์
เข้าด้วยกัน ดังนั้นการเลือกพรรคการเมืองท่ีมีนโยบายตรงกับความต้องการของประชาชน จึ งทำให้
หน้าท่ีและบทบาทของพรรคการเมือง โดยท่ัวไป ดังต่อไปนี้ ๑) ประกาศหรือแถลงนโยบายหลักของ
พรรคการเมือง เพื่อท่ีประชาชนจะได้นำไปศึกษาพิจารณา เพื่อตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ ่ง  ๒) ปลุกเร ้าและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง  
พรรคการเมืองมีบทบาทสำคัญในการสร้างหรือปลุกเร้าความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน   
๓) ส่งผู้แทนเข้าสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ๔) จัดตั้งรัฐบาล หากได้รับ
เสียงข้างมากในรัฐสภา และปฏิบัติภารกิจตามนโยบายที่ได้วางไว้ และเลือกข้าราชการระดั บสูง  
๕) ควบคุมรัฐบาล หากไม่สามารถได้เสียงข้างมากในร ัฐสภา อาจต้องทำหน้าที่พรรคฝ่ายค ้าน  
คอยควบคุมการทำงานของรัฐบาล โดยการตั้งกระทู ้ถาม หรือเสนอญัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบเป็นรายกระทรวงหรือคณะ นอกจากนี้ยังสามารถวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ผ่านทาง
สื่อมวลชน การประชุมสัมมนา และช่องทางอื่น ๆ เพื่อควบคุมไม่ให้รัฐบาลใช้อำนาจตามอำเภอใจ  
๖) ประสานระหว่างกลุ่มผลประโยชน์กับรัฐบาล โดยการพยายามเสนอข้อเสนอของกลุ่มผลประโยชน์
ของตนเอง และไกล่เกล่ียผลประโยชน์ให้ได้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ และในขณะเดียวกันต้องไม่ขัด
กับผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองให้ได้มากท่ีสุด๕๒ 

 
๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๗ 
 

 ๒) พรรคต้องให้ความสำคัญต่อการเมืองคนรุ่นใหม่ แรกๆ การเมืองพรรคเพื่อไทยทำ
กิจกรรมการเมืองแนวเดิม ประชาธิปัตย์ก็แนวเดิมหลังจากพรรคอนาคตใหม่มาฉีกแนว เพื่อไทยต้อง
ไปทำ Young blood ประชาธิปัตย์ต้องไปฟื้นนิวเดม ทุกคนต้องทำการเมืองกับคนรุ่นใหม่ ทุกพรรค
ต้องสร้างการส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดีย ขนาดคุณชวนเล่นเฟสไม่เป็นก็ต้องมีเฟสบุ๊ค นักการเมืองหลาย
คนเล่นไม่เป็นแต่ตัวเองก็ต้องมี แสดงว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วก็สิ่งที่สำคัญพรรคการเมืองที่เป็นพรรค
การเมืองหลักๆ ก็ยังใช้วิธีการใต้ดิน ต้องยอมรับว่าเขาใช้กระสุนใช้เงินมากพอสมควร เช่น บางพรรค
การเมืองท่ีเขาชอบแซวว่าไปหาเสียงรถ ๗ คัน มีคนนั่งในรถเพียงแค่คันเดียว ส่วนรถอีก ๖ คันก็คือเงิน
ทั้งนั ้นเลยที่ขนไป ก็คือใช้หลายรูปแบบพร้อมใช้ทุกอย่างที่สามารถแปรประชาชนเป็นคะแนนเสียง
อย่างเช่น เป็นพรรคการเมืองเมื่อรู้ว่าแฟนคลับอยู่ตรงไหนก็ต้องสร้างโซเชียลมีเดียเข้าไปหาเขาต้องทำ
ตัวติดดินกินข้าวแกงข้างถนน ท้ังๆ ท่ีชีวิตไม่เคยกินมาก่อนแต่ต้องทำเพื่อท่ีจะเอาภาพไปหาเสียงใน
โลกโซเชียล ในขณะเดียวกันก็ต้องยกสายหากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ไปเป็นหัวคะแนนและพร้อมจะ
จ่ายเงินใต้โต๊ะด้วยคือทำทุกวิถีทางเพื่อชัยชนะในการเลือกตั้งแต่ปรากฎการณ์นี้จะไม่ชัดในการ
เลือกตั้งปี ๒๕๖๔ แต่จะชัดอีก ๒ ปีข้างหน้า๕๓  
 ๓) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ ไลน์ ทำให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงประเด็นเรื่องราวต่างๆ ในสังคมมากยิ่งขึ้น๕๔ 
 ๔) ผู้สมัครเดินหาเสียงทุกหลังคาเรือน พรรคการเมืองจัดเวทีปราศรัยสนับสนุนโดยมี
ตัวแทนของพรรคร่วมปราศรัย๕๕ 
 ๕) การรณรงค์หาเสียง ประกอบกับการเสนอนโยบายท่ีถูกใจประชาชน และความตื่นตัว
ทำสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การเลือกตั้งครั้งแรกหลังการยึดอำนาจของคณะรัฐประหาร๕๖ 
 ๖) พรรคการเมืองพยายามหาคนหรือผู้สมัครหน้าใหม่ท่ีมีจิตอาสาสูงมาเป็นตัวแทนพรรค 
และลงพื้นท่ีอย่างสม่ำเสมอและหาคนในพื้นท่ีนั้นๆ เป็นตัวแทนพรรค๕๗ 
 ๗) ในการเลือกตั้งท่ีผ่านมาพรรคการเมืองเป็นองค์กรหรือสถาบันที่มีความสำคัญยิ่งต่อ
การตัดสินใจของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่เรื่องคัดเลือกบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
พรรค และผู้สมัครรับเลือกตั้ง และทำหน้าที่เชื ่อมโยงระหว่างภาครั ฐกับประชาชน โดยนำความ
ต้องการของประชาชนกำหนดเป็นนโยบายและหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาแปลงนโยบายของ
พรรคการเมืองไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองถือเป็นองค์กรแห่ง

 
๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๘ 
 

การเรียนรู้ทางการเมือง ซ่ึงบทบาทหน้าท่ีสำคัญระดับต้น ๆ ต่อความคิดของประชาชนในการตัดสินใจ
เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง๕๘ 
 ๘) ในส่วนของพรรคการเมืองมีบทบาทค่อนข้างน้อยจากการเลือกตั้งท่ีผ่านมา เนื่องจาก

ประชาชนรู้จักและตื่นตัวกับผู้สมัครมากกว่าพรรคการเมือง  โดยรายบุคคลประชาชนจะให้ความ

ไว้วางใจมากกว่า๕๙ 

สรุปได้ว่า พรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของการที่ประชาชนจะ
ตัดสินใจเลือกตั้ง และทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง เพราะหากมีพรรคการเมืองท่ีน่าเช่ือถือก็จะทำ
ให้เสนอนโยบายท่ีดีต่อประชาชน ผลท่ีตามมาก็คือจะมีคนสนใจสมัครเข้ามาเสนอตัวเป็นตัวแทนของ
พรรคการเมือง เพื่อให้ประชาชนเลือกเป็นผู้แทน ดังนั้นพรรคการเมืองจึงควรเป็นสถาบันทางการเมือง
ท่ีจัดตั้งอย่างเป็นทางการและเป็นพรรคท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารให้มากท่ีสุด 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย สามารถทำการวิเคราะห์ด้วย
รูปแบบ SWOT เพื่อวิเคราะห์สภาพของการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
-  เป็นพรรคเก่ามีฐานเสียงท่ีแน่นหนาในพื้นท่ี 
-  มีเงินบริจาคเข้าพรรค จากกลุ่มทุน 
-  เป็นพรรคที่มีความผูกพันกับประชาชนใน
พื้นท่ี 
-  เป็นพรรคเก่าแก่หลายพรรคมีประสบการณ์ 
มีฐานเสียงเฉพาะ 
-  มีพรรคใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ เป็นทางเลือกใหม่ มี
คนรุ่นใหม่ 
-  มีผู้มีบารมีสนับสนุน 
-  อุดมการณ์ แนวทางและนโยบายของพรรค 

-  เป็นพรรคการเมืองใหม่ 
-  หัวหน้าพรรคไม่น่าสนใจ เป็นคนหน้าเดิม ๆ  
-  ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจน สนับสนุนเพียงคนบาง
กลุ่ม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
-  ผู ้ใหญ่ในพรรคไม่สามารถคุมลูกพรรคได้ใน
บางครั้ง 
-  ขาดผู ้นำพรรคที่ เข ้มแข็ง กล้าหาญ กล้า
ตัดสินใจ และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
ประชาชน 
 

 

 

 

 
๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๙ 
 

โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค (Threat: T) 
-  พรรคจะต้องมีผลงานเป็นที่ประจ ักษ ์ เพื่ อ
ดึงดูดใจต่อประชาชน 
 

-  ขาดแกนนำที ่ม ีท ักษะในการสื ่อสารต่ อ
สาธารณะ 
-  ถูกมองจากกลุ่มรากหญ้าว่าไม่สนใจพวกเขา 
  

 
 ๖. อิทธิพลของสื่อ 
 ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ อิทธิพลของสื่อทำได้โดยวิธี
ใดบ้างจึงทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้คำตอบสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ปัจจุบันสื่อออนไลน์ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง จะเห็นได้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยท่ีแต่ละพรรคมีการใช้
ช่องทางเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ยูทูปและไลน์ ในการหาเสียงเลือกตั้งและสร้าง Community 
ไว้เพื ่อให้ประชาชนรับข่าวสารการลงพื้นที ่นโยบาย รวมไปถึงกิจกรรมที่ผู ้สมัครทำในแต ่ละวัน  
จึงกลายเป็นการรวมการใช้ส่ือท้ังส่ือบุคคลท่ีมีการลงพื้นท่ี โดยมีการใช้ผู้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เป็นท่ีรู้จัก
ของประชาชน และสื่อออนไลน์ที่เป็นช่องทางที่สามารถสร้างการเข้าถึง การมีส่วนร่วมเข้าด้วยกัน  
ส่ือออนไลน์เรื่องราวต่าง ๆ จะถูกอัพเดทตลอดเวลารวมถึงเหตุการณ์จริงสดใหม่ท่ีประชาชนได้รับด้วย 
จึงเป็นช่องทางท่ีได้รับความนิยมและใช้อย่างแพร่หลายในการหาเสียงเลือกตั้งท่ีผ่านมาได้มากท่ีสุด  
ท้ังในการโฆษณาผ่านส่ือมวลชนท้ังป้ายหาเสียง โทรทัศน์ท่ีมีการสอดแทรกคำสำคัญ และส่ือท่ีใช้ในส่ือ
ออนไลน์ของผู้สมัครไว้อย่างชัดเจน ช่องทางส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือออนไลน์ จึงสามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองได้เป็นอย่างดีท้ังการเลือกตั้ง การรับข่าวสาร จนกระท่ังเกิดเป็นการร่วม
ชุมนุมต่าง ๆ  ทางการเมือง เพราะสื่อเป็นช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและพรรค
การเมืองได้ เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น บุคคลสำคัญทางการเมืองกลายเป็นบุคคล
สาธารณะที่ปรากฏในทุกสื่อ ทุกช่องทาง รวมถึงข่าวการเมืองที่เป็นผลผลิตที่ผ่านการขัดเกลาของ
นักการเมืองและบรรดาท่ีปรึกษาทางการส่ือสาร ทำให้ข่าวกลายเป็นเรื่องท่ีมีท้ังส่วนจริงและแต่งขึ้น
ปนกันอยู่ ในปัจจุบันข่าวการเมืองมีการปรุงแต่งจากเรื ่องจริงกลายเป็นเสมือนเรื ่องที่แต่งขึ้นมา  
ข่าวการเมืองหรือข่าวสารท่ีมีการนำเสนอจึงเป็นผลผลิตท่ีสร้างขึ้นจากระบบคุณค่าท่ีผู้ส่ือข่าวยึดถือใน
การคัดเลือกข่าวสาร การนำเสนอข่าวการเมืองผ่านส่ือมวลชนเป็นการรายงานกิจกรรมทางการเมืองท่ี
เกิดขึ้นเท่านั้น ซ่ึงย่อมจะถูกขับเคล่ือนโดยรัฐบาล และเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นศูนย์กลางอยู่แล้ว ข่าวทาง
การเมืองท่ีถูกนำเสนอผ่านส่ือมวลชนจึงกลายเป็นการนำบุคคลท่ีเป็นชนช้ันนำในสังคมมากล่าวแสดง
ทัศนะ รวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทำให้ข่าวท่ีนำเสนอกลายเป็นความจริงท่ีสงวนไว้ให้เฉพาะ
บุคคลสำคัญหรือท่ีมีชนช้ันและมีหน้าตา เป็นท่ีรู้จักในสังคม ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการนำเสนอข่าวสาร



๑๖๐ 
 

ทางการเมืองผ่านส่ือมวลชน จึงเน้นแค่เพียงเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีความสดใหม่ทันต่อเหตุการณ์เท่านัน้ 
ทำให้ในส่วนของหลักความเป็นจริง ความลึกของข่าวต่าง ๆ จึงขาดหายไปด้วยเช่นกัน ส่ือมวลชนจึงมี
อิทธิพลและถือเป็นช่องทางที่มีบทบาททางการเมืองมากที่สุด สามารถเป็นช่องทางในการสร้างมติ
มหาชนในการถ่ายทอดข่าวสารต่อคนกลุ่มกว้างได้เป็นอย่างดี ช่วยในการกำหนดระเบียบวาระของ
สถานการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ได้ ซ่ึงเมื่อส่ือมวลชนจัดระเบียบในการนำเสนอข่าวสารทางการเมืองก็
จะส่งผลให้กลายเป็นที่พูดถึงของทั้งประชาชนรวมไปถึงพรรคการเมือง องค์กรต่าง ๆ  นอกจากนี้
ส่ือมวลชนยังมีอิทธิพลท่ีจะสร้างหรือทำลายนักการเมืองได้จากการแค่รายงานข่าวเท่านั้น ส่ือมวลชน
จึงยังเป็นเสมือนกระบอกเสียงที่สำคัญในการนำเสนอข่าวสารทางการเมือง และเป็นช่องทางที่มี
ความสำคัญเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกท่ี ทุกเวลา๖๐ 
 ๒) การเลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ีผ่านมามีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โซเชียล
มีเดีย  เฟสบุ๊ค ไลน์และเว็บไซต์  เน้นย้ำซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และเน้นประเด็น
ท่ีสังคมสนใจแบบเจาะลึก และเฉพาะเจาะจง๖๑ 
 ๖) ส่ือมีผลมากเพราะฉะนั้นส่ือเป็นส่ือออนไลน์เมื่อก่อนก่อนหน้านี้ก่อนหน้าปี ๒๕๖๒ 
ส่ือเป็นส่ือท่ีสังกัด ช่อง ๓ ช่อง ๕ ช่อง ๗ ช่อง ๙ แต่ปรากฎว่าในปี ๒๕๖๒ หลังจากปรากฏการณ์ใน
โซเชียลมีเดียท่ีเป็นหลังจากปรากฏการณ์ท่ี เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ เติบโตขึ้นหลังปี ๒๕๖๐ ปรากฏว่า
ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้เราพบว่ายูทูปเปอร์ เราพบว่า เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ สร้างนักข่าวจำนวนมาก  
นี่คือสื ่อท่ีเกิดขึ้นคือใครก็เป็นสื่อได้ ปรากฏว่าใครก็เป็นสื่อได้ ทุกคนก็สามารถใช้โอกาสสร้างความ
สนใจสร้างประเด็นทางการเมืองขึ้นมาได้ตลอดเวลา๖๒  
 ๔) สื่อที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวในหมู่เยาวชนมากที่สุดคือ สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ และ แอป
พลิเคชัน ต่าง ๆ เช่น Smart Vote ไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ และส่ือบุคคลในรูปแบบการ
เดินเคาะประตูบ้าน๖๓ 
 ๕) การใช้ส่ือสมัยใหม่หรือเทคโนโลยีทางการส่ือสารเป็นช่องทางให้คนรุ่นใหม่มีพื้นท่ีใน
การแสดงออก และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง๖๔ 
 ๖) ทุกช่องทางส่ือสารของส่ือ กระตุ้นคนให้อยากเลือกตั้ง ประกอบกับกระแสการอยาก
ได้รัฐบาลของประชาชนจริง ๆ  ทำให้ทุกการสื่อสารของอิทธิพลกระแสหลัก กระแสรองต่าง ๆ  ไป

 
๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๖๑ 
 

กระตุ้นเตือนให้คนออกมาเลือกตั้งและอีกอย่างคือคนรุ่นใหม่ที่ได้เลือกตั้งครั ้งแรกก็เพราะอิทธิพล 
ทางส่ือโซเซียลมิเดีย๖๕ 
 ๗) ส่ือถือเป็นส่ิงสำคัญในการหาเสียงของแต่ละพรรค ส่วนมากจะใช้ส่ือการหาเสียงแบบ
ปากต่อปากโดยผ่านพี่น้องประชาชน๖๖ 
 ๘) ส่ือมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญมากท่ีส่งผลต่อการช้ีนำกระแสทางการเมือง เป็นกลุ่มคน
สำคัญท่ีนำเสนอข่าวสาร ท่ีส่งผลและมีอิทธิพลทำให้คนจำนวนมากสามารถรับรู้เรื่ องราวในแง่มุมท่ี
หลากหลายได้ในหลายรูปแบบทั้ง วิทยุ สิ ่งพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และโฆษณาต่าง ๆ  ซึ ่งเป็น
ข้อมูลท่ีได้รับไปสู่มวลชนนั้นเอง แน่นอนว่าถ้าประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านใดด้านหนึ่งเข้าไปก็จะ
ติดและเช่ือตามนั้นเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้มีโทรศัพท์มือถือ วิทยุ โทรทัศน์ ซ่ึงสามารถรับรู้
ข่าวสารได้รวดเร็วตลอดเวลา บทบาทของส่ือจึงมีความสำคัญมากท่ีจะส่ือสารให้คนตั้งแต่วัยเด็กจนถึง
วัยชรา ไม่ว่าจะอ่านหนังสือไม่ออกหรือเขียนไม่ได้ก็ตาม แต่พวกเขาก็สามารถท่ีจะรับรู้ข่าวสารได้ และ
จะตามกระแสนั้นโดยไม่ได้ตั้งคำถามและหาคำตอบว่าความจริงท้ังเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลังข่าวนั้นเป็น
อย่างไร ส่วนใหญ่จะเชื่อในภาพแรกที่เห็นเป็นธรรมชาติของคนไทยที่เชื ่อคนง่าย จึงถือว่าสื ่อมี
ความสำคัญท่ีสุดในการนำเสนอและทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง๖๗ 
 ๙) การชักจูง การณรงค์ของส่ือมีผลและมีประสิทธิภาพและมีอิทธิพลมาก สามารถเข้าถึง
สามารถทำให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างท่ัวถึง ทำให้ประชาชนตื่นตัวเป็นอย่างมาก และเทคนิค
การประชาสัมพันธ์ก็ยังสามารถทำให้ตื่นตัวได้๖๘ 
 ๑๐) สมัยก่อนยังไม่มีโซเชียลมีเดียมา ส่วนใหญ่จะผ่านช่องทางสื่อหลักไม่ว่าจะเป็น
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือการปราศรัย หรือพรรคการเมือง เพื่อหาหนทางเข้าหาประชาชนแล้วก็
บอกกันตรงๆ แต่ในยุคนี้การให้ความรู้ประชาชนยกระดับการรับรู้เรื่องการเมือง เรื่องการเลือกตั้งหรือ
ประชาธิปไตยสามารถทำได้ง่ายข้ึน เพราะฉะนั้นช่องทางโซเชียลมีเดียตอนนี้มีเยอะมากขึ้น โดยเฉพาะ
ปัจจุบันนี้เช่น คลับเฮ้าส์ ก็มีเข้ามาใหม่และฮ็อตสุดในตอนนี้มีคนเข้าไปหลากหลายประเภทท้ังความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกันก็สามารถท่ีจะไปส่งเสริมเรื่องของประชาธิปไตยหรือส่งเสริมให้มีความตื่นรู้หรือ
ยกระดับการรับรู้แล้วให้มีความสนใจและให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น๖๙ 
 ๑๑) ประชาชนเขาต้องการไปใช้สิทธิในฐานะท่ีเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสังคมใน
โลกโซเชียล ถ้าหากเขาไปเลือกตั้งแล้วส่วนเพื่อนอีกคนยังไม่ไปเลือกตั้งเขาก็จะมีการชักชวนหรือว่า

 
๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๙ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๖๒ 
 

เกิดการโอ้อวดกันว่าไปใช้สิทธิมาแล้ว คนไม่ไปใช้สิทธิถือว่าไม่ได้เป็นพลเมืองที่ดี ทีนี้ การไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งของเขากับการไปใช้สิทธิในช่วงใดช่วงหนึ่งเป็นเรื่องท่ีประชาชนเกิดการตื่นตัว ช่วงท่ีประชาชน
อยากไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะเขาไม่เคยไปใช้กับการไปเลือกตั้งโดยใช้จิตสำนึกไปเอง สื่อโซเชียล  
ส่ือใหม่ๆ เป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยได้คะแนนท่ีได้รับ
ถล่มทะลายจากเด็กเยาวชน เด็กที่ไม่เคยเลือกตั้งเขาออกมาเลือกตั้งครั ้งแรก เขาไม่ต้องการคนแก่  
เขาต้องการวัยรรุ่นท่ีปกครองประเทศก็เลยเทคะแนนให้พรรคของคนรุ่นใหม่๗๐ 
 ๑๒) การส่ือสารมวลชนมีวิธีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีหลากหลายช่องทางให้ประชาชน
เข้าถึง การสื่อสารเป็นช่องทางสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู ้ข่าวสารต่าง ๆ  จึงเป็นช่องทางท่ี
สำคัญที่จะให้ประชาชนรับรู ้เพื ่อประกอบการตัดสินใจ การเลือกตั้งที ่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน 
นักการเมืองก็ยังใช้วิธีการหาเสียงแบบเดิมๆ 

สรุปได้ว่า ในยุคปัจจุบันการสื่อสารถือว่าเป็นยุคที่สังคมอยู่ในโลกของการสื่อสารหรือ
ระบบออนไลน์ จึงถือได้ว่าส่ือมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตทางการเมืองท่ีสำคัญมาก ก็ด้วยท่ีว่าข้อมูลข่าวสาร
สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างง่ายมาก หากส่ือกระตุ้นชักจูงให้ประชาชนไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง ก็จะทำ
ให้มีผลเกิดการตื่นตัวทางการเมืองท่ีสูงมากตามไปด้วย 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย สามารถทำการวิเคราะห์ด้วย
รูปแบบ SWOT เพื่อวิเคราะห์สภาพของการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ได้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
-  ส่ือสารแบบถึงตัว 
-  ส่ือสารผ่านกลุ่มเป้าหมายตลอดเวลา 
-  สื ่อมวลชนเป็นหน่วยการเรียนรู้ที ่มีบทบาท
อย่างยิ่งต่อการรับข่าวสารทางการเมือง 
-  โทรทัศน์ทำให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจ
ทางการเมืองของประชาชน 
-  โทรทัศน์เป็นส่ือท่ีรวดเร็วทันใจเสนอข่าวอย่าง
ตรงไปตรงมา 

-  ส่ือออนไลน์ประชาชนเข้าถึงได้ไม่ครบคลุม 
-  เน ื ้อหาของส่ือก่อให้เกิดความร ุนแรงทาง
การเมือง 
-  การทำความเข้าใจทางการเมืองของภาครัฐ
เลือกข้าง ทำให้ไม่เป็นกลางทางการเมือง 
-  ประชาชนในภูมิภาคนิยมใช้ส่ือแบบดั้งเดิมทำ
ให้รับส่ือไม่ครบถ้วน 

 

 

 

 
๗๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๖๓ 
 

โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค (Threat: T) 
-  การเปิดเวทีดีเบทโดยท่ัวไป 
-  ใช้ส่ือเดิมและส่ือใหม่ผสมผสานกัน 
-  เทคโนโลยีใหม่เข้ามาตลอด 
-  มีนวัตกรรมการใช้ส่ือท่ีหลากหลาย 

-  เทคโนโลยีทางสื ่อสารการเมืองมีไม ่มาก
เพียงพอ 
-  ส่ือต่างประเทศมีอิทธิพลต่อการเลือกข้างของ
ประชาชน  

 
๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มี
ผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 
 ๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๔๐๐ คน จำแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังในตารางท่ี ๔.๑ 
 

ตารางที่ ๔.๑ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
(n=๔๐๐) 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
เพศ   

๑. ชาย ๒๒๗ ๕๖.๗ 
๒. หญิง ๑๗๓ ๔๓.๓ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
อายุ   

๑. ๑๘-๓๐ ป ี ๑๓๔ ๓๓.๔ 
     ๒. ๓๑-๔๐ ป ี ๑๒๘ ๓๒.๐ 

๓. ๔๑-๕๐ ป ี ๗๑ ๑๗.๘ 
๔. ๕๑-๖๐ ป ี ๔๔ ๑๑.๐ 
๕. มากกว่า ๖๐ ปี ๒๓ ๕.๘ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
 
 
 



๑๖๔ 
 

ตารางที่ ๔.๑ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 
(n=๔๐๐) 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา   
     ๑. ประถมศึกษา ๕๐ ๑๒.๔ 

๒. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ๑๔๑ ๓๕.๓ 
๓. อนุปริญญา / ปวส. ๗๙ ๑๙.๘ 
๔. ปริญญาตร ี ๑๒๖ ๓๑.๕ 
๕. ปริญญาโท ๔ ๑.๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
๑. ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๒๐๑ ๕๐.๔ 
๒. ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๒๒ ๓๐.๓ 
๓. ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๓๖ ๙.๐ 
๔. ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท  ๒๐ ๕.๐ 
๕. ๒๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท  ๖ ๑.๕ 
๖. ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๑๕ ๓.๘ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
อาชีพ   

๑. นิสิต/นักศึกษา  ๙๒ ๒๓.๐ 
๒. เกษตรกร  ๗๒ ๑๘.๐ 
๓. พนักงานเอกชน ๓๖ ๙.๐ 
๔. รับจ้าง ๖๒ ๑๕.๔ 
๕. รับราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ ๖๑ ๑๕.๓ 
๖. ธุรกิจส่วนตัว ๗๗ ๑๙.๓ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

  
 จากตารางท่ี  ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การพัฒนาการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป” จำแนกได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๒๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๖.๗ ส่วนเพศหญิง จำนวน ๑๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓  



๑๖๕ 
 

 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๑๘-๓๐ ปี มีจำนวน ๑๓๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๓.๔ อายุ ๓๑-๔๐ ป ีจำนวน ๑๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ อายุ ๔๑-๕๐ ป ีจำนวน ๗๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘ อายุ ๕๑-๖๐ ป ีจำนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐ อายุ มากกว่า ๖๐ ปี 
จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘ ตามลำดับ 
 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. จำนวน ๑๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๒๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส. จำนวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘ มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔ มีการศึกษาระดับปริญญาโท 
จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐ ตามลำดับ 
 รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท จำนวน ๒๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔ มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน 
๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓ มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙.๐ มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐ มี
รายได้ต่อเดือน  ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘ มีรายได้ต่อเดือน ๒๕,๐๐๑ 
– ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ 
 อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนิสิต/นักศึกษา จำนวน ๙๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๓.๐ มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓  มีอาชีพเกษตรกร 
จำนวน ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ มีอาชีพรับจ้าง จำนวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔ มีอาชีพ
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓ มีอาชีพพนักงานเอกชน 
จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

4.2.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการต่ืนตัวทางการเมือง 

ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง ประกอบด้วย สถาบันการกล่อมเกลาทางการเม ือง 

คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมือง พรรคท่ี

สังกัดของผู้สมัคร และอิทธิพลของส่ือ ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง โดยภาพรวม 

(n=๔๐๐) 

 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๕๖)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียพบผลการศึกษา คือ สถาบันการ

กล่อมเกลาทางการเมือง (x̅ = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๖) คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (x̅ = ๓.๕๔, 

S.D. =๐.๖๙) อิทธิพลของส่ือ (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๖๔) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (x̅ = ๓.๕๓, 

S.D. =๐.๖๗) พรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร (x̅ = ๓.๕๒, S.D. =๐.๖๖) และนโยบายของพรรคการเมือง 

(x̅ = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๗๓) ทุกด้านอยู่ในระดับมากตามลำดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละ
ด้านพบผลการศึกษาดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยการต่ืนตัวทางการเมือง 
ที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 

 ระดับการต่ืนตัว  

x̅ S.D. แปลผล 
๑. สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง ๓.๕๘ ๐.๖๖ มาก 
๒. คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๓.๕๔ ๐.๖๙ มาก 
๓. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๓.๕๓ ๐.๖๗ มาก 
๔. นโยบายของพรรคการเมือง ๓.๔๙ ๐.๗๓ มาก 
๕. พรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร ๓.๕๒ ๐.๖๖ มาก 
๖. อิทธิพลของส่ือ ๓.๕๓ ๐.๖๔ มาก 

รวม ๓.๕๓ ๐.๕๖ มาก 



๑๖๗ 
 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองจำแนกเป็นราย
ข้อ 

(n=๔๐๐) 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง x̅ S.D. แปลผล 
๑. หน่วยงานของรัฐบาล และ พรรคการเมืองให้ความรู้

ทางการเมืองแก่ท่านในเรื่องการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

 
๓.๖๕ 

 
๐.๘๙ 

 
มาก 

๒. สถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดความอ่าน 

ทำให้เกิดความสนใจทางการเมือง 

 
๓.๖๐ 

 
๐.๗๗ 

 
มาก 

๓. ประสบการณ์ในการรับรู้รับเจตนาของนักการเมืองท่ีลง

สมัครรับเลือกตั้ง 

 
๓.๕๓ 

 
๐.๙๒ 

 
มาก 

๔. รับข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อมวลชนทำให้มีความ

สนใจติดตามข่าวสารเสมอ 

 
๓.๕๗ 

 
๐.๘๐ 

 
มาก 

๕. เคยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกับ

เพื่อนๆ หรือบุคคลอ่ืน 

 
๓.๕๘ 

 
๐.๙๒ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๕๘ ๐.๖๖ มาก 
ด้านคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกต้ัง    

๑. ผู้สมัครมีประสบการณ์ทางการเมืองและมีช่ือเสียง ๓.๖๔ ๐.๘๒ มาก 
๒. ผู้สมัครมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ี ๓.๖๒ ๐.๘๕ มาก 
๓. ผู้สมัครช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ๓.๔๐ ๐.๙๑ ปานกลาง 
๔. ผู้สมัครมีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ ในส่ิงถูกต้อง ๓.๖๐ ๐.๘๙ มาก 
๕. ผู้สมัครมีความอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นกันเอง ๓.๔๘ ๐.๘๙ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๔ ๐.๖๙ มาก 



๑๖๘ 
 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการ
เลือกตั้งท่ัวไปจำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 

(n=๔๐๐) 

 

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง x̅ S.D. แปลผล 
๑. การปราศรัยหาเสียงของนักการเมืองท่ีทำให้เกิดการ
ตื่นตัว 

๓.๖๑ ๐.๘๓ มาก 

๒. การมีเอกสารแนะนำตัวส่งถึงบ้านทำให้เกิดการตื่นตัว ๓.๔๗ ๐.๘๔ มาก 
๓. การโฆษณาหาเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์ทำให้เกิดการ
ตื่นตัว 

 
๓.๕๑ 

 
๐.๘๙ 

 
มาก 

๔. การติดป้ายหาเสียงโปสเตอร์ท่ีโดดเด่นทำให้เกิดการ
ตื่นตัว 

๓.๕๖ ๐.๘๐ มาก 

๕. การโฆษณาทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ทำให้
เกิดการตื่นตัว 

 
๓.๕๔ 

 
๐.๘๗ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๕๓ ๐.๖๗ มาก 
ด้านนโยบายของพรรคการเมือง    

๑. มีนโยบายชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได ้ ๓.๔๐ ๐.๙๑ ปานกลาง 
๒. มีนโยบายปรับปรุงค่าแรงขั้นตำ่และเพิ่มรายได้ระดับ
ปริญญาตร ี

 
๓.๔๔ 

 
๐.๘๔ 

 
มาก 

๓. มีนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพรักษาฟรี ๓.๕๓ ๐.๘๖ มาก 
๔. มีนโยบายด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ๓.๕๗ ๐.๘๗ มาก 
๕. มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรด้านเงินทุนและประกัน
ราคาผลผลิต 

๓.๕๑ ๐.๘๗ มาก 

ภาพรวม ๓.๔๙ ๐.๗๓ มาก 
ด้านพรรคที่สังกัดของผู้สมัคร    

๑. เป็นพรรคเก่าแก่และมีช่ือเสียง ๓.๕๓ ๐.๘๗ มาก 
๒. พรรคการเมืองท่ีประชาชนท่ัวไปให้การยอมรับ ๓.๕๐ ๐.๘๑ มาก 
๓. สังกัดพรรคการเมืองท่ีมีนโยบายชัดเจน ๓.๕๘ ๐.๘๒ มาก 
๔. เป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ ่ ๓.๕๐ ๐.๗๙ มาก 
๕. หัวหน้าพรรคเป็นท่ีน่าไว้วางใจของประชาชน ๓.๕๐ ๐.๘๒ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๒ ๐.๖๖ มาก 



๑๖๙ 
 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการ
เลือกตั้งท่ัวไปจำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 

(n=๔๐๐) 

  
 จากตารางที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับการปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบผลการศึกษาดังนี้ 

 ๑. ด้านสถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅ = 
๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๖) เมื ่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ หน่วยงานของ

รัฐบาล และ พรรคการเมืองให้ความรู้ทางการเมืองแก่ท่านในเรื่องการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (x̅ 
= ๓.๖๕, S.D. = ๐.๘๙) รองลงมาคือ สถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดความอ่าน ทำให้

เกิดความสนใจทางการเมือง (x̅ = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๗๗) และเคยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทางการเมืองกับเพื่อนๆ หรือบุคคลอ่ืน (x̅ = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๙๒) 

 ๒. ด้านคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๔, 
S.D. = ๐.๖๙) เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ ผู้สมัครมีประสบการณ์ทาง

การเมืองและมีช่ือเสียง (x̅ = ๓.๖๔, S.D. = ๐.๘๒) รองลงมาคือผู้สมัครมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

(x̅ = ๓.๖๒, S.D. = ๐.๘๕) และผู้สมัครมีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ ในส่ิงถูกต้อง (x̅ = ๓.๖๐, 
S.D. = ๐.๘๙) 

ด้านอิทธิพลของสื่อ x̅ S.D. แปลผล 
๑. ข่าวสารทางการเมืองจากการอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ทางการเมือง และวารสารอ่ืน ๆ ทำให้ท่านตื่นตัวทาง
การเมือง 

 
๓.๕๙ 

 
๐.๘๗ 

 
มาก 

๒. บุคคลในครอบครัว เพื่อนและท่ีทำงานทำให้ท่านเกิด
การตื่นตัวทางการเมือง 

 
๓.๔๘ 

 
๐.๗๔ 

 
มาก 

๓. ข่าวสารทางการเมืองจากส่ือโทรทัศน์ทำให้ท่านเกิดการ
ตื่นตัวทางการเมือง 

 
๓.๕๘ 

 
๐.๘๕ 

 
มาก 

๔. ข่าวสารทางการเมืองจากส่ือวิทยุทำให้ท่านเกิดการ
ตื่นตัวทางการเมือง 

 
๓.๔๑ 

 
๐.๘๒ 

 
มาก 

๕. ข่าวสารทางการเมืองจากส่ืออินเตอร์เน็ตหรือส่ือใหม่ทำ
ให้ท่านเกิดการตื่นตัวทางการเมือง 

 
๓.๖๐ 

 
๐.๘๗ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๕๓ ๐.๖๔ มาก 



๑๗๐ 
 

 ๓. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = 
๐.๖๗) เมื ่อพิจารณาข้อที ่มีคะแนนเฉลี ่ยสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่  การปราศรัยหาเสียงของ

นักการเมืองที่ทำให้เกิดการตื่นตัว (x̅ = ๓.๖๑, S.D. = ๐.๘๓) รองลงมาคือการติดป้ายหาเสียง

โปสเตอร์ท่ีโดดเด่นทำให้เกิดการตื่นตัว (x̅ = ๓.๕๖, S.D. = ๐.๘๐) และการมีเอกสารแนะนำตัวส่งถึง

บ้านทำให้เกิดการตื่นตัว (x̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๘๔) 

 ๔. นโยบายของพรรคการเมือง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๙, S.D. = 
๐.๗๓) เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ มีนโยบายด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ 

(x̅ = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๘๗) รองลงมาคือมีนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพรักษาฟรี (x̅ = ๓.๕๓, 

S.D. = ๐.๘๖) และมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรด้านเงินทุนและประกันราคาผลผลิต (x̅ = ๓.๕๑, 
S.D. = ๐.๘๗) 

 ๕. พรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๒, S.D. = ๐.๖๖) 

เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ สังกัดพรรคการเมืองท่ีมีนโยบายชัดเจน (x̅ 

= ๓.๕๘, S.D. = ๐.๘๒) รองลงมาคือเป็นพรรคเก่าแก่และมีช่ือเสียง (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๘๗) และ

เป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ (x̅ = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๘๒) 

 ๖. อิทธิพลของสื่อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๖๔) เมื่อ
พิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ ข่าวสารทางการเมืองจากส่ืออินเตอร์เน็ตหรือ

ส่ือใหม่ทำให้ท่านเกิดการตื่นตัวทางการเมือง (x̅ = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๘๗) รองลงมาคือข่าวสารทาง
การเมืองจากการอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารทางการเมือง และวารสารอื่น ๆ  ทำให้ท่านตื่นตัวทาง

การเมือง (x̅ = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๘๗) และข่าวสารทางการเมืองจากสื่อโทรทัศน์ทำให้ท่านเกิดการ

ตื่นตัวทางการเมือง (x̅ = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๘๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

4.2.๓ ผลการวิเคราะห์หลักอิทธิบาท ๔  
จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองและจากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล

สำคัญด้านหลักธรรมและการประยุกต์หลักธรรม เพื่อพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งท่ัวไป ซ่ึงผู้วิจัยได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว ถัดจากนี้ไปผู้วิจัยจึงนำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม
เพื่อสอบถามจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ว่าสามารถนำหลักอิทธิบาทธรรมมาพัฒนาตนก็จะทำให้
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง ตามที่ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญได้เสนอแนะ และเพื่อยืนยันผลการ
สัมภาษณ์ ดังนี้   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลกัอทิธิบาท ๔ 
 หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น วิริยะ ความพากเพียร

ในส่ิงนั้น จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น และวิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น ผล

การวิเคราะห์ดังแสดงในตารางต่อไปนี ้

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม 
(n=๔๐๐) 

 

 จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า หลักอิทธิบาท ๔ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๓, S.D. 
= ๐.๖๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียพบผลการศึกษา คือ วิมังสา ความหมั่น

สอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น (x̅ = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๖๕) รองลงมาคือ จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ใน

ส่ิงนั้น (x̅ = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๖๗) วิริยะ ความพากเพียรในส่ิงนั้น (x̅ = ๓.๔๕, S.D. = ๐.๖๗) และ

ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น (x̅ = ๓.๓๖, S.D. = ๐.๖๔) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อของแต่ละด้าน พบผลการศึกษาดังนี้ 
 
 
 
 

หลักอทิธิบาท ๔ x̅ S.D. แปลผล 
๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น ๓.๓๖ ๐.๖๔ ปานกลาง 
๒. วิริยะ ความพากเพียรในส่ิงนั้น ๓.๔๕ ๐.๖๗ มาก 
๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น ๓.๔๙ ๐.๖๗ มาก 
๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น ๓.๕๙ ๐.๖๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๓ ๐.๖๔ มาก 



๑๗๒ 
 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลหลักอิทธิบาท ๔ จำแนกเป็นรายข้อ 
(n=๔๐๐) 

ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งน้ัน x̅ S.D. แปลผล 
๑. มีความพอใจในการศึกษาและต ิดตามผลงานและ

ช่ือเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
๓.๒๔ ๐.๙๑ ปานกลาง 

๒. มีความพอใจในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ท่ีสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับพรรคและผู้สมัคร 

๓.๒๖ ๐.๘๖ ปานกลาง 

๓. มีความพอใจในนโยบายของพรรคการเมือง ที ่ เ อ้ือ
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี แก้ปัญหาท้องถิ่นได้จริง 

๓.๕๒ ๐.๘๙ มาก 

๔. มีความพอใจพรรคที่สังกัดของผู้สมัคร จากผลงานใน
สมัยท่ีผ่านมา 

๓.๓๕ ๐.๗๙ มาก 

๕. มีความพอใจต่อสื่อที่หลากหลายของผู้สมัครในการให้
ข้อมูลที่ทำให้สามารถติดตามเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเลือกตั้งได้ง่ายข้ึน 

๓.๔๓ ๐.๘๓ มาก 

ภาพรวม ๓.๓๖ ๐.๖๔ ปานกลาง 
วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งน้ัน    

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๓.๕๐ ๐.๘๒ มาก 
๒. พยายามติดตามการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๓.๔๙ ๐.๗๙ มาก 
๓. พยายามติดตามนโยบายของพรรคการเมืองของผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง 

๓.๔๗ ๐.๘๔ มาก 

๔. พยายามติดตามพรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร ๓.๓๘ ๐.๗๗ ปานกลาง 
๕. พยายามติดตามผู้รับสมัครรับเลือกตั้งจากส่ือท่ี
หลากหลาย 

๓.๔๒ ๐.๘๔ มาก 

ภาพรวม ๓.๔๕ ๐.๖๗ มาก 
จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งน้ัน    

๑. พิจารณาคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างจริงจัง ๓.๕๙ ๐.๗๗ มาก 
๒. มีความสนใจในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๓.๔๘ ๐.๘๒ มาก 
๓. มีความเอาใจใส่ไตรต่รองนโยบายของพรรคการเมือง ๓.๕๔ ๐.๘๐ มาก 
๔. ให้ความสำคัญต่อพรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร ๓.๔๓ ๐.๘๔ มาก 
๕. คำนึงถึงอิทธิพลของส่ือท่ีหลากหลาย ๓.๔๕ ๐.๘๒ มาก 

ภาพรวม ๓.๔๙ ๐.๖๗ มาก 



๑๗๓ 
 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูลหลักอิทธิบาท ๔ จำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 
(n=๔๐๐) 

 
 จากตารางท่ี ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ ภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๖๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบผลการศึกษาดังนี้ 

 ๑. ด้านฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๓, 
S.D. = ๐.๖๔) เมื ่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลำดับ ได้แก่ มีความพอใจในนโยบายของ

พรรคการเมือง (x̅ = ๓.๕๒, S.D. = ๐.๘๙) รองลงมา คือ มีความพอใจต่อสื่อที่หลากหลายของ

ผู้สมัคร (x̅ = ๓.๔๓, S.D. = ๐.๘๓) และมีความพอใจพรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร (x̅ = ๓.๓๕, S.D. = 
๐.๗๙) 

 ๒. ด้านวิริยะ ความพากเพียรในส่ิงนั้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๕, S.D. 
= ๐.๖๗) เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ๓ ลำดับ ได้แก่ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง (x̅ = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๘๒) รองลงมา คือ พยายามติดตามการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (x̅ = 

๓.๔๙, S.D. = ๐.๗๙) และพยายามติดตามนโยบายของพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (x̅ = 
๓.๔๗, S.D. = ๐.๘๔) 

 ๓. ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๙, 
S.D. = ๐.๖๗) เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ๓ ลำดับ ได้แก่ พิจารณาคุณลักษณะของผู้สมัคร

รับเลือกตั้งอย่างจริงจัง (x̅ = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๗๗) รองลงมา คือ มีความเอาใจใส่ไตร่ตรองนโยบาย

ของพรรคการเมือง (x̅ = ๓.๕๔, S.D. = ๐.๘๐) และมีความสนใจในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (x̅ = 
๓.๔๘, S.D. = ๐.๘๒) 
 ๔. ด้านวิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̅ = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๖๕) เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ๓ ลำดับ ได้แก่ พิจารณาคัดเลือก

วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งน้ัน x̅ S.D. แปลผล 
๑. พิจารณาคัดเลือกคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๓.๖๖ ๐.๘๒ มาก 
๒. พิจารณาตรวจสอบการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๓.๕๑ ๐.๗๘ มาก 
๓. พิจารณาไตรต่รองนโยบายของพรรคการเมือง ๓.๗๙ ๐.๘๐ มาก 
๔. พิจารณาให้น้ำหนักพรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร ๓.๔๕ ๐.๗๔ มาก 
๕. พิจารณาไตรต่รองส่ือท่ีหลากหลายของผู้สมัคร ๓.๕๔ ๐.๘๖ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๙ ๐.๖๕ มาก 
ภาพรวมหลักอิทธิบาท ๔ ๓.๕๓ ๐.๖๔ มาก 
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คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (x̅ = ๓.๖๖, S.D. = ๐.๘๒) รองลงมา คือ พิจารณาไตร่ตรองส่ือท่ี

หลากหลายของผู้สมัคร (x̅ = ๓.๕๔, S.D. = ๐.๘๖) และพิจารณาตรวจสอบการรณรงค์หาเสียง

เลือกตั้ง (x̅ = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๗๘) 
 
 4.2.๔ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 
 การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการ

เลือกตั้งทั ่วไป ประกอบด้วย ความเข้าใจทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง  ทัศนคติทาง

การเมืองความรู้ทางการเมือง ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป โดยภาพรวม 

(n=๔๐๐) 

 
 จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
๓.๘๘, S.D. = ๐.๕๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียพบผลการศึกษา คือ การมี

ส่วนร่วมทางการเมือง (x̅ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๗๔) รองลงมา คือ การมีทัศนคติทางการเมือง (x̅ = 

๓.๙๔, S.D. = ๐.๗๑) ความรู้ทางการเมือง (x̅ = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๗๒) และความเข้าใจทางการเมือง 

(x̅ = ๓.๗๕, S.D. = ๑.๒๐) ตามลำดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบผลการศึกษา 
ดังนี้ 
 
 
 

การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป x̅ S.D. แปลผล 

๑. ความเข้าใจทางการเมือง ๓.๗๕ ๑.๒๐ มาก 
๒. การมีส่วนร่วมทางการเมือง ๔.๐๔ ๐.๗๔ มาก 
๓. การมีทัศนคติทางการเมือง ๓.๙๔ ๐.๗๑ มาก 
๔. ความรู้ทางการเมือง ๓.๗๙ ๐.๗๒ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๘ ๐.๕๗ มาก 
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ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป จำแนกเป็นรายข้อ 

(n=๔๐๐) 

 
 
 
 
 

ด้านความเข้าใจทางการเมือง x̅ S.D. แปลผล 
๑. มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย 

๓.๘๐ ๑.๖๗ มาก 

๒. ในฐานะสมาชิกของสังคมประชาธิปไตยสามารถพัฒนา
สร้างสรรค์สังคมหรือประเทศชาติท่ีเราอาศัยใหด้ีขึ้นได้ 

๓.๖๐ ๐.๗๔ มาก 

๓. ออกเสียงเลือกตั้งโดยอิสระตามสิทธิขั้นพื้นฐานใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยสามารถลงคะแนนเสียงให้ใครก็
ได้ท่ีท่านช่ืนชอบ 

๓.๘๖ ๐.๘๒ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๑ ๐.๘๒ มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง    

๑. ได้ตรวจสอบรายช่ือของท่านในบัญชีรายช่ือก่อนการ
เลือกตั้ง 

๔.๒๔ ๐.๘๔ มากท่ีสุด 

๒. ได้ฟังการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้ง 

๓.๘๙ ๐.๘๔ มาก 

๓. ไปเลือกตั้งและติดตามผลการนับคะแนนผลการออก
เสียงเลือกตั้ง 

๔.๐๑ ๐.๘๗ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๔ ๐.๗๔ มาก 
ด้านการมีทัศนคติทางการเมือง    

๑. คิดว่าผู้นำประเทศท่ีดีควรเป็นผู้นำท่ีมีความรู้คูคุ่ณธรรม ๔.๐๑ ๐.๘๙ มาก 
๒. คาดหวังกับนักการเมืองท่ีดีหรือพรรคการเมืองท่ีดี
ในทางการเมือง 

๓.๘๕ ๐.๘๔ มาก 

๓. ยืดหลักในหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ๓.๙๗ ๐.๘๐ มาก 
ภาพรวม ๓.๙๔ ๐.๗๑ มาก 
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ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป จำแนกเป็นรายข้อ 

(n=๔๐๐) 

 
 จากตารางที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของ

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๘๘, 
S.D. = ๐.๕๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผลการศึกษา ดังนี้ 

 ๑. ด้านความเข้าใจทางการเมือง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๗๑, S.D. = 
๐.๘๒) เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ออกเสียงเลือกตั้งโดยอิสระตามสิทธิขั้นพื้นฐานใน

ระบอบประชาธิปไตยโดยสามารถลงคะแนนเสียงให้ใครก็ได้ท่ีท่านช่ืนชอบ (x̅ = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๘๒) 

รองลงมา คือ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย (x̅ = 
๓.๘๐, S.D. = ๑.๖๗) และในฐานะสมาชิกของสังคมประชาธิปไตยสามารถพัฒนาสร้างสรรค์สังคม

หรือประเทศชาติท่ีเราอาศัยให้ดีขึ้นได้ (x̅ = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๗๔) 

 ๒. ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๐๔, S.D. = 
๐.๗๔) เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ได้ตรวจสอบรายช่ือของท่านในบัญชีรายช่ือก่อน

การเลือกตั้ง (x̅ = ๔.๒๔, S.D. = ๐.๘๔) รองลงมา คือ ติดตามผลการนับคะแนนผลการออกเสียง

เลือกตั้ง (x̅ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๗) และได้ฟังการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่ อเป็น

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้ง (x̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๘๔) 

 ๓. ด้านการมีทัศนคติทางการเมือง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๙๔, S.D. = 
๐.๗๑) เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ คิดว่าผู้นำประเทศท่ีดีควรเป็นผู้นำท่ีมีความรู้คู่

คุณธรรม (x̅ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๙) รองลงมา คือ ยืดหลักในหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง (x̅ 

ด้านความรู้ทางการเมือง    
๑. ร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกซ่ึงการคัดค้านใน
ส่ิงท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้องอยู่เสมอ 

๓.๕๙ ๑.๐๒ มาก 

๒. ติดตามข่าวสารทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ๓.๘๑ ๐.๗๙ มาก 
๓. ไปลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง ๓.๙๙ ๐.๙๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๗๙ ๐.๗๒ มาก 
ภาพรวมพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนใน

ระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 
๓.๘๘ ๐.๕๗ มาก 
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= ๓.๙๗, S.D. = ๐.๘๐) และคาดหวังกับนักการเมืองท่ีดีหรือพรรคการเมืองท่ีดีในทางการเมือง  (x̅ = 
๓.๘๕, S.D. = ๐.๘๔) 

 ๔. ด้านความรู้ทางการเมือง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๕๗) 

เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ไปลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง (x̅ = ๓.๙๙, S.D. 

= ๐.๙๐) รองลงมา คือ ติดตามข่าวสารทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง (x̅ = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๗๙) และ

ร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกซึ่งการคัดค้านในสิ่งที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องอยู่เสมอ (x̅ = ๓.๕๙, 
S.D. = ๑.๐๒) 
 

4.2.๕  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 
 สมมติฐานที่ ๑ ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองส่งผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ( simple linear regression) โดย
กำหนดให้ตัวแปรตามเป็นการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
ผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป (Y) และตัวแปรต้นเป็น ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง (X1) ผลการวิเคราะห์ มี
รายละเอียดดังนี้ คือ 
 
ตารางที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย โดยกำหนดให้ตัวแปรตามเป็น การ

พัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งท่ัวไป (Y) และตัวแปรต้นเป็นปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง (X1) 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 X1

b . Enter 
a. Dependent Variable:  Y 
b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .314a .098 .096 .50501 

a. Predictors: (Constant), X1 

 

 

 



๑๗๘ 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 11.064 1 11.064 43.381 .000b 
Residual 101.505 398 .255   
Total 112.569 399    

a. Dependent Variable:  Y 
b. Predictors: (Constant), X1 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.826 .161  17.551 .000 

X1 .296 .045 .314 6.586 .000 
a. Dependent Variable: Y 

 

 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายข้างต้น ได้สมการการถดถอยเชิงเส้น
อย่างง่าย คือ 
 Y = ๒.๘๒๖ + ๐.๒๙๖(X1) 

 โดยมี F = ๔๓.๓๘๑, p-value = ๐.๐๐๐, R-square = ๐.๐๙๘ (๙.๘%) และ β1 = 
๐.๓๑๔ 
 แสดงว่า ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมือง (X1) ส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย (Y) ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๑ ซ่ึง ปัจจัยการตื่นตัวทาง
การเมือง (X1) สามารถอธิบายความผันแปรของการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน

ระบอบประชาธิปไตย (Y) ได้ร้อยละ ๙.๘ โดยมีสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (β1) เท่ากับ ๐.๓๑๔ 
 
 
 
 

 
 



๑๗๙ 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ ๒ 
 สมมติฐานที่ ๒ หลักพุทธธรรม คืออิทธิบาท ๔ ส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ( simple linear regression) โดย
กำหนดให้ตัวแปรตามเป็น การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ี
มีผลต่อการเลือกต ั้งทั ่วไป (Y) และตัวแปรต้นเป็น หลักอิทธิบาท ๔ (X2) ผลการวิเคราะห์ มี
รายละเอียดดังนี้ คือ 
 
ตารางที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย โดยกำหนดให้ตัวแปรตามเป็น การ

พัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งท่ัวไป (Y) และตัวแปรต้นเป็น หลักอิทธิบาท ๔ (X2) 

 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 X2

b . Enter 
a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .467a .218 .216 .47020 

a. Predictors: (Constant), X2 
 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 24.577 1 24.577 111.168 .000b 
Residual 87.991 398 .221   
Total 112.569 399    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2 
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.357 .146  16.170 .000 

X2 .436 .041 .467 10.544 .000 
a. Dependent Variable: Y 

 
 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายข้างต้น ได้สมการการถดถอยเชิงเส้น
อย่างง่าย คือ  
 Y = ๒.๓๕๗ + ๐.๔๓๖(X2) 

 โดยมี F = ๑๑๑.๑๖๘, p-value = ๐.๐๐๐, R-square = ๐.๒๘๑ (๒๘.๑%) และ β2 = 
๐.๔๖๗ 
 แสดงว่า หลักอิทธิบาท ๔ (X2) มีผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย (Y) ที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๑ ซึ่งหลักอิทธิบาท ๔ (X2) สามารถ
อธิบายการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้ง

ท่ัวไป (Y) ได้ร้อยละ ๒๘.๑ โดยมีสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน β2 = เท่ากับ ๐.๔๖๗ 

 
๔.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 

 ๔.๓.๑ การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มี
ผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป ซ่ึงจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแล้วผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันผลการศึกษาข้างต้นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจาก
พระสงฆ์นักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน และ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์  รวมจำนวน ๑๘ รูปหรือคน โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามวัตถุประสงค์และนำเสนอตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
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 ๑) ควรพัฒนาให้ประชาชนมีความเข้าใจทางการเมืองอย่างไรบ้าง จึงจะทำให้เกิด
การต่ืนตัวทางการเมือง 
 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informants) ได้ให้คำตอบท่ีเป็นผลการวิจัยในประเด็นดังกล่าว
สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนมีความเข้าใจทางการเมืองและทำให้เกิดการตื่นตัว
ทางการเมือง มีดังนี้ ๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมอืง 
ตลอดท้ังการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตท่ีแตกต่างกัน 
และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ โดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด 
๒) ให้การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรค
การเมืองพัฒนา เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มี
กระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดำเนิน
กิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม 
จริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓) มีกลไกท่ีกำหนดความ
รับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายท่ีมิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า 
และความเส่ียงอย่างรอบด้าน ๔) มีกลไกท่ีกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน ๕) มีกลไกแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข๗๑ 

 ๒. ต้องทำให้ประชาธิปไตยเป็นส่ิงท่ีกินได้ ส่ิงท่ีกินได้คือประชาธิปไตยมีผลต่อชีวิต
ความเป็นจริงของเขา เช่น การที่เขาไม่มีงานทำไม่ใช่แค่เรื่องของการที่ไม่มีงานทำแต่เป็นเรื ่องของ
ระบอบการปกครองท่ีไม่สามารถบริหารให้เขามีงานทำ การท่ีพ่อแม่เขาเจ็บไข้ไม่สบายแล้วต้องเ สีย
ค่าใช้จ่ายแพงๆ ไม่ใช่แค่เรื่องเขาจน แต่เป็นผลมาจากการบริหารของรัฐบาล การท่ีลูกเขาอยากเรียน
ถึงระดับปริญญาเอกแต่เขาสามารถส่งเรียนได้ถึงแค่มัธยมศึกษา ไม่ใช่ความผิดของเขา เราต้องทำให้
เห็นเป็นเพราะผลระบอบไม่ดี ประชาธิปไตยมีปัญหา ถ้าเราสามารถทำให้ประชาธิปไตยตอบชีวิตความ
เป็นจริงเขาได้ เขาก็จะหวงแหนส่ิงนี้เป็นธรรมชาติ อย่าทำให้ประชาธิปไตยเป็นแค่การเลือกตั้ง อย่าทำ
ให้ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของนักการเมือง แต่ต้องทำให้ประชาธิปไตยมีผลกับเขาท้ังในทางเศรษฐกิจ
ชีวิตความเป็นอยู่ ครอบครัว ชุมชน ในทางการเมือง อำนาจการกำหนดโอกาส การเข้าถึงทรัพยากร 
การเข้าถึงสวัสดิการ การเข้าถึงความมั่นคงของความเป็นมนุษย์ หรือแม้กระท่ังเรื่องของส่ิงแวดล้อม 
เรื่องของวัฒนธรรม เรื่องของอัตลักษณ์  ทำให้เห็นว่าประชาธิปไตยสามารถท่ีจะปกป้องคุ้มครองส่ิงนี้

 
๗๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
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ได้ ถ้าทำให้เห็นว่าประชาธิปไตยมีคุณค่าสำหรับเขา เขาก็จะหวงแหนมาก ใครจะมาปฏิวัติเขาก็ไม่ยอม 
เพราะจะทำลายความมั่นคงของเขา ต้องทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็นความมั่นคงของชีวิต๗๒  
 ๓. ความร ู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี ่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และความภูมิใจในความเป็นไทย หลักการเป็นพลเมืองคุณภาพ ท่ียึด
หลักการประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการตรวจสอบการเลือกตั้งของพลเมือง การใช้
ชีวิตในหลักการประชาธิปไตย๗๓ 
 ๔. ต้องเน้นการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ส่ือท่ีเข้าถึงง่ายท่ีสุด
ในปัจจ ุบ ันค ือ Social Media เปิดโอกาสให้ได ้ร ่วมจ ัดกิจกรรม เพ ื ่อให้เกิดการค ิด การถาม  
การตัดสินใจ อันเป็นรากฐานของความเป็นประชาธิปไตย๗๔  
 ๕. ให้ความรู้ ความเข้าใจ นโยบายท่ีหาเสียงต้องทำได้จริง ส่งเสริมประชาธิปไตยตั้งแต่
เด็ก มีหลักสูตรเข้าเสริมประชาธิปไตย การเมือง การปกครอง๗๕ 
 ๖. สร้างความตระหนักให้ประชาชนรับรู้คุณ โทษ หรือประโยชน์ ของการได้ตัวแทนท่ีดี 
และตัวแทนท่ีไม่ดีของเราท่ีเลือกเข้าไป๗๖ 
 ๗. ประชาธิปไตยจะพัฒนาไปได้นั้นประชาชนต้องมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพราะเมื่อประชาชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแล้วก็จะส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้อำนาจของตนได้อย่างถูกต้อง
ภายในขอบเขต โดยไม่ก้าวก่ายผู้อ่ืน นอกจากนี้การจะพัฒนาประชาธิปไตยให้เจริญมั่นคงประชาชน
จะต้องมีความเข้มแข็งท้ังในด้านความคิด สติปัญญาท่ีรู้อะไรเป็นอะไรและรู้จักการพึ่งตนเองและพึ่งพา
ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงความเข้มแข็งท่ีสำคัญคือเข้มแข็งในวัฒนธรรมประชาธิปไตยโดยมีความคิด ความเช่ือ 
วิถีและพฤติกรรมที่สอดคล้องเหนียวแน่นกับวัฒนธรรมดังกล่าวอย่างไม่หยุดยั้ง การมีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยท่ีเหนียวแน่นนั้นนอกจากจะช่วยสร้างช่วยพัฒนาและช่วยรักษาประชาธิปไตยไว้ได้แล้ว
ยังจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการพังทลายหรือล่มสลายของประชาธิปไตยอีกด้วย ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้
ประชาชนเข้มแข็งได้ก็อยู่ที่การศึกษา เพราะการศึกษาจะช่วยให้คนคิดเป็นและมีความคิดเป็นของ
ตนเอง รู้จักเลือก รู้จักตัดสินใจในส่ิงท่ีถูกท่ีควร และรู้จักใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาแทนการใช้กำลัง
ความรุนแรงรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังยังเป็นเกาะป้องกันทำให้ไม่ถูกชักจูงและถูกครอบงำความคิดจากผู้
ที่ไม่หวังดีหรือผู้ที ่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องให้กระทำในสิ่งที ่ไม่เป็นผลดกัีบ

 
๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๘๓ 
 

สังคมและประเทศ ปัจจัยอีกประการท่ีมีผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย คือ เศรษฐกิจในประเทศนั้น
ต้องดีไม่เกิดช่องว่างระหว่างคนรวย คนจน คนเมือง คนชนบทมากเกินไปจนทำให้ประชาชนรู้สึกถึง
ความไม่เท่าเทียมหรือไม่เสมอภาคจนนำมาซ่ึงความแตกแยกแบ่งฝ่ายเกิดขึ้นในสังคม อย่างไรก็ตาม
เมื่อประชาธิปไตยพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นเพียงใด การเมืองการปกครองประเทศนั้นก็จะเจริญก้าวหน้า
ตามมาและส่งผลให้สถาบันการเมืองเกิดความเข้มแข็งไม่ล้มลุกคลุกคลานเหมือนท่ีผ่านมา ประชาชน
เข้มแข็งมีการตื่นตัวทางการเมือง๗๗ 
 ๘. การพัฒนาประชาชนในหมู่บ้านนั้นใช้ผู ้นำเป็นสำคัญในการเป็นตัวขับเคลื่อนการ
ทำงาน มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและให้ผู้นำชุมชนกระจายความรู้หรือใช้วิธีการใดก็ได้
ให้ประชาชนได้เกิดการพัฒนาทางการเมือง๗๘ 
 ๙. ในการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมาเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกคนท่ีมีสิทธิ
เลือกตั้งได้ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ เนื่องจากเกิดการว่างเว้นจากการเลือกตั้งมาเป็นเวลาเกือบ 
๗ ปี ท่ีคนมีอายุ ๑๘ ปี ขณะท่ีไม่มีการเลือกตั้งตอนท่ีเขาอายุเพียง ๑๑ ปี ครอบครัวมีผลต่อการกล่อม
เกลาทางการเมืองและมีส่วนทำให้เกิดการตื่นตัว สมมติว่าพ่อแม่บอกลูกว่าการเลือกตั้ง เช่น อายุ ๑๘ 
ปี ครั ้งแรกในชีวิตเป็นครั้งหนึ่งที ่จะต้องมีการเลือกตั้งจะต้องออกไปใช้สิทธิเพราะสิ่งเหล่านี้การท่ี
ออกไปใช้สิทธิก็จะมีบันทึกในประวัติทะเบียนราษฎร์ว่าออกไปใช้สิทธิ ณ วันท่ีใดบ้างหรือไม่ได้ออกไป
ใช้สิทธิข้อมูลเหล่านี้จะไปปรากฏอยู่ในทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลเหล่านี้จะบ่งบอกแล้วฟ้องในระบบช่ือ
ของคุณ แล้วคุณจะเสียสิทธิหลายๆ อย่าง๗๙ 
 สรุปได้ว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองท่ีทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง 
สามารถดำเนินการได้หลายทาง เช่น จากหน่วยงานภาครัฐ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ หรือ
กลุ่มท่ีดำเนินการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ต้องออกมาเป็นรูปธรรมท่ี
ประชาชนเข้าใจได้ง่าย จึงจะทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง 
 
 ๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยวิธีการใดบ้าง จึงจะทำให้เกิด
การตื่นตัวทางการเมือง ซึ่งผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informants) ได้ให้คำตอบที่เป็นผลการวิจัยใน
ประเด็นดังกล่าวสรุปได้ดังนี้  
 ๑. การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ตัวเองและสังคมที่ควรจะได้รับในฐานะพลเมืองที่ทุกคนในสังคมควรได้รับอย่างเป็นธรรม  มีดังนี้  
(๑) การใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองขั้นพื้นฐานตามหลักประชาธิปไตย  

 
๗๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๘๔ 
 

(๒) สอดส่องการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม การส่องส่องการเลือกตั้ง เป็นที่ยอมรับของหลายๆ 
ประเทศที่พัฒนาแล้ว (๓) รณรงค์ให้ผู ้อื ่นมีส่วนร่วมทางการเมือง การส่งเสริมหรือการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนง่ายๆ แลกเปลี ่ยนทัศนะความคิดเห็นเกี ่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง  
(๔) ติดตามข่าวสารและกิจกรรมทางการเมือง ติดตามข่าวสาร ซ่ึงในยุคปัจจุบันนี้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เราสามารถเข้าถึงได้ง่าย๘๐ 
 ๒. ก่อนวันเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิหรือจัดเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอ่ืน
ศึกษาระบบ วิธีการเลือกตั้ง ขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้ง ร่วมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ติดตาม
การหาเสียงหรือศึกษาข้อมูลผู้สมัคร สอดส่องดูแล เฝ้าระวังการทุจริตเลือกตั้ง ส่วนวันเลือกตั้งใช้สิทธิ
เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ รู ้เท่าทัน สังเกตการณ์การทำหน้าที่ กปน. สังเกตการณ์การลงคะแนน  นับ
คะแนน สำหรับหลังการเลือกตั้งติดตาม ตรวจสอบ เสนอแนะการทำงานของตัวแทน ศึกษาหาข้อมูล 
รู้เท่าทันการเมือง๘๑ 
 ๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการแสดงออกอย่างเปิดกว้าง เช่น การจัดประชุม 
อภิปรายสาธารณะ การเปิดโอกาสให้สามารถชุมนุมได้อย่างสงบ ปราศจากอาวุธ โดยข้อเรียกร้องควร
มาจากความต้องการของประโยชน์เอง ไม่ใช่จากการจัดตั้ง๘๒ 
 ๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสายของหมู่บ้าน พบปะพี่น้องประชาชนตามบ้าน
เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสิทธ์ิตามระบอบประชาธิปไตยของตนเองท่ีมีอยู่๘๓ 
 ๕. การส่งเสริมให้ผู้มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยจะต้องรู้จักท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
รูปแบบต่าง ๆ  ด้วยการกระทำอย่างสมเหตุสมผลตามหลักการประชาธิปไตยเพื่อที่จะให้เกิดความ
ถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าเป็นโทษ เช่น การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู ้ลงคะแนนแต่ละคนก็ต้องรู ้จักเลือกโดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อเทจ็จริง
เก่ียวกับผู้สมัคร และพรรคการเมืองท่ีผู้สมัครสังกัดถ้าไม่ทราบก็ต้องพยายามแสวงหาข้อมูลมาเพื่อให้
ทราบมากท่ีสุดแล้วลงคะแนนด้วยความรอบคอบเพื่อให้ได้ผู้ท่ีดีท่ีสุด หรือผู้ท่ีเลวน้อยท่ีสุด และไม่ลืม
เรื่องสิทธิและหน้าท่ีว่าแต่ละคนต่างก็มีท้ังสิทธิและหน้าท่ีตามหลักการกติกาของประชาธิปไตย สิทธิ 
ประโยชน์ที ่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้หรือสิ่งที่คนแต่ละคนจะได้จากสังคม ซึ่งคนแต่ละคน
จะต้องใช้สิทธิของตนเองให้เหมาะสมโดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน๘๔ 

 
๘๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๘๕ 
 

 ๖. การฝึกอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรผู้มีความรู้ การรณรงค์การมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างเป็นรูปธรรม การประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ ข้อมูล ข่าวสาร การทำงานเชิงรุกของผู้นำชุมชน
ในการมีส่วนร่วม๘๕ 
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นวิถีทางการเมืองที่สำคัญทำให้ประชาชนมี
ความต ื ่นต ัวทางการเมือง เพราะเป็นการทำให้ประชาชนมีส่วนร ่วมทุกขั ้นตอนของระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้ง ซ่ึงสามารถส่งเสริมให้กระบวนการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนเข้มแข็งได้ในหลายรูปแบบและในท่ีสุดก็จะสร้างความโปร่งใสทางการเมืองได้อีก
ด้วย 
 
 ๓) การปลูกฝังหรือกล่อมเกลาทัศนคติทางการเมืองของประชาชนโดยวิธีการใดบ้าง 
จึงจะทำให้เกิดการต่ืนตัวทางการเมือง ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informants) ได้ให้คำตอบท่ีเป็น
ผลการวิจัยในประเด็นดังกล่าวสรุปได้ดังนี้  
 ๑. การปลูกฝังหรือการกล่อมเกลาทัศนคติทางการเมือง เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางการ
เมืองรูปแบบหนึ่ง ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงภาพของการเรียนรู้ การสืบทอด เข้าใจ ตระหนัก  อันนำไปสู่การ
สร้างเสริมและแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมอันเหมาะสมตามวิถีประชาธิปไตยทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว
ทางการเมือง โดยมีวิธีการคือ (๑) การปลูกฝังค่านิยมและปทัสถานทางสังคม  (๒) ใช้ระบบการอบรม
ส่ังสอนการกล่อมเกลาเรียนรู้ในครอบครัว สถาบันการศึกษาและสังคมส่ือมวลชน (๓) การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีประสบการณ์ด้วยการร่วมปฏิบัติ๘๖ 
 ๒. เราต้องทำตั้งแต่วัยเด็กทุกวันนี้เด็กไม่เคยเรียนเรื่องประชาธิปไตยท้ังท่ีประเทศเราเอง
เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย เราต ้องฝึกต ั้งแต ่เร ื ่องจิตสำนึก ค ่าน ิยม อุดมการณ์ 
ประชาธิปไตย เมื่อส่ิงเหล่านี้ถูกหล่อหลอม ถูกกล่อมเกลา ผ่านครอบครัว ผ่านชุมชน ผ่านโรงเรียน 
ผ่านสถาบันการศึกษา ผ่านสังคม ผ่านหน่วยงานของรัฐ  ก็จะเกิดกลายเป็นวิถี พอเกิดวิถีแล้วก็จะ
กลายเป็นวัฒนธรรม พอเป็นวัฒนธรรมก็จะเริ่มซึมลึกเราจะรู้และสามารถประเมินได้ในใจว่าอะไรควร 
อะไรไม่ควร อะไรถูกหรืออะไรผิด๘๗ 
 ๓. การให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท่ีถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย จัดการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง  สร้างการสื่อสารให้ความรู้จาก
เทคโนโลยี และส่ือต่างๆ กระจายสู่ประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมือง เพื่อให้รู้สิทธิ หน้าท่ี มีความ
ร ับผิดชอบ และสร ้างการมีส ่วนร ่วม โดยภารกิจสนับสนุน ค ือ จ ัดทำสป ร์อต สารคด ีวิทยุ 

 
๘๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๘๖ 
 

ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โซเชียลมีเดีย สร้างเครือข่ายส่ือบุคคลหรือส่ือทางตรง ในชุมชน 
หมู่บ้าน๘๘ 
 ๔. สถาบันที่จะช่วยกล่อมเกลาได้แก่ บ้าน ปลูกฝังค่านิยมในการรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล 
การรับฟังเสียงคนในครอบครัว มีระเบียบ วินัย ส่วนวัด ปลูกฝังค่านิยมการเคารพในตนเอง การรู้จัก
ผิด ชอบ ช่ัว ดี การส่ังสอนทางความคิด ความเช่ือ รวมถึงโรงเรียน การให้การศึกษา การให้การคิ ด 
การมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกการอยู่ในสังคมอย่างมีเหตุ มีผล มีส่วนร่วม๘๙ 
 ๕. สร้างความตระหนักและสิทธิของประชาธิปไตยท่ีเรามีอยู่และใช้สิทธิออกไปใช้สิทธ์ิ
เพื่อได้คนท่ีดีเข้าไปเป็นตัวแทนเรา ได้คนท่ีมีความตั้งใจบริหารและพัฒนาอย่างแท้จริงและใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มกำลัง๙๐ 
 ๖. การปลูกฝังหรือการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีอิทธิพลทำให้ประชาชนตื่นตัวมาก
ที่สุดคือ สื ่อต่าง ๆ วิทยุ สิ ่งพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และโฆษณาต่าง ๆ การกล่อมเกลาทาง
การเมืองโดยโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว การกล่อมเกลาทางการเมืองโดย
องค์กรต่าง ๆ ในสังคม ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นการกล่อมเกลาทางการเมืองทำให้ประชาชนตื่นตัวและมี
ความสำคัญต่อทัศนคติของประชาชนท่ีทำหน้าท่ีในการถ่ายทอดการพัฒนาบทบาท แนวคิด หรือการ
รักษาวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมไทยเอาไว้๙๑ 
 ๗. การจัดกิจกรรมทางการเมืองและการจัดอบรมให้ความรู้ เกี ่ยวกับกิจกรรมทาง
การเมืองหรือการเสวนาทางการเมือง เปิดโอกาสให้คนได้รับรู้และได้แสดงความคิดเห็นในที่เสวนา 
หรือท่ีประชุมทำให้เกิดข้อคิดและข้อยุติได้๙๒ 
 ๘. เน้นไปท่ีส่ือหลัก ส่ือกระแสหลัก ส่ือโซเชียลมีเดีย ส่ือรอง รวมท้ังผู้นำชุมชน ผ่านทาง
ผู้นำชุมชนรวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของรัฐบาลเผด็จการ ก็
ควรปลูกฝังให้ความรู้ในเรื่องการปลูกฝังหรือกล่อมเกลาทัศนคติทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาอย่าง
ถูกต้อง โดยผ่านผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๙๓ 
 ๙. การตื่นตัวเชิงสร้างสรรค์จะต้องเกิดจากจิตสำนึก ถ้ามีจิตสำนึกเราปลูกฝังโดยท่ีเรา
เติมความรู้ โดยเติมความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องไปให้เขาได้เรียนรู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่ง และถ้าหากเขาไม่
ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งคนที่เป็นตัวแทนของเขาโดยที่เขาไม่ได้มีส่วนในการใช้สิทธิเลย กลุ่ม

 
๘๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๙ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๘๗ 
 

เหล่านี้จะไม่สามารถท่ีจะไปช้ีนำหรือแสดงความประสงค์ การตื่นตัวทางการเมืองก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
หรือการกระตุ้นให้เกิดการช้ีนำ๙๔ 
 สรุปได้ว่า การปลูกฝังทัศนคติหรือการกล่อมเกลาทางการเมืองเป็นขั้นตอนพื้นฐานท่ีทำ
ให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง ด้วยเหตุที ่ว่าการปลูกฝังหรือการกล่อมเกลาทางการเมืองจะเป็น
ผลสำเร็จได้นั ้น ควรทำตั้งแต่ประชาชนอยู่ในวัยเยาว์โดยสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว 
ตลอดจนถึงองค์กรทางการเมือง ล้วนแต่มีบทบาทสำคัญท่ีจะช่วยปลูกฝังและกล่อมเกลาทางการเมือง
ได้ตามความเหมาะสม ท่ีจะช่วยให้เกิดจิตสำนึกความสนใจและใส่ใจทางการเมืองของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 

๔)  ควรรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ทางการเมืองที่ดี เช่น ไปออกเสียงเลือกต้ัง
ทุกคร้ัง ด้วยวิธีการใดบ้าง ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informants) ได้ให้คำตอบท่ีเป็นผลการวิจัยใน
ประเด็นดังกล่าวสรุปได้ดังนี้   
 ๑. การให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท่ีถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย จัดการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง  สร้างการสื่อสารให้ความรู้จาก
เทคโนโลยี และส่ือต่างๆ กระจายสู่ประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกพลเมือง เพื่อให้รู้สิทธิ หน้าท่ี มีความ
รับผิดชอบ และสร้างการมีส่วนร่วม ขยายการสร้างเครือข่ายสื่อบุคคลหรือสื่อทางตรง ในชุมชน 
หมู่บ้าน๙๕ 
 ๒. ต้องใช้ทุกวิธีเพื ่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ เป็นสื่อหลากหลายอย่าง  
ส่ือบุคคล ส่ือ Social กิจกรรรมระหว่างเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเดินรณรงค์ การเชิญชวยโดยนักเรียน 
นักศึกษา เชิญชวนผู้ปกครอง เป็นต้น๙๖ 
 ๓. ในปัจจุบันการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนใน
หลายลักษณะ เช่น ผลของการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งที ่ถูกต้องและครบถ้วนแก่
ประชาชนจะทำให้ประชาชนสามารถออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้อย่างถูกต้อง และการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนจะทำให้ประชาชนมีความรู้ทางการเมืองสูงขึ้น ทราบว่าสถานการณ์ทางการเมือง
ของประเทศเป็นอย่างไร และประชาชนสามารถเข้าไปมีบทบาทได้อย่างไรบ้างทำให้ประชาชนเห็น
คุณค่าของการเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย ซึ่งมีผลทำให้สัดส่วนประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพิ่มสูงขึ้น๙๗ 

 
๙๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๘๘ 
 

 ๔. ในปัจจุบันประชาชนสนใจการเมืองมากขึ้น โดยในยุคปัจจุบันการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมา
ประชาชนเข้าถึงการเลือกตั้งมากขึ้น และในปัจจุบันใช้โซเซียลและเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องในการณรงค์ 
จึงทำให้พี่น้องประชาชนมีพฤติกรรมในการตื่นตัวมากขึ้นอย่างมาก๙๘ 
 ๕. การรณรงค ์ให้ประชาชนมีความรู้ทางการเมืองที ่ดีควรเร ิ ่มตั ้งแต่การเลือกตั้ง 
ทุกคนต้องปฏิบัติในหน้าท่ีของพลเมือง ๔ ประการคือ ไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งทุกครั้ง ชักชวนคนอ่ืนไปใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยอิสระ สอดส่องดูแลไม่ให้มีการโกงเลือกตั้ง หากรู้เห็นว่ามีการโกงเลือกตั้งหรือซ้ือเสียง
ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีทันที ดังนั้นพื้นฐานการแสดงออกพฤติกรรมทางการเมืองท่ีดีจะส่งผลก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีดีขึ้น๙๙ 
 ๖. การประชาสัมพันธ์การจูงใจของผู้นำชุมชน การบอกประโยชน์และสิทธิจากการ
เลือกตั้งที ่จะได้ร ับ การทำงานเชิงรุกของผู ้นำชุมชน การพูดถึงประโยชน์การเลือกตั้งเพ ื่ อยัง
ผลประโยชน์แก่ส่วนรวม๑๐๐ 
 ๗. ต้องทำให้รู้จักความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย รู ้จักคุณค่าของประชาธิปไตย
และจักว่าเราจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง ซ่ึงถ้าเข้าใจเรื่องนี้ถือเวลาการมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง 
การนั่งกินกาแฟตอนเช้า พูดคุยกันถึงเรื่องชุมชน พูดคุยกันถึงเรื่องผู้นำ พูดคุยถึงความล้มเหลวของ
ราชการ เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง๑๐๑ 

สรุปได้ว่า ความรู้ทางการเมืองของประชาชนนั้น สามารถรับรู้วิถีทางการเมือง ด้วยการ
ติดตามข่าวสารทางการเมือง ตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง และท่ีสำคัญไปออกเสียงเลือกตั้ง
ทุกครั้ง เป็นต้น ซ่ึงพฤติกรรมทางการเมืองเช่นว่านี้ ควรส่งเสริมให้ประชาชนแสดงออกถึงความเป็น
เจ้าของระบอบประชาธิปไตยก็จะทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองเป็นกระแสตลอดไป 

 
 ๔.๓.๒ การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มี
ผลต่อการเลือกตั ้งทั ่วไปโดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม  ซึ ่งผู ้ ให ้ข ้อมูลสําค ัญ (key 
informants) ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้ท่ีผู้วิจัยสรุปดังต่อไปนี้ 
 ๑) หลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ (ความพอใจรักใคร่ในสิ่งน้ัน)  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ในประเด็น ด้านฉันทะ (ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนัน้) 
ทำอย่างไรจึงจะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งให้มากที่สุด  จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๙ คน ผลการสัมภาษณ์ พบว่า 

 
๙๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๘๙ 
 

 ๑. ต้องกระตุ้นทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวทางการเมือง โดยการเข้าร่วมรับฟังปราศรัย
ทางการเมือง การรับฟังข่าวสารทางการเมืองผ่านส่ือสังคมออนไลน์ การสนทนาประเด็นทางการเมือง 
การร่วมรณรงค์หาเสียง การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง จนกระท่ังการออกไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งทุกระดับ 
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และการออกเสียง  โดยประชาชนต้องสำรวจตนเอง
ว่า มีความชอบหรือศรัทธาผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ซ่ึงอาจเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการให้ประชาชนตั้ง
คำถามกับตัวเองว่าสิ่งที ่คาดหวังจากนักการเมืองและพรรคการเมืองคืออะไร เช่น เป็นผู้ที ่ซื่อสตัย์ 
สุจริต ไม่โกงกิน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีผลงานทางการเมืองท่ีเห็นเด่นชัด เป็นผู้ท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
ชอบช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน เป็นผู้ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น มี
ผลงานเป็นท่ียอมรับของประชาชน แก้ไขปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้อง และความทุกข์ร้อนของ
ประชาชน และสังกัดพรรคท่ีมีภาพลักษณ์ในทางท่ีดีต่อสังคม ชุมชน เป็นผู้ท่ีมีอัธยาศัยดี จริงใจต่อ
สังคม ชุมชน และประชาชนเป็นผู้ท่ีช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและชุมชน
และเป็นเสมือนญาติพี ่น้อง  เพื่อประชาชนจะได้มีเวลาค้นหาและปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติของ
ตัวเอง หรือปรับศรัทธาของตัวเองให้เข้ากับส่ิงท่ีตนเองต้องการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การออกไปใช้
สิทธ์ิเลือกตั้งนอกจากจะเป็นสิทธิท่ีประชาชนพึงมีและพึงใช้ แต่อีกแง่มุมหนึ่งก็เป็น "หน้าท่ี" ของปวง
ชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญด้วย ซ่ึงหมายความว่า การไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ถือเป็นการ ไม่
ปฏิบัติหน้าท่ีให้สมบูรณ์ จึงมีผลกระทบท่ีตามมาในทางกฎหมายอยู่บ้าง ดังนั้น นอกจากการออกไปใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งท่ีเป็นหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญแล้วนั้น  ถ้าหากประชาชนในวงกว้างมีความเข้าใจ 
เกิดทัศนคติหรือความศรัทธา มีความพอใจรักใคร่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองท่ีตนเองชอบแล้ว เช่ือได้
ว่าจะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก๑๐๒ 
 ๒. สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิและ
หน้าท่ีของประชาชนคนไทย รวมถึงโทษท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง๑๐๓ 
 ๓. การยึดโยงกับชุมชน โดยผู้สมัครต้องเป็นคนที่ประชาชนรู้จัก เข้าถึงได้ง่าย การให้
ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอ๑๐๔ 
 ๔. แนวคิดของท่านพุทธทาสท่ีมองว่าคนต้องมีคุณสมบัติด้วย ถ้าเราต้องการสร้างระบอบ
ประชาธิปไตยสิ่งสำคัญก็คือการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมความคิดความอ่านตั้งแต่วัยเด็กให้รู ้จัก
ประชาธิปไตยถึงรากถึงโคนถึงแก่นแท้ของระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เรื่องการเลือกตั้งแต่บ้านเรา
ลดทอนด้วยการเลือกตั้งแต่อย่างอ่ืนไม่เป็นประชาธิปไตย เราต้องปลูกฝังให้คนเข้าใจการปกครองของ
ประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน ดังคำสอนของท่านพุทธทาสเก่ียวกับหลักธรรมสำคัญในการ

 
๑๐๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๙๐ 
 

สร้างประชาธิปไตย ไม่ใช่สร้างว่ารัฐบาลจะเป็นอย่างไร พรรคการเมืองจะเป็นอย่างไร รัฐบาลจะเป็น
อย่างไร ส่ิงสำคัญในการสร้างระบบประชาธิปไตยคือสร้างคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ดังคำท่ีพุทธ
ทาสท่านว่าไว้ คนดีสำคัญท่ีสุด๑๐๕ 
 ๕. ในฐานะท่ีอยู่บนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยส่ิงท่ีมนุษย์พึงรับการส่งเสรริมให้เกิด
หลักการของหน้าท่ีฐานะผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยการให้ความรู้ความเข้าใจของหลักประชาธิปไตยโดยยึด
หลักคุณธรรม๑๐๖ 
 ๖. นโยบายของพรรคการเมืองนั้น ๆ ว่าสัมผัสแตะต้องได้ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร  
ความน่าเชื ่อถือของพรรคการเมือง ผลงานที่ผ่านมาของพรรคการเมือง ความสามารถ ความรู้  
ความน่าเช่ือถือของผู้สมัครท้ังตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีและส.ส. รวมท้ังคณะท่ีจะมาบริหารประเทศ๑๐๗ 
 ๗. ต้องพูดและสร้างความเชื่อมั ่นในนโยบายในการทำงานของผู้สมั ครโดยตรงพูดถึง
ประโยชน์และโทษของตนท่ีไปเลือกและคนท่ีไม่ไปเลือก๑๐๘ 
 ๘. หลักอิสระแห่งการเลือกตั้งคือการให้อิสระต่อการออกเสียงเลือกตั้งโดยท่ีประชาชนมี
สิทธิเสรีภาพท่ีจะเลือกใครหรือพรรคการเมืองใดก็ได้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งก็มีสิทธิท่ีจะเลือกสังกัดพรรค
การเมืองใดก็ได้ การเลือกตั้งจะต้องมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน หลักการเลือกตั้งอย่างบริสุทธ์ิ 
ยุติธรรม การเลือกตั้งเป็นไปตามตัวบทกฎหมายไม่มีการโกงหรือใช้อิทธิพลเงินหรืออำนาจหน้าท่ีใน
การบีบบังคับคะแนนเสียงเพื่อตนเองและหมู่คณะ หลักการใช้สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค การ
ใหสิ้ทธิแก่ประชาชนโดยไม่มีการกีดกันหรือจำกัดสิทธิบุคคลใดเป็นพิเศษ ทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียง
คนละหนึ่งคะแนนและคะแนนทุกเสียงมีน้ำหนักเท่ากัน หลักการออกเสียงโดยท่ัวไป การเปิดโอกาสให้
มีการออกเสียงเลือกตั้งอย่างทั่วถึงแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า หลักการลงคะแนนลับ การออก เสียง
เลือกตั้งของประชาชนถือเป็นสิทธิของผู้เลือกตั้งโดยเด็ดขาด โดยท่ีผู้ออกเสียงเลือกตั้งไม่จำเป็นต้อง
บอกผู้อ่ืนว่าเลือกใคร ท้ังนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิ๑๐๙ 
 ๙. การประชาสัมพันธ์แจ้งวัตถุประสงค์ของการเลือกตั้งและความจำเป็นในการเลือกตั้ง
ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์อันท่ีจะ
เกิดแก่ประชาชน๑๑๐ 

 
๑๐๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๙๑ 
 

 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนสามารถประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ (ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น) นอกจากการออกไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ท่ี
เป็นหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญแล้วนั้น จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญในสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนคนไทย รวมถึงโทษท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประชาชนจะต้องมีความเข้าใจ เกิดทัศนคติหรือความศรัทธา มีความพอใจรักใคร่ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองท่ีตนเองชอบแล้ว จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
เป็นจำนวนมาก ซ่ึงผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ ด้านฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น 
 

 ๒) หลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ (ความพากเพียรในสิ่งน้ัน)   
 ประเด็นสัมภาษณ์คือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการมีส่วนรว่ม
ทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งให้มากท่ีสุด จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๘ คน ผลการ
สัมภาษณ์ พบว่า 
 ๑. ปรากฏการณ์ในปัจจุบันนี้นับได้ว่าเป็นส่ิงท่ีดีของการเมืองไทย นั่นคือ ความตื่นตัวทาง
การเมืองไปท่ัวทุกองคาพยพของสังคม โดยเฉพาะในประชาชนรากหญ้าหรือชนช้ันล่างของสังคมท่ีรู้ถึง
สิทธิทางการเมือง รู้ว่าเมื่อรวมตัวกันมากขึ้นจะยิ่งเพิ่มพลังในการเรียกร้องจากรัฐ จึงได้พยายามจะ
เรียกร้องการเลือกตั้ง ต่อต้านการรัฐประหารหรือการท่ีทหารจะเข้ามาแทรกแซงทางการเมือง จะไม่

๑. รับฟังการปราศรัย

๒. ฟังข่าวสาร

ทางการเมืองรอบด้าน

๓. ใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ทางการเมือง

๔. สนทนาประเด็น
ทางการเมือง

๕.ร่วมรณรงค์หาเสียง

๖. ออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง

ด้านฉันทะ  
ความพอใจรักใคร่

ในสิ่งน้ัน 



๑๙๒ 
 

ยอมท่ีจะถูกดูถูกว่าเป็นตัวถ่วงของประชาธิปไตยอีกต่อไป สภาวการณ์แห่งการตื่นตัวและเรียกร้องนี้
ทำให้ รัฐบาลไม่สามารถทำให้ประชาชนอยู่ในภาวะจำยอมได้อีกต่อไป การตื่นตัวของคนรุ่นใหม่หรือ
นักกิจกรรมทางการเมือง เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในการต่อต้านวงจรอุบาทว์ทางการเมือง เป็นการ
ส่งเสริมและรักษาเพื่อยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย โดยให้ความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียม 
จึงได้มีการแสดงออกทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอนุรักษ์นิยมหรือเสรีนิยม หรือขวาซ้าย จะยัง
สามารถอยู่ในแนวทางเดียวกันได้ เพียงแค่ยึดมั่นในกติกากลางท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พร้อมท้ังไม่ใช้
อำนาจในการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของประชาชนภายในประเทศถึงแม้นว่าจะไม่สำเร็จในเร็ววันนี้ แต่
ความวิริยะ ความพากเพียรในส่ิงนั้น การยังได้มาซ่ึงประชาธิปไตยแบบครึ่งๆ กลางๆ หากจะสำเร็จได้
ด้วยดีเมื่อพลเมืองทุกคนมีความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตยและให้ความสำคัญตื่นตัวในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไปพร้อมกัน๑๑๑ 
 ๒. สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญในสิทธิและ
หน้าท่ีของประชาชนคนไทย พร้อมเกิดเป็นจิตสำนึกพลเมือง ท่ีเห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน 
ไม่ยอมจำนนต่อส่ิงไม่ดี และพร้อมเข้าไปแก้ไขปัญหา และมีส่วนร่วมทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้ง
ให้มากท่ีสุด๑๑๒ 
 ๓. ผู้สมัครต้องมีผลงานต้องลงพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องท้ังในช่วงท่ีมีการเลือกตั้งหรือไม่มีก็ตาม 
เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน ให้ความช่วยเหลือและต้องไปร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น งานแต่ง 
งานศพ งานประเพณี เป็นต้น ซึ ่งต้องอาศัยตามวิริยะ อุตสาหะ อย่างมาก ถ้านักการเมืองใส่ใจ
ประชาชน ประชาชนก็จะรู้สึกช่ืนชอบ๑๑๓ 
 ๔. ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ
หน้าท่ีของประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนทราบถึงการ
เข้ามามีส่วนร่วมทางการมืองในกระบวนการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีได้กำหนดไว้๑๑๔ 
 ๕. ปัจจุบันประชาชนตื่นตัวทางการเมืองอยู่แล้ว เพียงแต่พรรคการเมืองใด ๆ  เสนอ
นโยบายท่ีประชาชนคิดว่าจับต้องได้ นำพาความเจริญมาสู่ประชาชนได้จริง ประชาชนย่อมให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมทางการเมืองในด้านการเลือกตั้งแน่นอน๑๑๕ 

 
๑๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๙๓ 
 

 ๖. การเมืองเป็นส่ิงใกล้ตัวประชาชนอย่างมากโดยในยุคปัจจุบัน ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้งมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดลำพูนเป็นแชมป์ในการท่ีมีผู้ออกมาใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง ๔ ครั้งซ้อน 
และครั้งท่ีผ่านมาในแต่ละจังหวัดเปอร์เซ็นต์คนออกมาใช้สิทธ์ิมากขึ้นเกือบทุกจังหวัด๑๑๖ 
 ๗. การไปลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมากที่สุด
รูปแบบหนึ่งของการเลือกตั ้งเป็นเงื ่อนไขที่สำคัญมาก การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมแบบสมัครใจ ไม่ใช่เป็นแบบปลุกระดม สำหรับการมีส่วน
ร่วมแบบเสรีหรือแบบสมัครใจนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนมีความสำนึกทางการเมืองหรือความตื่นตัว
ทางการเมืองเสียก่อน เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีการให้ความรู้ รณรงค์ประโยชน์ และสิทธิของ
ประชาชน ในความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง หน้าท่ีพลเมืองและรวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของพลเมือง
ภายในประเทศ ความสำคัญของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นส่ือ เทคโนโลยี การได้รับข้อมูลข่าวสารทุก
ชนิด เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในช่วงการเลือกตั้งให้มากท่ีสุด๑๑๗ 
 ๘. การทำงานเชิงรุกในรูปแบบของตำบลโดยใช้ผู้นำของทุกหมู่บ้านทำงานเชิงรุกและลง
พื้นท่ีในชุมชนท่ีรับผิดชอบ โดยให้ผู้นำวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนทุกคน
ในตำบลให้รู้ถึงความสำคัญในการเลือกตั้ง๑๑๘ 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนสามารถประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ (ความพากเพียรในส่ิงนั้น) การลงพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องท้ังในช่วงท่ีมีการเลือกตั้ง
หรือไม่มีก็ตาม เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ให้ความช่วยเหลือและต้องไปร่วมกิจกรรมของชุมชน 
เช่น งานแต ่ง งานศพ งานประเพณี เป็นต ้น ซึ ่งต ้องอาศัยตามวิริยะ อุ ตสาหะ อย่างมาก ถ้า
นักการเมืองใส่ใจประชาชน ประชาชนก็จะรู้สึกถึงความจริงใจ ซ่ึงผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้
ดังนี้ 

 
๑๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๙๔ 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ ด้านฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น 
 
 ๓) หลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งน้ัน) 
 ประเด็นสัมภาษณ์คือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้ประชาชนใส่ใจให้การเลือกตั้งโดยปราศจาก
การซ้ือสิทธ์ิขายเสียง จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๘ คน ผลการสัมภาษณ์ พบว่า 
 ๑. การเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เนื่องจากการเลือกตั้งทำให้บุคคลมีความรู้สึกว่า เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการบริหารประเทศ
จำเป็นต้องเลือกผู้แทน เพื่อไปทำหน้าที่แทนตนในการบริหารประเทศ  ดังนั้น การตัดสินใจเลือก
ตัวแทนของตนจึงมีความสำคัญยิ่ง การซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งตามความเห็นของประชาชนมี
หลายวิธี เช่น การให้สิ ่งของ เป็นต้นว่า แจกเสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ แจกเงิน แจกอาหารการกิน  
การให้บริการช่วยเหลือ เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านในกิจกรรมต่างๆ 
เช่น  งานบวช งานแต่งงาน นอกจากนี้จะมีการพนันขันต่อ และนโยบายประชานิยมของรัฐบาล ถือว่า
เป็นการซ้ือสิทธิ ขายเสียงแบบมหาภาคซ่ึงเป็นแบบใหม่ สำหรับแนวทางการป้องกันการซ้ือสิทธิขาย
เสียงประชาชนจะต้องยึดหลักจิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั ้น ควรให้การศึกษาแก่ประชาชน 
ตั้งแต่ระดับนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาเกี่ยวกับผลเสียของการซื้อสิทธิขายเสียง ควรปลูก

๑. เข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองตอบสนอง
ต่อความต้องการในการ

ดําเนินชีวิต 

๒. รับรู้ถึงสิทธิและ
หน้าที่ทางการ

เมือง

๓. ส่งเสริมให้
ความรู้ทางการ

เมืองแก่ประชาชน

๔. เข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน

สม่ําเสมอ

๕.มุ่งมั่นพัฒนา
สังคมอย่าง
ต่อเนื่อง

๖. รับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนของ

ประชาชนเพื่อนําไป
แก้ไข

ด้านวิริยะ 

ความพอใจรักใคร่ในสิ่งน้ัน 



๑๙๕ 
 

จิตสํานึกให้ประชาชนคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ควรยกระดับเศรษฐกิจให้
ดีขึ ้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีบทบาทในการป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงใหม้าก
ยิ่งขึ้น  ประการสำคัญควรออกกฎหมายลงโทษผู้ขายเสียงและควรเพิ่มโทษให้หนักยิ่งขึ้น๑๑๙ 
 ๒. ส่ือสาร สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักรู้ รักและหวงแหน ในสิทธิและ
หน้าท่ีของตนเอง รวมถึงเข้าใจโทษของการทุจริต โกงกินคอรัปช่ัน ซ้ือสิทธ์ิขายเสียง พร้อมเกิดเป็น
จิตสำนึกพลเมือง ต้องการแก้ไขสังคม พัฒนาการเมืองให้ดีขึ ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
และไม่ซ้ือสิทธ์ิขายเสียง๑๒๐ 
 ๓. ความเอาใจใส่ต่อภาระกิจท่ีต้องทำของนักการเมืองตลอดจนถึงผู้จัดและดำเนินการ
เลือกตั้ง การให้ความรู้แก่ประชาชนถึงผลเสียของการทุจริตการเลือกตั้งจะส่งผลอย่างไรบ ้าง  
การให้การศึกษาแก่ประชาชนต้องมีความต่อเนื่องท่ีสำคัญต้องลงทุนท้ังกำลังกาย กำลังใจ และกำลัง
ทรัพย์๑๒๑  
 ๔. ให้ประชาชนทำหน้าที่โดยปกครองตนเองโดยตรง หลังการเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทำ
หน้าท่ีแทนตนนั้น ทำให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญจึงจะทำให้ปราศจากการซ้ือสิทธิขาย
เสียง เป็นกลไกท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะทำให้กระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ทุกรูปกระบวนการ๑๒๒ 
 ๕. ปกติมีหน่วยงานกำกับดูแลและให้ความรู้เรื่องการซ้ือสิทธิขายเสียงอยู่แล้ว แต่ส่ิงท่ี
สำคัญที่สุดคือการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ทราบถึงความเลวร้ายของการซื้อสิทธิ ์ขายเสียง 
ผลร้ายหากได้ตัวแทนท่ีทุจริตเข้าไปบริหารประเทศ และผลกระทบท่ีประชาชนจะได้รับ๑๒๓ 
 ๖. สร้างความเข้าใจและให้ประชาชนตระหนักถึงการชื้อสิทธิ ์ขายเสียงและสร้างความ
เข้าใจของประชาชนถึงผลประโยชน์ของการซื้อเสียงของนักการเมืองและเพิ่มความเข้มในด ้าน
กฎหมายมากขึ้น๑๒๔ 
 ๗. การซ้ือสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงิน แจกส่ิงของ ช่วยงานบุญ
ต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานศพ ตลอดทั้งพาหัวคะแนนไปเที่ยวในที่ต่าง ๆ ตลอดจน
ผลประโยชน์อ่ืน ท่ีจะตอบแทนเมื่อได้การเลือกตั้ง และการพนันคู่แข่งขัน รวมท้ังนโยบายประชานิยม
ของพรรคการเมือง ถือว่าเป็นการซ้ือสิทธิขายเสียงและผิดกฎหมาย แต่ก็เป็นส่ิงท่ีคู่กับการเลือกตั้ งมา

 
๑๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๙๖ 
 

ตลอดทุกระดับ  ท้ังระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ท้ังท่ีมีการรณรงค์อย่าง
เข้มข้น สาเหตุเกิดจากวัฒนธรรมของคนไทยยังมีการเกรงใจ เห็นใจ รับของเขามาต้องช่วยเหลือเขา 
ระบบหัวคะแนนท่ีเป็นวัฒนธรรมท่ีปลูกฝังกันมาแบบผิด ๆ  และแนวทางการป้องกันการซ้ือสิทธิขาย
เสียง ควรปลูกจิตสำนึกประชาชนให้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ให้เลือกคนดี มี
คุณธรรม มีผลงาน เหมาะสมเป็นผู้แทนของตน ควรรณรงค์ป้องกันการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง ควรยกระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้มีฐานะทางสังคมให้ก้าวไปสู่การเป็นคนช้ันกลาง 
ให้มีสัดส่วนมากกว่าชนช้ันล่าง ซ่ึงชนช้ันกลางจะเน้นเกียรติศักดิ์ศรีและคุณค่า มากกว่าการมีเงินท่ีได้
โดยผิดกฎเกณฑ์ของสังคม อีกท้ังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด ควรจะลงพื้นท่ี
เพื่อให้นโยบายและอบรม อำเภอ หมู่บ้าน เรื ่องการซื้อสิทธิขายเสียง ควรหาวิธีป้องกันและแก้ไข 
นอกจากนี้วิธีป้องกันการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงคือการออกกฎหมายลงโทษ ผู้ขายเสียงและเพิ่มบทลงโทษ
ตามกฎหมายให้หนักยิ่งขึ้น๑๒๕ 
 ๘. การรณรงค์และการประชาสัมพันธ์โดยมอบหมายให้ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านได้รณรงค์
แก่ชาวบ้านและประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ถึงความ
เสียหายจากการซ้ือเสียงขายเสียง๑๒๖ 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนสามารถประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั ้น) เป็นการสร้างความเข้าใจและให้ประชาชน
ตระหนักถึงการช้ือสิทธ์ิขายเสียงและสร้างความเข้าใจของประชาชนถึงผลประโยชน์ของการซ้ือเสียง
ของนักการเมือง ต้องส่งเสริมให้การศึกษาแก่ประชาชน ตั้งแต่ระดับนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา
เก่ียวกับผลเสียของการซ้ือสิทธิขายเสียง โดยปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
๑๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๙๗ 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ ด้านจติตะ (ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนัน้) 

 
 ๔) หลักอทิธิบาท ๔ ด้านวิมังสา (ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิง่น้ัน) 
 ประเด็นสัมภาษณ์คือ ทำอย่างไรจึงจะให้ประชาชนเฝ้าติดตามกระบวนการเลือกตั้งให้มี
ความโปร่งใสและบริสุทธ์ิยุติธรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๙ คน ผลการสัมภาษณ ์
พบว่า 
 ๑. สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญในสิทธิและ
หน้าที่ของประชาชนคนไทย รักและหวงแหนในสิทธิของตนเอง รวมถึงเข้าใจโทษของการทุจริต  
โกงกินคอรัปชั่น ซื ้อสิทธิ ์ขายเสียง พร้อมเกิดเป็นจิตสำนึกพลเมือง ต้องการแก้ไขสังคม พัฒนา
การเมืองให้ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าติดตามกระบวนการเลือกตั้งให้มีความ
โปร่งใสและบริสุทธ์ิยุติธรรม๑๒๗ 
 ๒. ต้องเห็นคุณค่าความหมายของการเลือกตั้ง และที่สำคัญต้องไปให้ลึกกลับไปที่ราก
ประชาธิปไตยเห็นคุณค่าว่าระบอบนี้น่าจะเป็นระบอบที ่ทำให้มนุษย์มีความหมายทำให ้เรามี
ความหมาย ทำให้ลูกมีความหมาย พ่อแม่มีความหมายและท่ีสำคัญคือเป็นระบอบท่ีทำให้มนุษย์อยู่
ด้วยภราดรภาพ ความเป็นพี่ ความเป็นน้อง ในเมื่อเราเห็นคุณค่าจะระบอบประชาธิปไตยเราจะรัก

 
๑๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

๑. ปลูกจิตสํานึกให้
ประชาชน 

๒. ให้ความรู้เร่ืองการ
ซ้ือสิทธิขายเสียง

๓. รณรงค์ไม่ซ้ือสิทธิ
ขายเสียง

๔. จัดให้มี
ประชาสัมพันธ์ผ่าน

ผู้นําชุมชน

๕.เข้าร่วมกิจกรรม
ของพรรคที่ประชาชน

ถูกใจ

๖. ส่งเสริมให้พรรค
สร้างผลงานให้ได้รับ

การยอมรับ จิตตะ 
ความเอาใจใส่
ฝักใฝใ่นสิ่งน้ัน 

 



๑๙๘ 
 

และหวงแหน พอเรารักและหวงแหนเราก็จะคอยเข้าไปติดตามและสอดส่อง เพราะเราต้องการท่ี
อยากจะให้คนท่ีเข้าไปทำหน้าท่ีแทนเรานั้นทำหน้าท่ีโดยสมบูรณ์๑๒๘ 
 ๓. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดและดำเนินการจัดการเลือกตั้งในทุกรูปแบบ๑๒๙ 
 ๔. ในทุกระดับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ผู ้เป็นเจ้าของอำนาจคือ
ประชาชนและผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยต้องสามารถท่ีจะตรวจสอบได้ทุกกระบวนการการทำงาน
ของ กกต. ทุกขั้นตอนต้องให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง และเป็น
รูปธรรมไม่ใช่เพียงแต่หลักการอย่างเด ียวสามารถตรวจสอบได้จริ งทุกขั้นตอนการทำงานของ
กระบวนการยุติธรรมด้วย๑๓๐ 
 ๕. การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยอาสาสมัครเข้าไปเป็นนักสังเกตการณ์การ
เลือกตั้ง สอดส่องการเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของหลายๆ ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มองว่าการเลือกตั้งท่ี
ดี ควรโปร่งใส ทุกคนสามารถเข้ามาสังเกตการณ์เลือกตั้งได้ สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ จึงจะเกิดการ
เลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิยุติธรรม การสอดส่องการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องสอดส่องแค่ช่วงท่ีเลือกตั้งเท่านั้น แต่
เราสามารถ สอดส่องตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งท้ังหมด ท่ีเข้าข่ายไม่มีความยุติธรรมหรือการออกกฎ
อะไรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกมาเอื้อผลประโยชน์ของนักการเมืองบางกลุ่ม
หรือไม่ นี ่แหละคือหน้าที่ของนักสังเกตการณ์การเลือกตั้ง สอดคล้องกับหลัก วิมังสา ความหมั่น
สอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น รวมไปถึงหลังเลือกตั้งท่ีเราต้องตรวจสอบการนับคะแนน การเลือกตั้ง
ซ่อม ไปถึงการตรวจสอบการทำงาน ว่ามีความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายหรือไม่๑๓๑ 
 ๖. คนจ้องจะทำการทุจริตกับคนเผ้าขจัดความป้องกันให้เกิดความบริสุทธ์ิยุติธรรมนั้น 
เป็นคนละประเภท คนจะทำทุจริตอย่างไรต้องหาโอกาสทำให้ได้แต่เราจะทำอย่างไรให้คนท่ีเฝ้าขจัด
ความทุจริตมีความกล้าท่ีจะแจ้งการทุจริตแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่ต้องเกรงกลัว
ว่าจะมีภัยมาถึงตัว แต่ทุกวันนี้คนรู้ว่ามีการทุจริตแต่ไม่มีคนกล้าแจ้งรัฐต้องหาหลักประกันความ
ปลอดภัยให้คนเช่ือว่าจะไม่เป็นอันตราย๑๓๒ 

 
๑๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๗ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๖ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๘ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๙๙ 
 

 ๗. การเมืองของไทยเราทำอย่างไรก็หนีไม่พ้นการทุจริตไปได้ทุกครั้งท่ีมีการเลือกตั้งจะมี
เง ินเป็นตัวแปร โดยผ่านผู ้ม ีอำนาจในแต่ละพื ้นที ่ ด ังน ั ้นคงยากที ่การเม ืองไทยโปร ่งใส ร้อย
เปอร์เซ็นต์๑๓๓ 
 ๘. ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชน การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ  เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ สิ ่งเหล่านี้สามารถใช้เป็นประโยชน์เป็น
เครื่องมือท่ีใช่ควบคู่การส่งข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็ว เพื่อป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการทำงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง การตรวจสอบการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งอื่น ๆ  จึงส่งผลให้การเฝ้า
ติดตามกระบวนการเลือกตั้ง ไม่ใช่เรื ่องไกลตัวหรือเข้าถึงได้ยาก ส่วนภาครัฐหรือคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง ควรจะมีการจัดตั้งวอร์รูมตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการนับคะแนน ข้อมูลป้องกั นการ
ทุจริตเลือกตั้ง โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามา เพื่อตรวจสอบเรื่องเร่งด่วน และยังมีการวางระบบ
ป้องกันสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ในช่วงการเลือกตั้งและคงต้องยอมรับว่ากระแสสังคมมีการเปิดกว้าง
กับการใช้มาตรการท่ีเด็ดขาดในการแก้ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งโดยสาเหตุเป็นเพราะการเลือกตั้ง
เป็นกระบวนการทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซ่ึงแสดงถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ประชาชนไม่อาจปล่อยให้เกิดการทุจริตในกระบวนการดังกล่าวได้อย่างเด็ดขาด 
สนับสนุนการใช้ยาแรงเพื่อขจัดมะเร็งร้ายแบบถอนรากถอนโคน และไม่อาจปล่อยให้การทุจริตการ
เลือกตั้งทำลายระบอบประชาธิปไตยของไทยได้อีกต่อไป๑๓๔ 
 ๙. สื่อการนำเสนอการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะข้อมูลที่นำมาประชาสัมพันธต์้องคัด
กรองและมีความจริงถูกต้องและต้องมีความสม่ำเสมอในการประชาสัมพันธ์๑๓๕ 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนสามารถประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา (ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั ้น)  ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน  
ให้ความรู้เรื่องการซ้ือสิทธิขายเสียง รณรงค์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง จัดให้มีประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมของพรรคที่ประชาชนถูกใจ ส่งเสริมให้พรรคสร้างผลงานให้ได้รับการยอมรับ  
ซ่ึงผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้  
 

 
๑๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๒๐๐ 
 

 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ ด้านวิมังสา (ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น) 

 
๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 กา รสนทนากล ุ ่ ม เฉพาะ  ( Focus Group Discussion)  ส ำหร ั บกา รว ิ จ ั ย เร ื ่ อง  
การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไป  
ซ่ึงหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้กำหนดจัดให้มีข้ึนเมื่อวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
โดยกำหนดประเด็นการสนทนากลุ่มเฉพาะ แบ่งออกเป็น ๓ เรื่อง ประกอบด้วย 
 ๑) ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 
 ๒) การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อ
การเลือกตั้งท่ัวไป 
 ๓) การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อ
การเลือกตั้งท่ัวไปโดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๑๒ รูปหรือคน โดยภาพรวมได้ให้ความเห็นว่า ผลการวิจัยของผู้วิจัย
ตอบคำถามการวิจัยและบรรลุวัตถุประสงค์ท้ัง ๓ ข้อแล้ว โดยแต่ละรูปหรือคน มีความเห็นเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การขยายความหรืออธิบายเพิ่มเติมองค์ความรู้ เช่น สถาบันการกล่อมเกลาทาง
การเมือง หรือนโยบายของพรรคการเมือง ที่นำเอาผลการวิจัยที่ได้รับมากับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน

๑. บริสุทธ์ิ

๒. ยุติธรรม

๓. สุจริต

๔. โปร่งใส

๕. ไม่ซ้ือสิทธิ์
ขายเสียง

๖. เท่ียงธรรม 

ด้านวิมังสา  
ความหมั่นสอดส่อง
ในเหตุผลของสิง่น้ัน 

 



๒๐๑ 
 

สังคม โดยนำมาบูรณาการร่วมกันและการนำหลักอิทธิบาท ๔ มาสังเคราะห์เข้ากับการส่งเสริมการ
ตื่นตัวทางการเมือง จนถึงในท่ีสุดสามารถนำไปพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองได้ ท้ังนี้อาจนำเสนอเป็น
รูปธรรมท่ีนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงต่อไป๑๓๖  
 ๒. การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประชาชนท่ีเป็นวัยหนุ่ม
สาวของไทยในยุคปัจจุบันก็เป็นวิถีหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย ท่ีอยู่บนพื้นฐานของระบอบนี้ มีเรื่อง
ท่ีควรคำนึงถึงว่า สถาบันครอบครัวและสถาบันทางการศึกษาไม่ได้ให้ความสนใจและเอาใจใส่อย่าง
แท้จริงต่อการปลูกฝังเรื ่องของความเป็นประชาธิปไตย อีกทั้งการใช้ ส่ื อก็กลายเป็นเครื ่องมือ
แลกเปล่ียนของการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในการเลือกตั้งท่ัวไป ท่ีจะปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมทางการเมืองท่ี
ควรพัฒนาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในทางบวก โดยท่ีมองเห็นชันดเจนจากการวิจัยนี้ ก็คือ
การใช้หลักอิทธิบาทธรรมข้อจิตตะ ท่ีเป็นเรื่องของจิตใจของคน ควรให้มีอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีมี
ทัศนคติทางการเมือง ทั้งนี ้ จะเห็นได้เป็นข้อสังเกตว่า การเป็นรัฐราชการที่ทำให้คนเบื่อหน่ายทาง
การเมือง ไม่ก่อให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง ท่ีควรแก่การปรับปรุงแก้ไขอย่างยิ่ง๑๓๗  
 ๓. การพัฒนาทางการเมืองของไทย อาจดูบริบททางการเมืองปัจจุบันได้จากประเทศไทย
ยังมีความยากจน การศึกษาที่ยังพัฒนาไปอย่างไม่เต็มที่ รวมถึงการใช้ทฤษฎีสมคบคิดในวงกว้างท่ี
ทหารยังคงไม่ถอยออกไปจากการเมืองไทย ซ่ึงแท้ท่ีจริง ควรมีเส้นแบ่งท่ีชัดเจนว่า ทหารควรมีส่วน
เก่ียวข้องกับการเมืองเพียงแค่ไหนและอย่างไร จึงจะทำให้เกิดการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง แม้
งานวิจัยจะแสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวทางการเมืองแต่มีข้อสังเกตว่าเหตุใด ระบบเศรษฐกิจในยุคโควิด 
– 19 จึงประสบปัญหาอย่างมาก และอีกประการหนึ่ง งานวิจัยควรแสดงให้เห็นถึง ตัวแปรใดส่งผล
มากท่ีสุดต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไปท่ีอาจได้เห็น
ภาพชัดเจนจากการวิจัยครั้งนี้๑๓๘  
 ๔. การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน เมื่อดูจากส่ือโซเชียลมีเดียจะมีการตื่นตัวกันสูง
มาก และส่งผลการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ีผ่านมาท่ีมีคนไปออกเสียงเลือกตั้งร่วม ๗๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ท้ังนี้
ยังเห็นว่าดูจากส่ือสมัยใหม่ควรท่ีประชาชนจะมีการตื่นตัวทางการเมืองไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้
มากกว่านี้ รวมถึงผลการวิจัยควรแสดงภาพที่ชัดเจนว่า ปัจจัยใดมีอิทธิพลมากที่สุดที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของไทย๑๓๙  
 ๕. มีข้อสังเกตจากการใช้ส่ือท่ีเป็นโปรแกรมประยุกต์เข้ามาใช้ในทางธุรกิจทางการเมือง 
ท่ีทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง โดยมีการใช้เงินและส่ือเช่ือมโยงกัน ซ่ึงก็สัมพันธ์กับเรื่องปากท้อง

 
๑๓๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๑ วันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๒ วันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๑๐ วนัที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๖ วันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๒๐๒ 
 

หรือธุรกิจทางการเมือง รวมถึงงานวิจัยนี้มีข้อดีท่ีมีการใช้หลักอิทธิบาทธรรมเข้ามาเช่ือมโยงท่ีนำไปสู่
การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองได้๑๔๐  
 ๖. ปัจจัยที่ส่งเสริมการตื่นตัวทางการเมือง โดยเฉพาะนโยบายของพรรคการเมือง  
ข้อท่ีระบุ นโยบายสำหรับคนรากหญ้า ซ่ึงแท้ท่ีจริง นโยบายทุกข้อล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายสำหรับคน
รากหญ้าทั้งสิ้น ที่ผู ้วิจัยควรไปตรวจสอบถึงความถูกต้องต่อไป รวมถึงการเรียงลำดับของตัวแปรท่ี
ได้รับจากผลการวิจัยครั้งนี้ ควรดูถึงผลการวิจัยที่ได้มาตามลำดับของค่าเฉลี่ยและการนำหลักพทุธ
ธรรมมาประยุกต์ใช้ท่ีส่งเสริมการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง ซ่ึงควรระบุให้เห็นภาพท่ีชัดเจน๑๔๑  
 ๗. สถาบันที่ทำให้เกิดการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองเห็นไปในทำนองเด ียวกับ
ผลการวิจัย กล่าวคือ ส่ือท่ีทำให้เกิดการตื่นตัว แต่ท้ังนี้คงเป็นส่ือท่ีเป็นอาชีพ เป็นกลางและเป็นส่ือ
สร้างสรรค์ รวมถึงพรรคการเมืองท่ีดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีนโยบายท่ีเป็นรูปธรรม สัมผัส แตะ
ต้องได้ ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองได้ ทั ้งนี ้ ควรมีการปลูกฝังวัฒนธรรมทาง
การเมืองด้วยการปลูกฝักศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย เช่ือมั่นในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และมี
การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์๑๔๒  
 ๘. การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองควรมีแผนอย่างน้อย ๒ แผน กล่าวคือ แผนระยะ
สั้นควรเพียรพยายามให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ส่วนแผนระยะยาวก็คือการ
ปลูกฝังจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ความมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย การรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น ฯลฯ โดยมีบวร กล่าวคือ บ้าน วัด โรงเรียนหรือราชการเข้ามา
ขับเคล่ือนพื้นฐาน ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองได้๑๔๓  
 ๙. ผลการวิจัยท่ีแสดงถึงการนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ส่งเสริมการพัฒนาการตื่นตัวทาง
การเมือง เป็นความเหมาะสมและเป็นไปได้ตามผลการวิจัยนั้น แต่สิ ่งที ่ควรคำนึงถึงเพิ่มเติมก็คือ 
สถาบันการศึกษาและนโยบายท่ีชัดเจนของพรรคการเมือง เช่น นโยบายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเสนอ
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ ่งจะมีผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองได้ และคาดหวังว่า 
ผลการวิจัยนี้จะได้นำไปเผยแพร่สู่การพัฒนาการเมืองต่อไป๑๔๔ 
 ๑๐. มีข้อสังเกตว่า การเลือกตั้งหลังการรัฐประหาร ๒ ครั้งท่ีผ่านมาท่ีมีการตื่นตัวทาง
การเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งที ่ค่อนข้างสูง  และบรรยากาศของการเลือกตั้งเมื ่อกรณีมีความ
ขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้น ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมักจะไม่ให้ความใส่ใจในนโยบายทางการเมือง แต่จะไป

 
๑๔๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๔ วันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๗ วันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๘ วันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๙ วันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๑๑ วนัที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 



๒๐๓ 
 

เพ่งประเด็นความเห็นท่ีขัดแย้งกันเป็นหลัก อีกท้ังการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองในเรื่องของการ
ปลูกฝังความรู้ทางการเมืองได้ดำเนินการระดับหนึ่ง แต่เหตุใดประเทศไทยจึงมีบัตรเลือกตั้งเสียมากถึง
ร่วม ๓ ล้านใบ เป็นเรื่องท่ีควรพัฒนาประเด็นนี้อีกด้วย๑๔๕  
 จากการที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั ้ง ๑๐ รูปหรือคนดังกล่าวข้างต้น ได้ให้เห็นถึงความเหมาะสม
และเป็นไปได้ของผลการวิจัย โดยแต่ละรูปหรือคนได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมซ่ึงผู้วิจัยได้สรุปไปแล้วนั้น 
อย่างไรก็ตามเม่ือนำวิเคราะห์โดยรวมแล้ว ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์และสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ประกอบด้วย สถาบันกล่อม
เกลาทางการเมือง คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง นโยบายของพรรค
การเมือง พรรคการเมืองท่ีเป็นต้นสังกัดของผู้สมัคร และอิทธิพลของส่ือ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญ
ท้ังส้ินท่ีมีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไปของประเทศไทย ซ่ึง
ตรวจสอบได้จากการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสามารถสรุปยืนยันเป็นแผนภาพได้
ดังนี้ 

 
 
แผนภาพที่  ๔.๕ ปัจจัยท่ีส่งเสริมการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 
 
 
 
 

 
๑๔๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิลำดับที่ ๑๒ วนัที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

ปัจจัยที่ส่งเสริม
การต่ืนตัวทาง
การเมืองที่มีผล
ต่อการเลือกต้ัง

ทั่วไป

๑. สถาบัน
กล่อมเกลา

ทางการเมือง

๒. คุณลักษณะ
ของผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง

๓. การรณรงค์
หาเสียง
เลือกตั้ง

๔. นโยบาย
ของพรรค
การเมือง

๕. พรรคที่
สังกัด

๖. อิทธิพล
ของสื่อ



๒๐๔ 
 

 ๒. การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อ
การเลือกตั้งท่ัวไป ประกอบด้วย การพัฒนาเรื่องดังต่อไปนี้คือ ความเข้าใจทางการเมือง การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ทัศนคติทางการเมือง และความรู้ทางการเมือง ซ่ึงหากได้มีการพัฒนาท้ัง ๔ ด้านดังกล่าว
นี้โดยชัดเจนแล้ว จะทำให้มีผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งท่ัวไป โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัย ซ่ึงผู้วิจัยสามารถยืนยัน
สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
 
แผนภาพที่ ๔.๖ การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อ
การเลือกตั้งท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาการต่ืนตัว
ทางการเมืองของ

ประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีผล
ต่อการเลือกต้ังทั่วไป

๑. ความ
เข้าใจทาง
การเมือง

๒. การมีส่วน
ร่วมทางการ

เมือง

๓. ทัศนคติ
ทางการเมือง

๔. ความรู้
ทางการเมือง



๒๐๕ 
 

 ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็นท่ีเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยที่ได้นำเสนอแล้ว กล่าวคือการใช้หลักอิทธิบาท ๔ มาบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง ประกอบด้วย มีความรักความชอบทางการเมือง มีความ
เพียรพยายามเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง มีจิตใจฝักใฝ่ทางการเมือง และมีสติปัญญาควบคุมในการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยผู้วิจัยสามารถสรุปยืนยันเป็นแผนภาพโดยรวมได้ดังนี้ 

 
 
แผนภาพที่  ๔.๗  อิทธิบาทธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อิทธิบาทธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการ

พัฒนาการตื่นตัว
ทางการเมือง

๑. ฉันทะ 

ความรักความชอบ
ทางการเมือง

๒. วิริยะ 

ความเพียร
พยายามเข้าร่วม
กิจกรรมทางการ

เมือง 

๓. จิตตะ

ความมีจิตใจฝักใฝ่
ทางการเมือง 

๔. วิมังสา

ความมีสติปัญญา
ควบคุมในการมี
ส่วนร่วมทางการ

เมือง 



๒๐๖ 
 

๔.๕ องค์ความรู้ 
 จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป” โดยได้ตอบวัตถุประสงค์ครบท้ังสามข้อท่ีมาจาก
การวิจัยแบบผสานวิธีดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงบัดนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการวิจัย
ท้ังหมด โดยแบ่งออกเป็นองค์ความรู้ได้ ๒ ประเภท กล่าวคือ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย และองค์
ความรู้ท่ีได้จากการสังเคราะห์การวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
 ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเป็นผลมาจากการศึกษาการพัฒนาการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั ่วไป ผู้วิจัยสามารถสรุป
วิเคราะห์ในรูปแบบของแผนภาพและมีคำอธิบายขยายความได้ดังนี้ 
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สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง 

 ๑. ให้ความรู้ทางการเมืองในเรื่องการไป
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
๒. สถาบันครอบครัวทำให้เกิดความ
สนใจทางการเมือง 
๓. สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ทางการเมืองกับเพ่ือนๆ  
๔. กลุ่มเพ่ือนเป็นตัวกระตุน้และชักชวน
กันไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
๕. ส่ือข้อมูลข่าวสารผ่านทางโลก
ออนไลน ์

คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

๑. มีประสบการณ์ทางการเมืองและ
มีช่ือเสียง 
๒. มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ี
๓. มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ 
ในส่ิงถูกต้อง 
๔. มีภาพลักษณ์ที่มีความซื่อสัตย์ 
ต่อต้านการทุจริต 
๕. มีอัธยาศัยดี จริงใจต่อสังคม 
ชุมชน และประชาชน 

การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 

๑. ปราศรัยหาเสียงของ
นักการเมือง 
๒. ติดป้ายหาเสียงโปสเตอร์ที่
โดดเด่น 
๓. โฆษณาทางส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค  
๔. เดินเคาะประตูบ้าน 
๕. พบปะและร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน 

นโยบายของพรรคการเมอืง 

๑. มีนโยบายด้านสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุ 
๒. มีนโยบายด้านหลักประกนั
สุขภาพรักษาฟรี 
๓. มีนโยบายช่วยเหลือ
เกษตรกรด้านเงินทนุและ
ประกนัราคาผลผลิต 
๔. มีนโยบายสำหรับคนราก
หญ้า 
๕. มีนโยบายด้านเศรษฐกิจ 

พรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร 

๑. สังกัดพรรคการเมืองที่มี
นโยบายชัดเจน 
๒. เป็นพรรคเก่าแก่และมี
ช่ือเสียง 
๓. เป็นพรรคการเมืองขนาด
ใหญ่ 
๔. เป็นพรรคที่มีความผูกพัน
กับประชาชนในพ้ืนที ่
๕. เป็นพรรคของคนรากหญ้า 

อิทธิพลของสื่อ 

๑. ส่ืออินเตอร์เน็ตหรือส่ือ
ใหม่ 
๒. หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ทางการเมือง และวารสาร
อื่น ๆ  
๓. ส่ือโทรทัศน์ 
๔. ส่ือสาธารณะ เช่น แผ่น
พับ 
๕. ส่ือแบบเผชิญหน้า เช่น 
เคาะประตูแนะนำตัว 

ความเข้าใจทางการเมืองการเมอืง 

 
๑. ออกเสียงเลือกตั้งโดยอิสระตาม
สิทธิข้ันพ้ืนฐานในระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒. มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
อันเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานในระบอบ
ประชาธิปไตย 
๓. พัฒนาสร้างสรรค์สังคมหรือ
ประเทศชาติที่เราอาศัยให้ดีข้ึนได้ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

๑. ตรวจสอบรายช่ือของในบัญชี
รายช่ือก่อนการเลือกตั้ง 
๒. ฟังการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเพ่ือเปน็ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกตั้ง 
๓. ไปเลือกตั้งและติดตามผลการนับ
คะแนนผลการออกเสียงเลือกตั้ง 
 

ทัศนคติทางการเมือง 

๑. ได้ผู้นำที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
๒. ยืดหลักในหลักการประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง 
๓. คาดหวังกับนักการเมืองที่ดีหรือ
พรรคการเมืองทีด่ีในทางการเมือง 

พฤติกรรมทางการเมอืง 

๑. ไปลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งทกุ
ครั้ง 
๒. ติดตามข่าวสารทางการเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. ร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือ
แสดงออกซึง่การคัดค้านในส่ิงที่ปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องอยู่เสมอ 

การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 

ฉันทะ : มีความชอบการเมือง 

๑. รับฟังการปราศรัย 
๒. ฟังข่าวสารรอบด้าน 
๓. ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
๔. สนทนาประเด็นทางการเมือง 
๕. ร่วมรณรงค์หาเสียง 
๖. ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

วิริยะ : พยายามเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมือง 

๑. มีนโยบายตอบสนองต่อความ
ต้องการในการดำเนินชีวิต 
๒. รู้ถึงสิทธิทางการเมือง 
๓. ส่งเสริมให้ความรู้ทางการเมืองแก่
ประชาชน 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
๕. มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง 
๖. รับฟังปัญหาความเดือดร้อน 

จิตตะ : มีใจจดจ่อทางการเมือง 

๑. ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน 
๒. ให้ความรู้เรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง 
๓. รณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง 
๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน 
๕. สนับสนุนพรรคที่ประชาชนถูกใจ 
๖. เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
บ่อยครั้ง 

วิมังสา : มีสติปัญญาควบคุมในกิจกรรมทางการเมือง 

๑. คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งให้โปร่งใส 
๒. ส่ือมวลชนจะต้องรกัษาจรรยาบรรณของ
ส่ือที่ดี เป็นกลาง ไม่เอนเอียง 
๓. พิจารณาพรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสังกัดเปน็หลัก 
๔. นโยบายที่สนองตอบตอ่ประชาชนอย่าง
แท้จริง 
๕. การรณรงค์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีความ
แตกต่างสามารถสร้างความน่าสนใจ 
๖.  

การต่ืนตัว 

ทางการเมือง 

การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมือง 

หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือส่งเสริมการ

พัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองท่ีมีผล

ต่อการเลือกต้ังท่ัวไป 



แผนภาพที่  ๔.๘ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

จากแผนภาพองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยดังกล่าวอธิบายได้ว่า 

 การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑. สถาบันการกล่อม

เกลาทางการเมือง ๒. คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ๓. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๔. นโยบาย

ของพรรคการเมือง ๕. พรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร ๖. อิทธิพลของส่ือ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาการ

ตี่นตัวทางการเมือง และบูรณาการหลักพุทธธรรม คือ หลักอิทธิบาท ๔ มาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาการ

ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

 การต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชน ๖ ด้าน สามารถขยายความได้มีดังน้ี 
 ๑) สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง ได้แก่ สถาบันให้ความรู้ทางการเมืองในเรื่องการ
ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สถาบันครอบครัวทำให้เกิดความสนใจทางการเมือง สนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นทางการเมือง กลุ่มเพื่อนเป็นกลุ่มกระตุ้นและชักชวนกันไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  สื ่อข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางโลกออนไลน์ 
 ๒) คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ เป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองและมี
ช่ือเสียงมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ ในส่ิงถูกต้อง มีภาพลักษณ์ท่ีมี
ความซ่ือสัตย์ ต่อต้านการทุจริต มีอัธยาศัยดี จริงใจต่อสังคม ชุมชน และประชาชน 
 ๓) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ ปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง ติดป้ายหาเสียง
โปสเตอร์ท่ีโดดเด่น โฆษณาทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค  เดินเคาะประตูบ้าน พบปะและร่วม
กิจกรรมกับชุมชน  
 ๔) นโยบายของพรรคการเมือง ได้แก่ มีนโยบายด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ มีนโยบาย
ด้านหลักประกันสุขภาพรักษาฟรี มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรด้านเงินทุนและประกันราคาผลผลิต 
นโยบายสำหรับคนรากหญ้า มีนโยบายด้านเศรษฐกิจท่ีเด่นชัดในการแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน 
 ๕) พรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร ได้แก่ พรรคการเมืองท่ีมีนโยบายชัดเจน เป็นพรรคเก่าแก่
และมีชื ่อเสียง เป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ เป็นพรรคที่มีความผูกพันกับประชาชนในพื้นท่ี  เป็น
พรรคของคนรากหญ้า 
 ๖) อิทธิพลของส่ือ ได้แก่ ส่ืออินเตอร์เน็ตหรือส่ือใหม่ หนังสือพิมพ์ นิตยสารทางการเมือง 
และวารสารอ่ืน ๆ  ส่ือโทรทัศน์ ส่ือสาธารณะ เช่น แผ่นพับ ส่ือแบบเผชิญหน้า เช่น เคาะประตูแนะนำ
ตัว 

 

 



๒๐๙ 
 

 นอกจากน้ีการพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมือง ผู้วิจัยสามารถขยายความได้ดังน้ี 
 ๑) ความเข้าใจทางการเมืองการเมือง ได้แก่ ออกเสียงเลือกตั้งโดยอิสระตามสิทธิขั้น
พื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบ
ประชาธิปไตย พัฒนาสร้างสรรค์สังคมหรือประเทศชาติท่ีเราอาศัยให้ดีขึ้นได้ 
 ๒) การมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ ตรวจสอบรายช่ือของท่านในบัญชีรายช่ือก่อนการ
เลือกตั้ง ฟังการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกตั้ง ไปออกเสียงเลือกตั้งและติดตามผลการนับคะแนนผลการออกเสียงเลือกตั้ง  
 ๓) ทัศนคติทางการเมือง ได้แก่ เป็นผู้นำที่มีความรู้คู ่คุณธรรม ยืดหลักในหลักการ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คาดหวังกับนักการเมืองท่ีดีหรือพรรคการเมืองท่ีมีนโยบายชัดเจน  
 ๔) พฤติกรรมทางการเมือง ได้แก่ ไปลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง ติดตามข่าวสาร
ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกซึ่งการคัดค้านในสิ่งที ่ปฏิบตัิไม่
ถูกต้องอยู่เสมอ 

 ในขณะเดียวกันหลักอิทธิบาท ๔ ที่นำมาเสนอก็เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการต่ืนตัวทาง
การเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไป ผู้วิจัยสามารถขยายความจากแผนภาพองค์ความรู้ได้
ดังต่อไปน้ี 
 ๑) ฉันทะ : มีความชอบการเมือง ได้แก่ รับฟังการปราศรัย ฟังข่าวสาร ส่ือสังคมออนไลน์ 
สนทนาประเด็นทางการเมือง ร่วมรณรงค์หาเสียง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 ๒) วิริยะ : พยายามเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ได้แก่ มีนโยบายตอบสนองต่อความ
ต้องการในการดำเนินชีวิต รู้ถึงสิทธิทางการเมือง ส่งเสริมให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน เข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกหมู่เหล่า 
 ๓) จิตตะ : มีจิตใจจดจ่อทางการเมือง ได้แก่ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ให้ความรู้เรื่อง
การซื้อสิทธิขายเสียง รณรงค์ไม่ซื ้อสิทธิขายเสียง ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน พรรคสังกัดท่ี
ประชาชนถูกใจ สร้างผลงานให้ได้รับการยอมรับ 
 ๔) วิมังสา : มีสติปัญญาควบคุมในกิจกรรมทางการเมือง ได้แก่ คัดเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งให้โปร่งใสสื่อมวลชนจะต้องรักษาจรรยาบรรณของสื่อที่ดี เป็นกลาง ไม่เอนเอียง  พิจารณา
พรรคการเมืองท่ีผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดเป็นหลัก นโยบายท่ีสนองตอบต่อประชาชนอย่างแท้จริง การ
รณรงค์ท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีความแตกต่างท่ีสามารถสร้างความน่าสนใจ 
 
 
 
 



๒๑๐ 
 

 ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 องค์ความรู้ใหม่จากการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป” ทำให้ผู้วิจัยสามารถนำองค์ความรู้
จากการวิจัยครั้งนี้ไปสังเคราะห์สร้างเป็นความรู้เชิงนวัตกรรมได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประยุกต์หลักพุทธธรรมเป็นฐาน 
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักความผูกพันธ์ทางการเมืองโดยความเป็นอิสระ 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเพียรพยามเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่มีอย่างหลากหลายกิจกรรม 
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตใจฝักใฝ่ทางการเมือง มิให้ผู้ใดมาผูกขาดทางการเมืองได้แต่ฝ่ายเดียว 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สติปัญญาในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิด
พฤติกรรมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์และมีสันติสุข นำความเจริญมาสู่ชาติบ้านเมือง 

มีพัฒนาการ 
ทางการเมือง 

ฟูเฟื่องเรื่องกระแสการต่ืนตัวทางการเมือง 
 

๑. ส่งเสริมให้สถาบันต่าง ๆ เข้ามาช่วยกล่อมเกลาทางการเมืองแก่
ประชาชนทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นการตื่นตัว 

แผนภาพที่ ๔.๙ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

๒. ส่งเสริมให ้พรรคการเมืองเป ็นสถาบันทางการเมืองท ี ่ เข้มแข็ง  และมี
ประชาชนเป็นเจ้าของ 

๓. ส่งเสริมให้มีการใช้การส่ือสารทางการเมืองให้ครอบคลุมทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน 

๔. เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเพื ่อแสดงความเป็น
เจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง 

๓. เกิดพฤติกรรมทางการเมืองอย่างเป็น
กระแสต่อเนื่อง 

๒. ทัศนคติทางการเมืองเชิงสร้างสรรค์ 

๑. มีความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยที่แท้จริง 
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 จากการท่ีผู้วิจัยได้สร้างแผนภาพท่ีแสดงองค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัยดังกล่าว
ข้างต้น ซ่ึงสามารถขยายความเพิ่มเติมได้ดังนี้ 
 ๑. ประยุกต์หลักพุทธธรรมเป็นฐาน หมายถึงว่า ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า หลักพุทธธรรมคือ
อิทธิบาทธรรมท่ีนำมาเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้สามารถนำมาส่งเสริมด้วยการประยุกต์หรือบูรณา
การเข้ากับการส่งเสริมการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองได้ด้วยการนำมาเป็นพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งต่อ
การวางแผนและดำเนินการในกิจกรรมท้ังปวงในทางการเมือง ซ่ึงผู้วิจัยสรุปไว้ในเบ้ืองต้นตามลำดับคือ 
ให้ประชาชนมีความนิยมชมชอบทางการเมือง มีความมุมานะเพียรพยามเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
อย่างสม่ำเสมอ มีจิตใจฝักใฝ่ทางการเมืองแบบมีจริยธรรมทางการเมือง และท่ีสำคัญท่ีสุดส่งเสริมใน
ทุกวิถีทางให้ประชาชนใช้สติปัญญาเป็นตัวควบคุมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยไม่ใช้
อารมณ์เป็นตัวตัดสินในทุกกิจกรรมทางการเมืองท่ีเข้าร่วม ซ่ึงเรียกว่าใช้ปัญญานำพาทางการเมือง จะ
ทำให้เกิดการเมืองเชิงสร้างสรรค์และเป็นไปอย่างสันติสุข นำไปสู่การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง
ของไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 ๒. ฟูเฟื่องเรื่องกระแสการตื่นตัวทางการเมือง หมายถึงว่า การท่ีสังคมการเมืองไทยจะ
เกิดการตื่นตัวทางการเมืองได้อย่างเป็นกระแสและต่อเนื่องไม่หยุดไปโดยง่ายนั้น สังคมไทยควร
ส่งเสริมสถาบันต่าง ๆ  อันประกอบด้วยสถาบันครอบครัว สถาบันทางการศึกษา ภาคประชาสังคม 
กลุ่มเพื่อน รวมถึงวงการส่ือมวลชนท้ังระบบดั้งเดิมและส่ือใหม่ระบบออนไลน์ ควรเข้ามา ช่วยกล่อม
เกลาทางการเมืองในหลากหลายรูปแบบอย่างเป็นกระแสและต่อเนื่อง ซ่ึงจะทำให้ประชาชนคนไทยมี
ความตื่นตัวทางการเมืองต่อไป 
 ๓. มีการพัฒนาการทางการเมือง หมายถึงว่า ผู้วิจัยพิจารณาจากผลของการวิจัยท่ีเป็น
องค์ความรู้นั้น สามารถนำมาสังเคราะห์เพื่อส่งเสริมการตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื ่อได้มีการพัฒนาทางการเมือง
เกิดขึ้น กล่าวคือ เบื้องต้นก็ควรสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี ่ยวกับระบอบประชาธิปไตยท่ี
แท้จริง ท่ีไม่อิงเผด็จการหรืออำนาจนิยมดั่งท่ีเป็นอยู่ในหลายประเทศ เพราะหากประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองท่ีถูกต้องแล้วก็ย่อมดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองท่ีถูกต้องชอบธรรมต่อไป
อีกประการต่อมาก็คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติทางการเมืองเชิงสร้างสรรค์ ทำให้เป็นระบบ
การเมืองที่ เอื ้อต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้า มิใช่เพื ่อผลประโยชน์ตนและพวกพ ้อง  
ประการถัดมาก็คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองท่ีเป็นกระแสต่อเนื่อง ไม่เป็น
แบบไฟไหม้ฟาง และประการสุดท้ายก็คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนแสดงตน
ว่าเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะพลังของมหาชนหากแสดงออกพร้อมกันย่อมเป็น
พลังมหาศาลท่ีทรงอิทธิพลต่อความเป็นไปทางการเมืองได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้วิจัยเห็นว่า การพัฒนา
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ทางการเมืองท่ีเป็นไปอย่างมีระบบจะทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองอันนำไปสู่การไปใช้สิทธิออก
เสียงอย่างท่วมท้นอย่างแน่นอน 
 นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้พรรคการเมืองไทยเป็นสถาบันทางการเมืองท่ีเข้มแข็งท่ีช่วยทำ
หน้าท่ีให้ความรู้ ปลูกฝังทัศนคติทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนชาว
ไทย เพื่อไม่เปิดโอกาสให้แนวคิดเผด็จการนิยมหรืออำนาจนิยมเข้ามาแทรกแซงวิถีแห่งประชาธิปไตย
ดั่งท่ีเคยเกิดขึ้นมา ท้ังนี้ควรให้พรรคการเมืองมีฐานท่ีประชาชนเป็นเจ้าของพรรคท่ีแท้จริงอีกด้วย 
 ประการสุดท้ายท่ีสำคัญในการท่ีจะให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองเป็นกระแสต่อเนื่องได้
นั ้น ควรส่งเสริมให้การสื่อสารทางการเมือง นั่นก็คือเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองในสื่อต่าง ๆ  อย่างหลากหลายโดยไม่ปิดกั้นเสรีภาพการสื่อสาร ควรส่งเสริมให้มีการยอมรับ
ความเห็นต่างในสังคมการเมือง ยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีควรเปิด
โอกาสให้มีการส่ือสารทางการเมืองได้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมยุคส่ือสารออนไลน์ 
ควรส่งเสริมให้สังคมยุคนี้มีการนำประเด็นทางการเมืองเชิงสร้างสรรค์เข้ามาสนทนาเพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
ท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ๒. เพื่อศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีผลต่อ
การเลือกตั้งทั่วไป และ ๓. เพื่อนำเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 

โดยในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดย
เป็นการวิจ ัยเชิงค ุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจ ัยเชิงปร ิมาณ (Quantitative 
Research) ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งท่ีมีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไปใน ๔ ภาค กล่าวคือ ภาคเหนือ 
จังหวัดลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี และภาคใต้ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จำนวน ๔๐๐ คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นท้ังปลายเปิด และปลายปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ 
โดยหาค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยง เบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที ่ใช้วิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง ่าย 
(Simple Linear Regression Analysis) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
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๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

ท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป” สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

 ๕.๑.๑ สรุปจากผลการศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการต่ืนตัวทางการเมือง

ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 

 จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง 

พบว่า สภาพท่ัวไปและปัญหาในเรื่องของสถาบันกล่อมเกลาทางการเมืองต้องได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ตั้งแต่ในวัยเด็ก ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นให้มีการตื่นตัวให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม
ทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ที ่แตกต่าง กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองยังมีข้อผิดพลาด
เก่ียวกับการให้ความรู้ การศึกษา หรือสำนึกทางการเมืองของประชาชนท่ียังเพิกเฉยต่อสภาวการณ์ท่ี
เป็นจริงในสังคม โดยไม่ได้ความสนใจในทางการเมืองมากนักจะรู้เพียงแค่ตำราสอนเท่านั้น ในการ
เรียนรู้ทางการเมืองตั้งแต่ในวัยเด็ก เพราะสิ่งที่ได้เรียนรู้และก่อตัวขึ้นในช่วงต้นของชี วิตจะมีผลต่อ
ทัศนคติทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองท่ีจะตามมาในวัยผู้ใหญ่ 
 ๒.  คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกต้ัง  
 พบว่า ปัญหาในเรื่องของคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง กล่าวคือผู้สมัครเก่าไม่มี
ผลงานเป็นรูปธรรม ผู้สมัครใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ทำงาน ซ่ึงประสบการณ์ของผู้สมัคร
เป็นส่ิงท่ีประชาชนให้ความสนใจในตัวผู้สมัคร แต่คุณลักษณะท่ีทำให้เกิดการตื่นตัวของประชาชน คือ 
ผู ้สมัครจะมีความเป็นกันเองและเดินหาเสียงสามารถเข้าถึงประชาชนทุกหลังคาเรือน มีอัธยาศยัดี 
จริงใจต่อสังคม ชุมชน และประชาชน ผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าไม่ถึงประชาชน เข้าถึงเฉพาะบางกลุ่ม
เท่านั้น 
 ๓. การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 

พบว่า การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การหาเสียงแบบใช้หัวคะแนน มีจุดแข็งท่ีมีตัวแทน
หรือหัวคะแนนเป็นผู้คอยช่วยเหลือ เป็นท่ีปรึกษา และเป็นระบบท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ การใ ช้รถโดยติด
เครื่องขยายเสียงและส่ิงต่าง ๆ เช่น วิทยุ การติดป้ายตามสถานท่ีต่าง ๆ  ปัญหาในการใช้ระบบอุปถัมภ์
ใช้เครือญาติใช้พรรคพวกก่อให้เกิดกลุ่มอำนาจหรือกลุ่มผลประโยชน์ แต่ปัจจุบันนี้ การใช้โชเชยีล
มีเดียเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลมากต่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
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 ๔. นโยบายของพรรคการเมือง 
 พบว่า นโยบายของพรรคการเมือง เป็นเรื่องท่ีสำคัญในกระบวนการเลือกตั้ง เพราะหาก
พรรคการเมืองเสนอนโยบายทางการเมืองท่ีดีและน่าสนใจ จะมีผลกระตุ้นให้ประชาชนสนใจไปเลือกตั้ง 
อีกท้ังนโยบายของพรรคการเมืองท่ีเสนอต่อประชาชนนั้นต้องเป็นนโยบายท่ีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่าง
เป็นรูปธรรมท่ีประชาชนสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้อย่างแท้จริง 
 ๕. พรรคที่สังกัดของผู้สมัคร 

พบว่า พรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญส่วนหนึ่งของการท่ีประชาชนจะตัดสินใจ
เลือกตั้ง และทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง เพราะหากมีพรรคการเมืองท่ีน่าเช่ือถือก็จะทำให้เสนอ
นโยบายที่ดีต่อประชาชน ผลที่ตามมาก็คือจะมีคนสนใจสมัครเข้ามาเสนอตัวเป็นตัวแทนของพรรค
การเมือง เพื่อให้ประชาชนเลือกเป็นผู้แทน ดังนั้นพรรคการเมืองจึงควรเป็นสถาบันทางการเมอืงท่ี
จัดตั้งอย่างเป็นทางการและเป็นพรรคท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารให้มากท่ีสุด 

๖. อิทธิพลของสื่อ 
พบว่า ในยุคปัจจุบันการส่ือสารถือว่าเป็นยุคท่ีสังคมอยู่ในโลกของการส่ือสารหรือระบบ

ออนไลน์ จึงถือได้ว่าส่ือมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตทางการเมืองท่ีสำคัญมาก ก็ด้วยท่ีว่าข้อมูลข่าวสารสามารถ
เข้าถึงประชาชนได้อย่างง่ายมาก หากส่ือกระตุ้นชักจูงให้ประชาชนไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง ก็จะทำให้มีผล
เกิดการตื่นตัวทางการเมืองท่ีสูงมากตามไปด้วย 

 
๕.๑.๒ สรุปผลปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนใน

ระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 
  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย จำนวน ๒๒๗ คน คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๖.๗ อายุ ๑๘-๓๐ ปี มีจำนวน ๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย / ปวช. จำนวน ๑๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓ รายได้ต่อเดือนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน 
๒๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔ อาชีพนิสิต/นักศึกษา จำนวน ๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐ 

 

๑) ปัจจัยการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

จากผลการศึกษาปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ๖ ด้าน  

พบว่า ประชาชนมีระดับการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๕๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สถาบันการกล่อมเกลา

ทางการเมือง (x̅ = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๖) คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (x̅ = ๓.๕๔, S.D. =

๐.๖๙) อิทธิพลของส่ือ (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๖๔) การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (x̅ = ๓.๕๓, S.D. =
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๐.๖๗) พรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร (x̅ = ๓.๕๒, S.D. =๐.๖๖) และนโยบายของพรรคการเมือง (x̅ = 

๓.๔๙, S.D. = ๐.๗๓) ตามลำดับ 

 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบดังนี้ 
ด้านสถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง พบว่า การตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการ

เลือกตั้งทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (x̅ = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๖๖) เมื ่อพิจารณาในแต่ละข้อ

พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หน่วยงานของรัฐบาล และ พรรคการเมืองให้ความรู้ทางการเมืองแก่

ท่านในเรื ่องการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  (x̅ = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๘๙) รองลงมาคือ ท่านคิดว่า

สถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดความอ่าน ทำให้เกิดความสนใจทางการเมือง  (x̅ = 

๓.๖๐, S.D. = ๐.๗๗) และท่านได้เคยสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมืองกับเพื่อนๆ หรือ

บุคคลอ่ืน (x̅ = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๙๒) ตามลำดับ 

ด้านคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  พบว่า การตื่นตัวทางการเมืองที่มีผลต่อการ

เลือกตั้งทั ่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๔, S.D. = ๐.๖๙)  เมื ่อพิจารณาในแต่ละข้อ

พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู้สมัครมีประสบการณ์ทางการเมืองและมีช่ือเสียง (x̅ = ๓.๖๔, S.D. = 

๐.๘๒) รองลงมาคือผู้สมัครมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (x̅ = ๓.๖๒, S.D. = ๐.๘๕) และผู้สมัครมี

ความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ ในส่ิงถูกต้อง (x̅ = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๘๙) ตามลำดับ 

การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง พบว่า การตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๖๗) เมื ่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่าข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การปราศรัยหาเสียงของนักการเมืองที่ทำให้เกิดการตื่นตัว  (x̅ = ๓.๖๑, S.D. = 

๐.๘๓) รองลงมาคือการติดป้ายหาเสียงโปสเตอร์ท่ีโดดเด่นทำให้เกิดการตื่นตัว (x̅ = ๓.๕๖, S.D. = 

๐.๘๐) และการมีเอกสารแนะนำตัวส่งถึงบ้านทำให้เกิดการตื่นตัว  (x̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๘๔) 

ตามลำดับ 

นโยบายของพรรคการเมือง พบว่า การตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๗๓) เมื ่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่าข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีนโยบายด้านสวัสดิการแก่ผู ้สูงอายุ (x̅ = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๘๗) รองลงมาคอืมี

นโยบายด้านหลักประกันสุขภาพรักษาฟรี  (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๘๖) และมีนโยบายช่วยเหลือ

เกษตรกรด้านเงินทุนและประกันราคาผลผลิต (x̅ = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๘๗) ตามลำดับ 
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พรรคที่สังกัดของผู้สมัคร พบว่า การตื่นตัวทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไป 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๒, S.D. = ๐.๖๖) เมื ่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่าข้อที่มี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สังกัดพรรคการเมืองท่ีมีนโยบายชัดเจน (x̅ = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๘๒) รองลงมาคือ

เป็นพรรคเก่าแก่และมีช่ือเสียง (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๘๗) และเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ (x̅ = 

๓.๕๐, S.D. = ๐.๘๒) ตามลำดับ 

อิทธิพลของสื่อ พบว่า การตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๖๔) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 

ข่าวสารทางการเมืองจากสื่ออินเตอร์เน็ตหรือสื่อใหม่ทำให้ท่านเกิดการตื่นตัวทางการเมือง  (x̅ = 

๓.๖๐, S.D. = ๐.๘๗) รองลงมาคือข่าวสารทางการเมืองจากการอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารทาง

การเมือง และวารสารอ่ืน ๆ ทำให้ท่านตื่นตัวทางการเมือง (x̅ = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๘๗) และข่าวสาร

ทางการเมืองจากสื่อโทรทัศน์ทำให้ท่านเกิดการตื่นตัวทางการเมือง  (x̅ = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๘๕) 

ตามลำดับ 
 

 

๒) จากผลการศึกษาหลักอิทธิบาท ๔  

พบว่า ประชาชนมีระดับการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๖๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั ้น  (x̅ = ๓.๕๙, S.D. = 

๐.๖๕) รองลงมาคือ จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น (x̅ = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๖๗) วิริยะ ความ

พากเพียรในส่ิงนั้น (x̅ = ๓.๔๕, S.D. = ๐.๖๗) และฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในส่ิงนั้น (x̅ = ๓.๓๖, 

S.D. = ๐.๖๔) ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบดังนี้ 

ด้านฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น พบว่า หลักอิทธิบาท ๔ ประชาชนมีการตื่นตัว

ทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๓, S.D. = ๐.๖๔) 

เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีความพอใจในนโยบายของพรรคการเมือง (x̅ 

= ๓.๕๒, S.D. = ๐.๘๙) รองลงมา คือ มีความพอใจต่อส่ือท่ีหลากหลายของผู้สมัคร (x̅ = ๓.๔๓, S.D. 

= ๐.๘๓) และมีความพอใจพรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร (x̅ = ๓.๓๕, S.D. = ๐.๗๙) ตามลำดับ 

ด้านวิริยะ ความพากเพียรในสิ่งน้ัน พบว่า หลักอิทธิบาท ๔ ประชาชนมีการตื่นตัวทาง

การเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๕, S.D. = ๐.๖๗)  เมื่อ
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พิจารณาในแต่ละข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ติดตามคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  (x̅ = 

๓.๕๐, S.D. = ๐.๘๒) รองลงมา คือ พยายามติดตามการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (x̅ = ๓.๔๙, S.D. = 

๐.๗๙) และพยายามติดตามนโยบายของพรรคการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง (x̅ = ๓.๔๗, S.D. = 

๐.๘๔) ตามลำดับ 

ด้านจิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งน้ัน พบว่า หลักอิทธิบาท ๔ ประชาชนมีการตื่นตัว

ทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๔๙, S.D. = ๐.๖๗) 

เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พิจารณาคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

อย่างจริงจัง (x̅ = ๓.๕๙, S.D. = ๐.๗๗) รองลงมา คือ มีความเอาใจใส่ไตร่ตรองนโยบายของพรรค

การเมือง (x̅ = ๓.๕๔, S.D. = ๐.๘๐) และมีความสนใจในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (x̅ = ๓.๔๘, 

S.D. = ๐.๘๒) ตามลำดับ 

ด้านวิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งน้ัน พบว่า หลักอิทธิบาท ๔ ประชาชนมี

การตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๕๙, S.D. = 

๐.๖๕) เมื ่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ พิจารณาคัดเลือกคุณลักษณะของ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (x̅ = ๓.๖๖, S.D. = ๐.๘๒) รองลงมา คือ พิจารณาไตร่ตรองส่ือท่ีหลากหลายของ

ผู้สมัคร (x̅ = ๓.๕๔, S.D. = ๐.๘๖) และพิจารณาตรวจสอบการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (x̅ = ๓.๕๑, 

S.D. = ๐.๗๘) ตามลำดับ 
 

 

 

๓) ผลการพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มี
ผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 

จากผลการศ ึกษาการพัฒนาการต ื ่นต ัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ๔ ด้าน  

พบว่า ประชาชนมีระดับการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๕๗) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉล่ีย ดังนี้ การมีส่วนร่วม

ทางการเมือง การเมือง (x̅ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๗๔) รองลงมา คือ ทัศนคติทางการเมือง (x̅ = ๓.๙๔, 

S.D. = ๐.๗๑) ความรู้ทางการเมือง (x̅ = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๗๒) และความเข้าใจทางการเมือง (x̅ = 

๓.๗๕, S.D. = ๑.๒๐) ตามลำดับ 

 



๒๑๙ 
 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบดังนี้ 

ด้านความเข้าใจทางการเมือง พบว่า ประชาชนมีการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการ

เลือกตั้งทั ่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๘๒) เมื ่อพิจารณาในแต่ละข้อ

พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ออกเสียงเลือกตั้งโดยอิสระตามสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย

โดยสามารถลงคะแนนเสียงให้ใครก็ได้ที่ท่านชื่นชอบ (x̅ = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๘๒) รองลงมา คือ มี

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย (x̅ = ๓.๘๐, S.D. = 

๑.๖๗) และในฐานะสมาชิกของสังคมประชาธิปไตยสามารถพัฒนาสร้างสรรค์สังคมหรือประเทศชาติท่ี

เราอาศัยให้ดีขึ้นได้ (x̅ = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๗๔) ตามลำดับ 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า ประชาชนมีการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการ

เลือกตั้งทั ่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๗๔) เมื ่อพิจารณาในแต่ละข้อ

พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ได้ตรวจสอบรายชื่อของท่านในบัญชีรายชื่อก่อนการเลือกตั้ง  (x̅ = 

๔.๒๔, S.D. = ๐.๘๔) รองลงมา คือ ติดตามผลการนับคะแนนผลการออกเสียงเลือกตั้ง (x̅ = ๔.๐๑, 

S.D. = ๐.๘๗) และได้ฟังการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการเลือกตั้ง (x̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๘๔) ตามลำดับ 

ด้านทัศนคติทางการเมือง พบว่า ประชาชนมีการตื่นตัวทางการเมืองที่มีผลต่อการ

เลือกตั้งทั ่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๗๑)  เมื ่อพิจารณาในแต่ละข้อ

พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ คิดว่าผู้นำประเทศท่ีดีควรเป็นผู้นำท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม (x̅ = ๔.๐๑, 

S.D. = ๐.๘๙) รองลงมา คือ ยืดหลักในหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  (x̅ = ๓.๙๗, S.D. = 

๐.๘๐) และคาดหวังกับนักการเมืองท่ีดีหรือพรรคการเมืองท่ีดีในทางการเมือง  (x̅ = ๓.๘๕, S.D. = 

๐.๘๔) ตามลำดับ 

ด้านพฤติกรรมทางการเมือง  พบว่า ประชาชนมีการตื่นตัวทางการเมืองที่มีผลต่อการ

เลือกตั้งท่ัวไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =๔.๑๒, S.D. =๐.๗๓) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ไปลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง (x̅ = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๙๐) รองลงมา 

คือ ติดตามข่าวสารทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง  (x̅ = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๗๙) และร่วมชุมนุมทาง

การเมืองหรือแสดงออกซ่ึงการคัดค้านในส่ิงท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้องอยู่เสมอ (x̅ = ๓.๕๙, S.D. = ๑.๐๒) 

ตามลำดับ 

 



๒๒๐ 
 

๔) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้คือ  

สมมติฐานที่ ๑ ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองส่งผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

๐.๐๑ โดยท่ีปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไปสามารถอธิบายความผันแปรของ

การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ได้ร้อยละ ๙.๘ 

สมมติฐานที่ ๒ หลักอิทธิบาท ๔ ส่งผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า หลักอิทธิบาท ๔ ส่งผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๑ โดยท่ีหลักอิทธิ

บาท ๔ ส่งผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไปสามารถอธิบายความผันแปรของการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง

ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ได้ร้อยละ ๒๘.๑  

 

 ๕.๑.๓ การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มี

ผลต่อการเลือกต้ังทั่วไปโดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม 
 ๑) การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผล

ต่อการเลือกต้ังทั่วไป ดังนี้ 
พบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่ทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมอืง 

สามารถดำเนินการได้หลายทาง เช่น จากหน่วยงานภาครัฐ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ หรือ

กลุ่มท่ีดำเนินการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ต้องออกมาเป็นรูปธรรมท่ี

ประชาชนเข้าใจได้ง่าย จึงจะทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง 

 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นวิถีทางการเมืองท่ีสำคัญทำให้ประชาชนมีความ
ตื่นตัวทางการเมือง เพราะเป็นการทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้ง ซึ ่งสามารถส่งเสริมให้กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนเข้มแข็งได้ในหลายรูปแบบและในท่ีสุดก็จะสร้างความโปร่งใสทางการเมืองได้อีกด้วย 

พบว่า การปลูกฝังทัศนคติหรือการกล่อมเกลาทางการเมืองเป็นขั้นตอนพื้นฐานท่ีทำให้

เกิดการตื่นตัวทางการเมือง ด้วยเหตุท่ีว่าการปลูกฝังหรือการกล่อมเกลาทางการเมืองจะเป็นผลสำเร็จ

ได้นั้น ควรทำตั้งแต่ประชาชนอยู่ในวัยเยาว์โดยสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว ตลอดจนถึง

องค์กรทางการเมือง ล้วนแต่มีบทบาทสำคัญท่ีจะช่วยปลูกฝังและกล่อมเกลาทางการเมืองได้ตามความ

เหมาะสม ท่ีจะช่วยให้เกิดจิตสำนึกความสนใจและใส่ใจทางการเมืองขอองประชาชนได้เป็นอย่างดี 



๒๒๑ 
 

พบว่า ความรู้ทางการเมืองของประชาชน สามารถรับรู้ทางการเมืองด้วยการติดตาม

ข่าวสารทางการเมือง ตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง และท่ีสำคัญไปออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง 

เป็นต้น ซ่ึงพฤติกรรมทางการเมืองเช่นว่านี้ ควรส่งเสริมให้ประชาชนแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ

ระบอบประชาธิปไตยก็จะทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองเป็นกระแสตลอดไป 

 

๒) การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผล

ต่อการเลือกต้ังทั่วไปโดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม 

(๑) หลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ (ความพอใจรักใคร่ในสิ่งน้ัน) พบว่า การพัฒนาการ

ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนสามารถประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ (ความพอใจรักใคร่

ในสิ่งนั ้น) นอกจากการออกไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั ้งท่ี เป็นหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญแล้วนั้น 

จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิและหน้าท ี่ของ

ประชาชนคนไทย รวมถึงโทษท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งประชาชนจะต้องมีความเข้าใจ เกิด

ทัศนคติหรือความศรัทธา มีความพอใจรักใคร่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองท่ีตนเองชอบแล้ว จะทำให้

ประชาชนมีความพึงพอใจไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก  

(๒) หลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ (ความพากเพียรในสิ่งนั้น)  พบว่า การพัฒนาการ

ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนสามารถประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ (ความพากเพียรใน

สิ่งนั ้น) การลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงที่มีการเลือกตั้งหรือไม่มีก็ตาม เพื่อรับฟังปัญหาความ

เดือดร้อน ให้ความช่วยเหลือและต้องไปร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น งานแต่ง งานศพ งานประเพณี 

เป็นต้น ซ่ึงต้องอาศัยตามวิริยะ อุตส่าห์ อย่างมาก ถ้านักการเมืองใส่ใจประชาชน ประชาชนก็จะรู้สึก

ถึงความจริงใจ  

(๓) หลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งน้ัน) พบว่า การพัฒนาการ

ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนสามารถประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ (ความเอาใจใส่ฝักใฝ่

ในส่ิงนั้น) เป็นการสร้างความเข้าใจและให้ประชาชนตระหนักถึงการช้ือสิทธ์ิขายเสียงและสร้างความ

เข้าใจของประชาชนถึงผลประโยชน์ของการซื้อเสียงของนักการเมือง ต้องส่งเสริม ให้การศึกษาแก่

ประชาชน ตั้งแต่ระดับนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาเก่ียวกับผลเสียของการซ้ือสิทธิขายเสียง โดย

ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน 
 (๔) หลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา (ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั ้น) พบว่า 
การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนสามารถประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา 
(ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น) ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ให้ความรู้เรื่องการซ้ือสิทธิขาย
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เสียง รณรงค์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง จัดให้มีประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของพรรคท่ี
ประชาชนถูกใจ ส่งเสริมให้พรรคสร้างผลงานให้ได้รับการยอมรับ 
 

๕.๒ อภิปรายผล 
 ๕.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการต่ืนตัวทาง

การเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป สามารถอภิปรายผลได้

ดังนี้ 
 สภาพทั ่วไปและปัญหาอุปสรรคการตื่นต ัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ประกอบด้วย สถาบันกล่อมเกลาทางการเมือง คุณลักษณะ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมือง พรรคการเมืองท่ีเป็น
ต้นสังกัดของผู้สมัคร และอิทธิพลของส่ือ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญท้ังส้ินท่ีมีผลต่อการตื่นตัวทาง
การเมืองของประชาชนที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธ์ิ ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “สภาพการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี มีลักษณะเมินเฉยต่อความเป็นไปของการเมืองท่ีกำลังเกิดขึ้น หรือเรียกอีกอย่างว่าไม่
ยินดียินร้ายกับการเมือง เหตุผลสำคัญที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากประชาชนได้เห็นสถานการณ์ทาง
การเมืองทุกระดับท้ังระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ท่ีมีการแก่งแย่งแข่งขันกันทำให้สังคมแตกแยกทาง
ความคิดขาดความรักความสามัคคี และไม่ได้ดำเนินการไปตามกรอบกติกาท่ีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
รวมถึงการเห็นพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหรือการรัฐประหารมี
ลักษณะไม่แตกต่างกัน อาทิ การแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง การทุจริต
คอรัปชั่น เป็นต้น การตื่นตัวทางการเมืองที่มีความโดดเด่นและประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด 
ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทุกประเภท๑ ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วัฒนา เซ่งไพเราะ ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในสถานบัน
การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครกับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๔๙-๒๕๕๔” ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนมีการกลอมเกลาทางการเมือง คือ ด้านสถาบันการศึกษา 
สถาบันสื่อมวลชน สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการเมือง และกลุ่มเพื่อนและชุมชน๒ 

 

 ๑ ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธิ ์, “สภาพการตื ่นตัวทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี”, วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑): ๖๐-๖๕. 

๒ ว ัฒนา เซ่งไพเราะ, “ความต ื ่นตัวทางการเม ืองของเยาวชนในสถานบันการศ ึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครกับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔”, ดุษฎีนิพนธ์
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และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์นลิน โตไพบูลย์ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๔” ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านพรรคการเมือง นโยบายหรือภาพลักษณ์พรรคการเมืองมีผลต่อการเลือกตั้งในพื้นท่ี 
และได้มีการสนับสนุนการหาเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัจจัยด้านการเลือกตั้งการหาเสียง
เลือกตั้งท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่เป็นการเข้าพบปะประชาชนในพื้นท่ี บอกกล่าวนโยบาย 
การรณรงค์หาเสียท่ีทำให้ประชาชนลงคะแนนให้นั้น เป็นการช้ีแจงถึงนโยบายให้ประชาชนทราบ เป็น
คนในพื้นท่ีรวมถึงการทำงานท่ีต่อเนื่อง และประชาชนมีความสนิทสนมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ด้วย๓ 
 ๕.๒.๒ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป  

 ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการ
เลือกตั้งทั ่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่นระดับมาก  
ในด้านสถาบันการกล่อมเกลาทาง ด้านคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ด้านอิทธิพลของส่ือ ด้าน
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ด้านพรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร และด้านนโยบายของพรรคการเมือง ท่ีเป็น
เช่นนี้อาจจะเนื่องจาก รัฐบาล ครอบครัว กลุ่มเพื่อน สถาบันการศึกษา ส่ือ  ทำให้เกิดการตื่นตัวทาง
การเมือง รัฐบาลและพรรคการเมืองให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนในเรื่องการไปใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง ในส่วนของครอบครัวผู้ปกครองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดทางการเมืองมีการ
ตัดสินจร่วมกันในครอบครัว กลุ่มเพื่อนเป็นตัวกระตุ้นและชักชวนกันไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในด้าน
สถาบันการศึกษามีการสอนและสร้างทัศนคติทางสังคม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้มีการตื่นตัวให้เกิด
ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมทางความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ  และส่ือข้อมูลข่าวสารผ่านทางโลก
ออนไลน์ โทรทัศน์ทำให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจทางการเมืองของประชาชน  โทรทัศน์เป็นส่ือท่ี
รวดเร็วทันใจเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ คารมปราชญ์ 
ดุษฎี โยเหลาและคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรม
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ผลการวิจัยพบว่า ตัวการการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้าน
จริยธรรมให้กับกรณีศึกษาทั้ง ๓ ราย ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบัน การศึกษา 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง), (วิทยาลัยส่ือสารทางการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘๘-
๒๐๐. 

๓ พิมพ์นลิน โตไพบูลย์ และคณะ, “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๔”, การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั ้งที ่ ๑๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรังสิต วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐, หน้า ๑๐๗๘ - 
๑๐๘๖. 
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ส่ือมวลชน และพรรคการเมือง โดยมี (๑) สถาบันครอบครัวมีบิดามารดา บรรพบุรุษ และเครือญาติ 
เป็นต้นแบบใน ๓ ประเด็น คือ (๑) มีความเช่ือและวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา (๒)การเสียสละ
ทำงานเพื่อส่วนรวม และ(๓) การสนับสนุนพรรคการเมือง ประกอบกับภายในครอบครัวมีบรรยากาศ
หรือมีการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย (๒) สถาบันศาสนาได้ผ่านการเป็นพระภิกษุ และสามเณร 
ส่งผลให้กรณีศึกษาได้รับการอบรมกล่อมเกลาจิตใจให้มีความบริสุทธ์ิ มีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา 
มีความเมตตา กรุณา มีการละเว้นและละอายต่อการกระทำชั่ว  การทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓) 
สถาบันการศึกษามีการเรียนในคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับเรื่อง
การเมืองการปกครอง (๔) สื ่อมวลชนมีการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองเกี ่ย วกับสถานการณ์ทาง
การเมือง การทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองมาตั้งแต่วัยเด็กส่งผลให้
กรณีศึกษามีความสำนึกทางการเมือง ความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง และมีความผูกพันต่อ
พรรคการเมือง และ (๕) พรรคการเมืองท่ีสังกัดมีการเรียนรู้ทางการเมืองจากพรรคเหล่านั้น ด้วยการมี
ส่วนร่วมในโครงการของพรรคก่อนเข้าเป็นสมาชิกของพรรค และภายหลังจากท่ีเป็นสมาชิกของพรรค
แล้วกรณีศึกษาได้เรียนรู้การเมืองผ่านกระบวนการต่าง ๆ ภายในพรรคจนทำให้เกิดความรู้สึกมีความ
ผูกพันต่อพรรคดังกล่าว๔ ซ่ึงยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ร้อยเอก ไพบูลย์  สุขเจตนี ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนท่ีมีต่อนักการเมือง ระดับท้องถิ่นในจังหวัด
นนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 
เช่น การสื่อสารของนักการเมืองกับประชาชนที่สื ่อสารไม่ตรงกัน นักการเมืองเข้าไม่ถึงประชาชน 
พฤติกรรมและการกระทำของนักการเมืองท่ีประชาชนได้รับรู้จากข่าวต่างๆ การวิพากษ์วิจารณ์จากส่ือ
และนโยบายของนักการเมือง บางนโยบายอาจจะทำได้หรือทำไม่ได้ ซ่ึงส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และต่อความไว้วางใจของประชาชน๕ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ 
ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “การส่งเสริมความเข็มแข็งการเมืองภาคประชาชนในจังหวัดนครราชส ีมา” 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการส่งเสริมความเข็มแข็งการเมืองภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
ประกอบด้วย ๑) ด้านการดำเนินการเลือกตั้ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง มีส่วนร่วม
ทางการเมือง สร้างการเปล่ียนแปลงโดยเลือกตั้งนักการเมืองท่ีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น ๒) 
ด้านการร่วมรณรงค์เลือกตั้งกลุ่มการเมืองภาคประชาชน มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนได้

 
๔ กมลวรรณ คารมปราชญ์ ดุษฎี โยเหลาและคณะ, “กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองดา้น

จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๔): ๓๑ – ๕๔. 
๕ ร้อยเอก ไพบูลย์  สุขเจตนี, “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเม ืองของประชาชนท ี่ม ีต่อ

นักการเมือง ระดับท้องถิ ่นในจังหวัดนนทบุรี”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลยั : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓). 



๒๒๕ 
 

เข้ามาร่วมกิจกรรมในการเลือกตั้งซึ่งเป็นการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย ๓) ด้านการตัดสินใจ
ในทางการเมือง ตัดสินใจเลือกตัวแทนนักการเมือง โดยดูจากหลักการนโยบายของกลุ่มการเมือง  
ท่ีแสดงถึงความมีคุณธรรม สร้างความยุติธรรมให้กับชุมชน๖ 
 สมมติฐาน ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อ
การเลือกตั้งทั ่วไป ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองที่มีผลต่อการ
เลือกตั้งท่ัวไป ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๑ ท้ังนี้เป็นเพราะว่าปัจจัยการตื่นตัวทางการเมืองท่ีมีผล
ต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ประกอบด้วย สถาบันกล่อมเกลาทางการเมือง คุณลักษณะของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง นโยบายของพรรคการเมือง พรรคการเมืองท่ีเป็นต้นสังกัดของ
ผู้สมัคร และอิทธิพลของส่ือ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญท้ังส้ินท่ีมีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไปของประเทศไทย ซ่ึงตรวจสอบได้จากการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมาใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา เซ่งไพเราะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความตื่นตัวทาง
การเมืองของเยาวชนในสถานบันการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครกับการพัฒนาวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔” ผลการวิจัยพบว่า การกลอมเกลาทางการ
เมืองผ่านสถาบันการเมือง สถาบันส่ือมวลชน สถาบัน ครอบครัว สถาบันการศึกษา และกลุ่มเพื่อน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตื่นตัวทางการเมือง และการกลอมเกลาทางการเมืองและความตื่นตัว
ทางการเมือง มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการพัฒนาวัฒนธรรมทาง การเมืองแบบประชาธปิไตย
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๑ และสามารถสร้างสมการเชิงพยากรณ์ได้ กล่าวคือ ความรูความใจ 
พฤติกรรมทางการเมือง และสถาบันครอบครัว ที่ส่งผลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย๗  ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์และนพพล อัคฮาด ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการตื่นตัวทางการเมืองกับความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” ผลการวิจัยพบว่า การตื่นตัวทางการเมืองส่งผลต่อความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ สังคมไทยในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารทางการเมืองได้มีการ
แพร่กระจายช่องทางต่าง ๆ ไปสู่การรับรู้ของผู้สนใจในประเด็นต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการ
ส่ือสารออนไลน์ ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม ท่ีแสดงออกในปัจจุบันเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการ

 
๖ พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ, “การส่งเสริมความเข็มแข็งการเมืองภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา”, 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓). 
๗ ว ัฒนา เซ่งไพเราะ, “ความต ื ่นต ัวทางการเมืองของเยาวชนในสถานบันการศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครกับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔”, ดุษฎีนิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง), (วิทยาลัยส่ือสารทางการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘๘-
๒๐๐. 



๒๒๖ 
 

แพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารและการรับรู ้ดังกล่าวด้วย และเป็นแหล่งที่มาของการตื่นตัวทาง
การเมืองของกลุ่มประชากรเป้าหมายที ่ใช้เป ็นหน่วยในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มนิสิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีมีระดับความเจริญทาง
เศรษฐกิจสูง ยิ่งทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและมีความตื่นตัวทางการเมืองในระดับสูงตามไปด้วยซ่ึงส่ิง
ดังกล่าวมีผลต่อความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองแบบประชาธิปไตยตามไปด้วย๘ สอดคล้องงานวิจัย
ของ พระมหาชาตรี ชาครชโย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการไปใช้
สิทธ์ิเลือกตั้งท่ัวไปในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่อการตื่นตัวทางการเมืองในการไปใช้สิทธิ ์เลือกตั้งทั่วไปของประชาชนในอำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านความศรัทธาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านจิตสำนึกใน
ความยุติธรรม ด้านสิทธ์ิเสรีภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ ๒. พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ 
การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตื่นตัวทางการเมืองในการไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง ท่ัวไป
ของประชาชนในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่ยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย๙ ชลิต  วงษ์สกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “การตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชน ในอำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี” ผลการการวิจัยพบว่า ประชาชนมีการตื่นตัวจากการ
กล่อมเกลาทางการเมืองด้านสื่อมวลชน สถาบันการเมือง ครอบครัวและเพื่อน ชุมชน โดยการท่ี
ประชาชนได้ความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองในสิทธิหน้าที่ของตน รับรู ้ข่าวสาร การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมให้ประชาชนมีการตื่นตัวทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น โดยการส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักอปริหานิยธรรม 7 ควร
ส่งเสริมให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมากยิ่งขึ้น โดยการ
ให้ประชาชนมีความรู้ทางการเมืองได้จากส่ือมวลชน  สถาบันการเมือง เมื่อประชาชนได้รับข่าวสาร
ทางการเมืองจากส่ือมวลชน หรือสถาบันการเมืองแล้ว ทำให้ประชาชนแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางการเมือง
กับครอบครัว  ประชาชนมีความรู้  รับรู ้ข่าวสารทางการเมืองแล้ว ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการ

 

 ๘ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล อัคฮาด, “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการตื่นตัวทางการเมืองกับ
ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, วารสารการบริหารปกครอง, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๓๖. 

๙ พระมหาชาตรี ชาครชโย, “การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปใน
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี”, การประชุมวิชาการที่ม ีรายงานการประชุม (Proceedings), หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๖๔ : ๕๘๑ - ๕๙๐. 



๒๒๗ 
 

เมืองท่ีดีขึ้น  ส่งผลให้ประชาชนมีการการตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีดีและถูกต้อง 
เพราะเกิดจากมีความรู้ทางการเมืองท่ีดี๑๐ 
  
 ๕.๒.๓ จากผลการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไปโดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม 
 การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการ
เลือกตั้งท่ัวไปโดยการบูรณาการตามหลักพุทธธรรม พบว่า หลักอิทธิบาท ๔ สามารถนำมาพัฒนาการ
ตื่นตัวทางการเมือง ดังนี้ ด้านฉันทะ มีความชอบการเมือง ได้แก่ รับฟังปราศรัย ฟังข่าวสาร ส่ือสังคม
ออนไลน ์   สนทนาประเด ็นทางการเมือง  ร ่ วมรณรงค ์หา เส ียง  ออกไปใช ้ส ิทธ ิ เล ือกตั้ง  
ด้านวิริยะ พยายามเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ได้แก่มีนโยบายตอบสนองต่อความต้องการในการ
ดำเนินชีวิต  รู้ถึงสิทธิทางการเมือง ส่งเสริมให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน  มุ่งมั ่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ด้านจิตตะ มีใจทางการเมือง  
ได้แก่ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ให้ความรู้เรื ่องการซื้อสิทธิขายเสียง รณรงค์ไม่ซื ้อสิทธิขายเสียง 
ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน พรรคสังกัดที่ประชาชนถูกใจ สร้างผลงานให้ได้รับการยอมรับ  
ด้านวิมังสา มีสติปัญญาควบคุมในกิจกรรมทางการเมือง ได้แก่ บริสุทธ์ิ ยุติธรรม สุจริต  โปร่งใส ไม่ซ้ือ
สิทธ์ิขายเสียง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี ศิลารัตน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้อิทธิบาท ๔ ใน
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 
๒๕๕๖” ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นคือควรมกีาร
อบมให้ความรู้ในเรื่องอิทธิบาท ๔ ควรให้มีการปฏิบัติท่ีใช้ได้จริง และการนำหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ใน
การส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นส่ิงท่ีดี ส่วนข้อเสนอแนะของเยาวชนนั้น คือ ควรมีกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การใช้อิทธิบาท ๔ อย่างต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริมการใช้อิทธิบาท ๔ ในการเรียนรู้ประชาธปิไตย
อย่างต่อเนื่องและชัดเจน และควรมีการให้ความรู้ในการนำหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ส่งเสริมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยท่ีชัดเจน๑๑ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระบุญเพ็ง สิทธิวงษา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสีออ อำเภอ

 

 ๑๐ ชลิต  วงษ์สกุล, “การตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในอำเภอหนอง
ฉาง  จังหวัดอุทัยธานี”, การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), หลักสูตรบัณฑติศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ : ๕๓๔ 
- ๕๔๓. 

๑๑ พัชร ี  ศ ิลาร ัตน ์,  “การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการส่งเสร ิมความรู ้ความเข ้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยของเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๖”, วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๒๙-๓๘. 



๒๒๘ 
 

กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า มีแนวทางพัฒนาการใช้หลักแนวทางการใช้หลักอิทธิบาท 
๔ ในการจัดการท้องถิ่นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี คือ 
จากการสัมภาษณ์ ๑) ด้านฉันทะ (ความพอใจในส่ิงท่ีมีอยู่) จำเป็นจะต้องให้บุคลากรใช้ความพอใจในส่ิงท่ี
มีอยู่พิจารณาในการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นอย่างรอบครอบและทำการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ๒) ด้าน
วิริยะ (ความเพียรพยายาม) จำเป็นจะต้องให้บุคลากรมีความจริงใจในการบริหารจัดการท้องถิ่นและสร้าง
เสริมความรับผิดชอบในตัวบุคลากร ๓) ด้านจิตตะ (ความตั้งใจในส่ิงท่ีทำอยู่) จำเป็นจะต้องให้บุคลากรมี
ความเสียสละตั้งในในการบริหารจัดการท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ขององค์กรเสริมศักยภาพในการบริหาร
จัดการเสริมสร้างความเข้าใจ ๔) ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรองหาเหตุผล) จำเป็นจะต้องให้บุคลากรใช้สติ
กำกับในการควบคุมอารมณ์ในการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบร่วมกัน
เสริมสร้างลักษณะนิสัยในทางบวก๑๒ สอดคล้องงานวิจัยของ ดอนล่าร์ เสนา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก” 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำตามหลักอิทธิบาท ๔ เป็นธรรมะพื้นฐานสำหรับคนทำงานทุกระดับท่ีจะ
สามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะเป็นการพึงพอใจในงานท่ีตนทำอยู่ มีท้ังความพอใจ ความตั้งใจ
และการไตร่ตรอง ส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาองค์กร ผู้นำต้องมีความขยันหมั่นเพียร เอาใจใส่กับการ
ทำงานและผู้ร่วมงาน ต้องมีภาวะผู้นำแสดงให้เห็นถึงความขยันหมั่นเพียร ซ่ือสัตย์และสุจริตให้การ
พัฒนาองค์การประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนาอย่างยั ่งยืนตามหลักธรรม มีความจำเป็นและมี
ความสำค ัญ เน ื ่องจากเป็นพื ้นฐานของบุคคลเฉพาะด ้าน ควรมีกับผู้ นำทุกสถานการณ์ ๑๓  
และสอดคล้องงานวิจัยของ พิชิต ปุริมาตร ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า การปรับปรุง
สมรรถนะที่เหมาะต่อการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สามารถนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับใช้กับการให้บริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ หลักอิทธิบาท 
๔ ทำให้จิตใจมีความสมดุลมั่นคง มีความเช่ือมั่นในงาน มีความเพียรพยายาม มีสติระลึกได้ มีความตั้ง
มั ่นไม่หวั่นไหวแม้เกิดปัญหาอุปสรรค มีความพิจารณาวิเคราะห์อย่างรอบคอบทำความเข้าใจความ
เป็นเหตุเป็นผลท่ีเกิดจากการให้บริการวิชาการแก่สังคม และตัดสินใจบนพื้นฐานความถูกต้อง จากนั้น

 
๑๒ พระบุญเพ็ง สิทธิวงษา, “การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารจัดการท้องถิ ่นของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี”, วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕
(กรกฎาคม ๒๕๖๒) : ๒๔๕๙-๒๔๘๐. 

๑๓ ดอนล่าร์ เสนา, “การพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ในจังหวัดพิษณุโลก”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (เมษายน – มิถุนายน 
๒๕๖๐) : ๑๘๓ - ๑๙๔. 



๒๒๙ 
 

นำหลักอิทธิบาท ๔ มาปฏิบัติให้บริการวิชาการแก่สังคม และตัดสินใจบนพื้นฐานความถูกต้อง จากนั้น
นำหลักอิทธิบาท ๔ มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพลังผลักดันให้เกิดการบริการแก่สังคม
อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าแนวทางท่ีต้องปรับปรุงสมรรถนะท่ีมีต่อการให้บริการแก่สังคมนั้น ผู้ปฏิบัติ
ต้องปรับปรุงตนเองโดยการปฏิบัติตามหลักการของอินทรีย์ ๕ และอิทธิบาท ๔ ดำเนินการให้ตนเองมี
สมรรถนะสูงเริ่มจากการตั้งเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคม๑๔ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจ ัยเร ื ่อง “การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไป” มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิ 
ดังต่อไปนี้  
 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื ่อง การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะอันเนื่องมาจากผลการวิจัยดังนี้ 
 ๑) จากสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป ควรท่ีภาครัฐจะได้ส่งเสริมให้สถาบันต่าง ๆ ได้เข้ามาจัดให้มี
การกล่อมเกลาทางการเมือง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง มีส่วนร่วมทางการ
เมือง มีการปลูกฝังทัศนคติทางการเมืองและปลูกฝังให้เกิดพฤติกรรมทางการเมืองท่ีดี 
 ๒) พรรคการเมืองในประเทศไทย ควรพัฒนาคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และการเสนอนโยบายของพรรคการเมืองเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนเกิด
การตื่นตัวทางการเมืองซ่ึงจะมีผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อไป  
 ๓) ส่ือสารมวลชนในทางการเมือง ควรท่ีจะได้วางตนเป็นกลาง โดยเสนอข่าวสารทางการ
เมืองให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เอนเอียงไปฝักใฝ่ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซ่ึงหากส่ือกระตุ้นท้ังคนรุ่นเก่าและ
รุ่นใหม่ก็จะเป็นผลให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง  
 ๔) การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมือง ควรท่ีทุกภาคส่วนกล่าวคือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมจะได้มีการบูรณาการหรือประยุกต์หลักพุทธธรรม เช่น หลักอิทธิบาทธรรมเข้า
มาส่งเสริมจัดกิจกรรมทางการเมือง ซ่ึงจะทำให้เกิดการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองเชิงสร้างสรรค์  
ท่ีจะนำไปสู่ผู้คนในสังคมการเมืองออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไป  

 

 ๑๔ พิชิต ปุริมาตร, “สมรรถนะการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  



๒๓๐ 
 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ผู้วิจัยเมื่อได้นำเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นเบ้ืองต้นแล้วจึงขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 
๑) สถาบันในสังคมไทย ประกอบด้วยสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา กลุ่มเพื่อน 

เป็นต้น ควรเข้ามามีบทบาททำหน้าท่ีกล่อมเกลาทางการเมือง ด้วยการปลูกฝังทัศนคติ ความรู้ความ
เข้าใจและจัดกิจกรรมทางการเมืองท่ีเหมาะสมกับสถานะของกลุ่มบุคคลนั้น ๆ เช่น สถานศึกษาควร
จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่นิสิต นักศึกษาหรือนักเรียน ตามวาระหรือโอกาสท่ีสมควร 

๒) ควรแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง ท่ี
กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การ
นำเสนอนโยบายของพรรคการเมือง รวมถึงการดำรงอยู่ของพรรคการเมืองไทย ที่ให้เป็นปัจจบุนัท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย 

๓) ควรท่ีภาครัฐจะเปิดกว้างให้ประชาชนชาวไทยใช้ส่ืออย่างกว้างขวาง มีเสรีภาพภายใต้
กรอบของกติกาท่ีเป็นธรรม โดยไม่แทรกแซงหรือบิดเบือนการเสนอข่าวสาร อีกท้ังยอมรับความเห็น
ต่างทางการเมืองท่ีทุกฝ่ายควรรับฟังซ่ึงกันและกันได้ จะทำให้เกิดบรรยากาศการตื่นตัวทางการเมือง
เพิ่มมากขึ้น 

๔) ควรท่ีจะได้มีการปฏิรูปทางการเมืองของไทย ด้วยการมีแผนปฏิบัติการเป็นขั้นตอนท่ี
ชัดเจนที่มุ ่งไปสู่การสร้างความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน เช่น การให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองอย่างมีเสรีภาพทางการเมือง ท้ังนี้ ควรให้ภาครัฐมีหน่วยงานท่ีดูแลเรื่องนี้ เป็น
การเฉพาะ อันจะทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองได้ 

 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องท่ีวิจัยดังกล่าวนี้มาแล้ว พิจารณาเห็นว่า ควรจะได้มีข้อเสนอแนะเพื่อ

การวิจัยครั้งต่อไป ดงันี ้
 ๑) ควรศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการตื่นตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในจังหวัดท่ีมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับต่ำมากของประเทศไทย เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไข
ปัญหาการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไปในจังหวัดเหล่านั้น 
 ๒) ควรศึกษาเจาะลงไปถึงนโยบายของพรรคการเมืองท่ีทำอย่างไรจึงจะทำให้ประชาชน
สนใจนโยบายท่ีแต่ละพรรคการเมืองเสนออันก่อให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองได้ 
 ๓) การพัฒนาทางการเมืองเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวทางการเมือง ควร
ศึกษาหลักธรรมหมวดอ่ืน ๆ นอกจากอิทธิบาทธรรมเพื่อนำประยุกต์ใช้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทาง
การเมืองท่ีดีได้ 



๒๓๑ 
 

 ๔) ควรศึกษาเปรียบเทียบการตื่นตัวทางการเมืองท่ีวัดได้จากการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ท่ัวไประหว่างจังหวัดที่มีผู ้ไปลงคะแนนมากที่สุดของแต่ละภูมิภาพ เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์สรา้ง
ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนต่อไป 
  
  

 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 

 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจ ุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 

(๑) หนังสือ : 
 
 

กนก วงษ์ตระหง่าน. การเมืองในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, ๒๕๓๐.  

คณะกรรมการกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏและ
ทบวงมหาวิทยาลัย. ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน. กรุงเทพมหานคร 
: เอส. อาร์. พริ้นติ้ง, ๒๕๔๖.  

คะนึงนิจ ศรีบัวเอี ่ยม. แนวทางการเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ : ปัญหา อุปสรรค และทางออก. นนทบุรี : สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๕.  

จรูญ สุภาพ. หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗.  
จุมพล หนิมพานิช. กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองกับทัศนคติทางการเมืองของคนไทย . เอกสาร

การสอนช ุดว ิชาพื ้นฐานทางส ั งคมและว ัฒนธรรมของเม ืองไทย หน ่วยท ี ่  ๕ 
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ส ุ โ ข ท ั ย ธ ร ร ม า ธ ิ ร า ช . ก ร ุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  :  โ ร ง พ ิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓.  

เจมส์ แอล เครย์ตัน . คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน . แปลโดย  
วันชัย วัฒนศัพท์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๔.  

ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา. หลักการรายงานข่าว. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖.  
ชนิดา จ ิตตร ุทธะ . วัฒนธรรมปิระม ิดก ับการทำให้เป ็นประชาธิปไตย . กรุงเทพมหานคร :  

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  
ณรงค์ สินสวัสดิ์. จิตวิทยาการเมือง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๘.  
 



๒๓๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ถวิลวดี บุรีกุล. การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน . กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒.  
ทินพันธ์ นาคะตะ . ประชาธ ิปไตย ความหมายป ัจจ ัยเอ ื ้ ออำนวยและการสร ้างจ ิตใจ . 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๗.  
ทินพันธ์ นาคะตะ. ประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนสหายบล็อกและการพิมพ์, 

๒๕๔๓.  
นันทนา น ันทวโรภาส . รศ.ดร. สื ่อสารการเม ือง : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ . พระนคร 

ศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓.  
เบญจรัตน์ แซ่ฉั ่ว และพงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ . การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ . 

กรุงเทพมหานคร: KP Printing, ๒๕๖๒.  
ปรีชา เรืองจันทร์. การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Politics. Economy and Society. พิมพ์ครั ้งที่ ๒. 

พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๖๐.  
ปัญญา ใช้บางยาง. ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา , 

๒๕๔๘.  
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. “การเลือกตั้งกับการพัฒนาทางการเมือง”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการ

พัฒนาทางการเมืองไทย. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔.  
พรศักดิ์ ผ่องแผ้วและ สายทิพย์ สุคติพันธ์. ข่าวสารทางการเมืองของคนไทย. กรุงเทพมหานคร : 

เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๒๖.  
พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต. พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรม

มิก จำกัด, ๒๕๔๖.  
                . ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งท่ี ๔๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา, ๒๕๔๕.  
พระราชญาณวิสิฐ เสร ิมชัย ชยมง ฺคโล . ความสำเร็จ หลักธรรมสู่ความสำเร็จและสันติสุข . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๕.  
ระวีวรรณ ประกอบผล. การสื่อสารทางการเมือง: เอกสารประกอบการบรรยาย. กรุงเทพมหานคร : 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐.  
ลิขิต ธีรเวคิน. วัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาเรียนรู้ทางการเมือง.  กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๙.  
 
 



๒๓๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วรทิพย์ ม ีมาก และ ชีว ินทร ์ ฉายาชวลิต . หน้าท ี ่พลเม ืองในระบอบประชาธิปไตยอ ันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง , 
๒๕๔๗.  

วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. วัฒนธรรมทางการเมืองการเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : วี.เจ.พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔.  

วัชรา ไชยสาร. ระบบการเลือกต้ังกับการเมืองไทยยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, ๒๕๔๑.  
วินัย ครุวรรณพัฒน์. ทัศนคติของคนไทยในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที ่มีต่อประเทศสหพันธ์

มาเลเซีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๓.  
วิสุทธิ ์ โพธิ์แท่น. คู่มือปฏิบัติหน้าที่สมาชิกรัฐสภาเรื ่อง การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองไทย. 

นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๔.  
                  . แนวคิดพ้ืนฐานของประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๔.  
                  . ประชาธิปไตย: แนวความคิดและตัวแบบประเทศประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร 

: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓.  
สนอง วรอุไร. ทำให้ชีวิตได้ดีและมีสุข. พิมพ์ครั ้งที ่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อัมรินทร์ , 

๒๕๕๐.  
สมบัต ิ จ ันทรวงศ์ . การเม ืองเร ื ่องเลือกตั ้ง : กรณีศึกษาการเลือกตั ้งทั ่วไป พ.ศ. ๒๕๓๙ . 

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, ๒๕๓๐.  
                  . การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๓. กรุงเทพมหานคร : เสมา

ธรรม, ๒๕๔๖.  
                  .  ทัศนคติทางการเมืองของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร . พิมพ์ครั ้งที ่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙.  

                  . วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในสังคมไทย กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๖.  

สิทธิพันธ์ พุทธหุน . การเมือง: ทฤษฎีพัฒนา การเมือง . กรุงเทพมหานคร : แสงจันทร์การพมิพ์, 
๒๕๓๖.  

สุจิต บุญบงการ. การพัฒนาการเม ืองไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเม ือง  
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑.  



๒๓๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.  
สุนทรียา เหมือนพะวงศ์. สารานุกรมรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒.  
สุภาภรณ์ ติ่งอินทร์. “กลยุทธ์การส่ือสารการเมืองของสมาชิกวุฒิสภา ส.ว. ท่ีเคยดำรงตำแหน่งกำนัน. 

หน้า ๑๘. 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. การสื่อสารทางการเมือง. พิมพ์ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : ประสิทธ์ิภัณฑ์

แอนด์พริ้นตั้ง, ๒๕๔๕.  
เสถียร เชยประทับ. การสื่อสารทางการเมือง: เน้นสังคมประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.  
เสรี วงษ์มณฑา. การประยุกต์ทฤษฎีการสื่อสาร ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หลักและทฤษฎีการ

ส ื ่ อ ส า ร  ห น ่ ว ยท ี ่  ๙ - ๑ ๕ .  พ ิ มพ ์ ค ร ั ้ ง ท ี ่  ๑๓ .  นนทบ ุ ร ี  :  ส ำน ั กพ ิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐.  

อนุสรณ์ ลิ ่มมณี และทิพาพร พิมพ์สุทธ์ิ. พฤติกรรมทางการเมือง . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๐.  

อมร รักษาสัตย์ และคณะ. ประชาธิปไตย อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการปกครองหลาย
ประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.  

                  . การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน . กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔.  

 
(๒) ดุษฎีนิพนธ์ : 
 

เจษฎา วีระพงศ์. “การส่ือสารการเมืองของพรรคเพื่อไทย: ศึกษาในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑-
๒๕๕๔”. ปรัชญาดุษฎีบ ัณฑิต สื ่อสารการเม ือง . วิทยาลัยสื ่อสารการเมือง : 
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๐. 

ชุติมา ศิริเมธาวี. “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี: ศึกษา
ในช่วงเวลาปี พ.ศ. ๒๕๖๐” . สารนิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสาร
การเมือง. วิทยาลัยส่ือสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๐. 

 



๒๓๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ

กลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓. 

พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ. “การส่งเสริมความเข็มแข็งการเมืองภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา”. 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓. 

พิชิต ปุริมาตร. “สมรรถนะการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”. ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

เฟื่องทิพย์ ชัยโฉม. “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๔๔ : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเขตเลือกตั้งที ่ ๑๘ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร” . วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามคำแหง, ๒๕๕๙. 

ร้อยเอก ไพบูลย์  สุขเจตนี. “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนท่ีมีต่อนักการเมือง 
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓. 

วัฒนา เซ่งไพเราะ. “ความต ื ่นต ัวทางการเมืองของ เยาวชนในสถานบันการศ ึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครกับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๔๙-๒๕๕๔”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อสารการเมือง . วิทยาลัยส่ือสาร
ทางการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๕.  

สรยุทธ วัฒนวิสุทธ. การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการจัดการธุรกิจสำหรับผู้นำธุรกิจไทย. ดุษฎีนิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

สุบัณฑิต จันทร์สว่าง. “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๑.  

 



๒๓๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๓) บทความ : 
 
 

กมล เข็มนาจิตร์. “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปี
ท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑๗ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๘๐. 

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

คงฤทธ์ิ กุลวงษ์. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม”. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต . ปีท่ี ๑๔ 
ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๐๙. 

ชลิต  วงษ์สกุล. “การตื่นตัวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในอำเภอหนองฉาง  
จ ังหวัดอุทัยธานี” . การประช ุมวิชาการที ่มีรายงานการประชุม Proceedings. 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. (๒๙ เมษายน ๒๕๖๔) : ๕๓๔ - ๕๔๓. 

ดอนล่าร์ เสนา. “การพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลใน
จังหวัดพิษณุโลก”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ ฉบับพิเศษ 
(เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑๘๓ - ๑๙๔. 

ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง. “ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ” . วารสารดุษฎีบ ัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–เมษายน 
๒๕๕๗) : ๔๖. 

ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธ์ิ. “สภาพการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี” . 
วารสารการบริหารท้องถิ่น. ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๖๐-๖๕. 

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับความ
เป็นประชาธิปไตยทางตรง.” วารสารกฎหมายปกครอง. (สิงหาคม ๒๕๔๑) : ๖๐. 

 
 
 



๒๓๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พรสวรรค์ สุตะคาน. “การกล่อมเกลาทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ี

ส่งผลต่อการมรส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น. ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๕๑. 

พระทรงวุฒิ รัตนะ. “การกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชนท่ีมีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งท่ัวไปใน
อำเภอบ้านธ ิ จ ังหวัดลำพูน” . การประช ุมว ิชาการท ี ่ม ีรายงานการประชุม 
Proceedings. หลักสูตรบัณฑ ิตศ ึกษา ภาควิชาร ัฐศาสตร ์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๙ เมษายน ๒๕๖๔) : ๕๙๑ - ๖๐๒. 

พระบุญเพ็ง สิทธิวงษา. “การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี”. วารสารมหาจุฬานาครทร
รศน์. ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๕ (กรกฎาคม ๒๕๖๒) : ๒๔๕๙-๒๔๘๐. 

พระมหาชาตรี ชาครชโย. “การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปใน
อำเภอสามโคก จ ังหวัดปทุมธานี”. การประชุมวิชาการที ่ม ีรายงานการประชุม 
Proceedings. หลักสูตรบัณฑ ิตศ ึกษา ภาควิชาร ัฐศาสตร ์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๙ เมษายน ๒๕๖๔) : ๕๘๑ - ๕๙๐. 

พระมหาเรวัฒ อคฺคาทโร ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”. การประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม Proceedings. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๙ เมษายน ๒๕๖๔) : ๕๗๐ - ๕๘๐. 

พัชรี ศิลารัตน์. “การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
ของเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๖”. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร. ปีท่ี 
๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๒๙-๓๘. 

พิชิต กันยาวรรณ ธรรมนิตย์ วราภรณ. “การกล่อมเกลาทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง ท่ี
ส่งผลต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย”. วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–
ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑๘๐ – ๑๘๙. 
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พิษณุ บุญนิยม. “การกล่อมเกลาทางการเมืองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร”. วารสารพิกุล. ปีที ่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๕๖) : ๒๒ – ๓๕. 

ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธ์ิ. “การกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย : ข้อสังเกตบาง
ประการจากการศึกษาวิจัยที่ม ีอยู ่” . วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ . ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม–มิถุนายน. ๒๕๕๖) : ๖๗ – ๑๑๐. 

ฟาติมา ไทยเศรษฐ. “สถาบันในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนรว่ม
ทางการเมืองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับภาษาไทย. ปีท่ี ๓๗ ฉบับท่ี ๒ ๒๕๖๐ : ๒๔๙ - ๒๖๘. 

วัชร ินทร ์ ชาญศิลป์ . “ความเป็นพลเมืองของเยาวชนไทย” . วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๘๗ – 
๒๐๙. 

วัฒณี ภูวทิศ. “ผู้ส่ือข่าวกับการใช้ประโยชน์และความน่าเช่ือถือของข้อมูลในส่ือสังคมออนไลน์เพื่อ
รายงานข่าวสาร”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑๗ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑๓๕. 

วัฒนา นนทชิต. “การส่ือสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น : ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จ ังหวัดสุราษฎร์ธานี” . วารสาร
นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน . ปีที ่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม–มถิุนายน 
๒๕๕๘) : ๔๒-๔๖. 

วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล อัคฮาด. “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการตื่นตัวทางการเมืองกับ
ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. วารสารการบริหารปกครอง. 
ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๓๖. 

วิเชียร ช่วยหนู ได้ทำการศึกษาเรื่อง “การส่ือสารทางการเมือง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของนายชูวิทย์ 
กมลวิศิษฎ์”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาตร์. ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑๙๙. 

สำราญ วิเศษ. “กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม”. วารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม. ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๖) : ๕. 
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วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ คร้ังที่ ๒/๒๕๕๗. คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. ๒๕๕๗. หน้า ๒๒๑๐. 
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สารานุกรมบริแทนนิก้า Encyclopedia of Britannica. อำนาจอธิปไตย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereignty [๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒]. 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง . การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป็นการท ั่ วไป  
เมื ่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๖๕๒ . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://www.ect.go.th/ 
ect_th/ [๗ มกราคม ๒๕๖๔]. 

อํานวย สุขขี. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนบนวิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง ประเทศ
ไทย ระหว่างปี พ. ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๗. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: file:///C:/Users/ 
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[๑๐ กันยายน ๒๕๖๓]. 
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พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม, ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
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นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์, รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นาย นพดล สุยะ, ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน , 
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ว่าท่ี ร.ต. ดร.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ, ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดหนองคาย, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายกฤษฎา ตันเทิดทิตย์, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย, ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔.  

นายประสิทธิ์ มะหะหมัด, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร, ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๔. 

นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทบัญชีรายช่ือ, ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๔. 

นางสาวธนพร โสมทองแดง, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทบัญชีรายช่ือ, ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๔. 

นายรังสรรค์ มณีรัตน์, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน, ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายประกาศิต รังสรรค์, ปลัดเทศบาลต้นธง ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีเทศบาลต้นธง, 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

นายอรรณพ อินวรรณ, กำนันตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน, ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
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มีนาคม ๒๕๖๔. 
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นายตะวัน  โพธิจินดา, ผู้นำท้องถิ่น, ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

รศ.ดร.โอฬาร  ถิ ่นบางเตียว, อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔. 

ว่าท่ี พ.ต. ดร.ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล, ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาล
นครแม่สอด, ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
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สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร , ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔. 

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง. อดีตรองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา , 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
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รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์. ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์, ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔. 
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๒๔๗ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิัย 
เพื่อประกอบการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

ที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) 
 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์..............................................................ฉายา/นามสกุล................................. ............. 
ตำแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน............................................................................................... ............................ 
สถานท่ีสัมภาษณ์.............................................................................................................. ..................... 
วันท่ีให้สัมภาษณ์ วันท่ี..........................เดือน............................................พ.ศ...................................... 
 
ตอนที่ ๒  คำถามเก่ียวกับการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการ
เลือกตั้งท่ัวไป 
 ๑. การต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
  ๑.๑ สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง เช่น รัฐบาล ครอบครัว สถาบันการศึกษา 
กลุ่มเพื่อน อาชีพ  ส่ือ  ทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง ได้โดยวิธีการใดบ้าง  

๑.๒  ในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ีผ่านมาคุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ท่ีทำให้
เกิดการตื่นตัวทางการเมือง เป็นคุณลักษณะเช่นใดบ้าง 

๑.๓ ในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ีผ่านมา การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทำได้โดยวิธีการ
ใดบ้างท่ีทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง  

๑.๔ ในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ีผ่านมา นโยบายของพรรคการเมืองเช่นใดท่ีทำให้เกิด
การตื่นตัวทางการเมือง  



๒๔๘ 
 

๑.๕ ในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ีผ่านมา พรรคท่ีสังกัดของผู้สมัครได้ทำอย่างไรบ้างจึง 
ทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง  

๑.๖ ในการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งท่ีผ่านมา อิทธิพลของส่ือทำได้โดยวิธีใดบ้างจึงทำให้
เกิดการตื่นตัวทางการเมือง  

๒. การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อ
การเลือกต้ังทั่วไป 

๓.๑ ควรพัฒนาให้ประชาชนมีความเข้าใจทางการเมืองอย่างไรบ้าง จึงจะทำให้เกิด
การตื่นตัวทางการเมือง 

๓.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยวิธีการใดบ้าง จึงจะทำให้
เกิดการตื่นตัวทางการเมือง 

๓.๓ การปลูกฝังหรือกล่อมเกลาทัศนคติทางการเมืองของประชาชนโดยวิธีการ
ใดบ้าง จึงจะทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง 

๓.๔ ควรรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ทางการเมืองท่ีดี เช่น ไปออกเสียงเลือกตั้งทุก
ครั้ง ด้วยวิธีการใดบ้าง 
 ๓. หลักอิทธิบาท ๔ 

๒.๑ ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น : ทำอย่างไรจึงจะทำให้ประชาชนมีความ
เข้าใจทางการเมืองเพื่อไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งให้มากท่ีสุด 

๒.๒ วิริยะ ความพากเพียรในส่ิงนั้น : ทำอย่างไรจึงจะทำให้ประชาชนมีความตื่นตัว
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งให้มากท่ีสุด 

๒.๓ จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงนั้น : ทำอย่างไรจึงจะทำให้ประชาชนทัศนคติ
ทางการเมืองใส่ใจให้การเลือกตั้งโดยปราศจากการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 

๒.๔ วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของส่ิงนั้น : ทำอย่างไรจึงจะให้ประชาชน
มีความรู้ทางการเมืองโดยเฝ้าติดตามกระบวนการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสและบริสุทธ์ิยุติธรรม 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์ในการวิจัย 

 
หมายเหตุ : การให้สัมภาษณ์ของท่านจะไม่มีข้อความใดเป็นไปในเชิงลบแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ โดยผู้วิจัย

จะได้ทำวิจัยโดยคำนงึถึงจริยธรรมการวิจัยโดยเคร่งครัด 

นางสาวสุมาลี  บุญเรือง 

ผู้วิจัย 



๒๔๙ 
 
 

 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
ที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 

 
คำชี้แจง 
 ๑. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหา
อุปสรรคการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไป 
๒. เพ ื ่อศ ึกษาปัจจ ัยท่ีส่งผลต ่อการพัฒนาการต ื ่นต ัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป และ ๓. เพื่อนำเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการ
พัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 

๒. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ี

มีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 
ตอนท่ี ๓ การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผล

ต่อการเลือกตั้งท่ัวไป 
ตอนท่ี ๔ หลักอิทธิบาท ๔ 
ตอนท่ี ๕ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากท่ีสุดข้อมูลท่ีได้จะถือเป็นความลับ
เนื่องจากนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาการพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป และผลการวิจัยจะเสนอในภาพรวม ซ่ึงจะไม่ก่อให้เกิดผล
เสียหายใด ๆ แก่ผู้ตอบทั้งสิ้น โดยโปรดตอบให้ครบทุกตอน จักเป็นพระคุณยิ่ง 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี ้จึง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

นางสาวสุมาลี  บุญเรือง 
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุน่ท่ี ๓ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๕๐ 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

ที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดทำเครื่องหมาย ✓  ลงในช่อง   หน้าข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณต์ามความเป็นจริงเก่ียวกับ
ตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
๑. เพศ 
 ๑)   ชาย   ๒)   หญิง 
 
๒. อายุ  

๑)  ๑๘-๓๐ ป ี    ๒)  ๓๑-๔๐ ป ี ๓)  ๔๑-๕๐ ป ี  
๔)  ๕๑-๖๐ ป ี    ๕)  มากกว่า ๖๐ ป ี

 
๓. ระดับการศึกษา 
 ๑)  ประถมศึกษา   ๒)  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  

๓)  อนุปริญญา / ปวส.  ๔)  ปริญญาตร ี
๓)  ปริญญาโท   ๔)  ปริญญาเอก  
๕)  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

 
๔. รายได้ต่อเดือน 
 ๑)  ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  ๒)  ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท 

๓)  ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท  ๔)  ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท  
๕)  ๒๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท  ๖)  ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

 
๕. อาชีพ 
 ๑)  นิสิต/นักศึกษา   ๒)  เกษตรกร  

๓)  พนักงานเอกชน   ๔)  รับจ้าง 
๕)  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๖)  ธุรกิจส่วนตัว 
๗)  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................. 



๒๕๑ 
 

ตอนที่ ๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อ
การเลือกต้ังทั่วไป 

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้โดยละเอียด แล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงความคดิเห็น
หรือความรู้สึกของท่านซ่ึงเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว  
 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการต่ืนตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการ

เลือกต้ังทั่วไป 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๑. สถาบันการกล่อมเกลาทางการเมือง 

๑ 
หน่วยงานของรัฐบาล และ พรรคการเมืองให้
ความรู้ทางการเมืองแก่ท่านในเรื ่องการไปใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

     

๒ 
ท่านคิดว่าสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความคิดความอ่าน ทำให้เกิดความสนใจทาง
การเมือง  

     

๓ 
ท่านมีประสบการณ์ในการรับรู ้รับเจตนาของ
นักการเมืองท่ีลงสมัครรับเลือกตั้ง  

     

๔ 
ท่านได้รับข่าวสารทางการเมืองผ่านส่ือมวลชน
ทำให้มีความสนใจติดตามข่าวสารเสมอ  

     

๕ 
ท่านได้เคยสนทนาแลกเปลี ่ยนความค ิดเห็น
ทางการเมืองกับเพื่อนๆ หรือบุคคลอ่ืน 

     

๒. คุณลักษณะของผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

๑ 
ผู ้สม ัครมีประสบการณ์ทางการเมืองและมี
ช่ือเสียง 

     

๒ ผู้สมัครมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี      
๓ ผู้สมัครช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง      

๔ 
ผู้สมัครมีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ ในส่ิง
ถูกต้อง 

     

๕ ผู้สมัครมีความอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นกันเอง      



๒๕๒ 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการต่ืนตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการ

เลือกต้ังทั่วไป 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๓. การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 

๑ 
การปราศรัยหาเสียงของนักการเมืองท่ีทำให้เกิด
การตื่นตัว 

     

๒ 
การมีเอกสารแนะนำตัวส่งถึงบ้านทำให้เกิดการ
ตื่นตัว 

     

๓ 
การโฆษณาหาเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์ทำให้
เกิดการตื่นตัว 

     

๔ 
การติดป้ายหาเสียงโปสเตอร์ท่ีโดดเด่นทำให้เกิด
การตื่นตัว 

     

๕ 
การโฆษณาทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค 
ทำให้เกิดการตื่นตัว 

     

๔. นโยบายของพรรคการเมือง 
๑ มีนโยบายชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้      

๒ 
มีนโยบายปรับปรุงค่าแรงขั้นต่ำและเพิ่มรายได้
ระดับปริญญาตรี 

     

๓ มีนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพรักษาฟรี      
๔ มีนโยบายด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ      

๕ 
มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรด้านเงินทุนและ
ประกันราคาผลผลิต 

     

๕. พรรคที่สังกัดของผู้สมัคร 
๑ เป็นพรรคเก่าแก่และมีช่ือเสียง      
๒ พรรคการเมืองท่ีประชาชนท่ัวไปให้การยอมรับ      
๓ สังกัดพรรคการเมืองท่ีมีนโยบายชัดเจน      
๔ เป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ ่      
๕ หัวหน้าพรรคเป็นท่ีน่าไว้วางใจของประชาชน      
       



๒๕๓ 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการต่ืนตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการ

เลือกต้ังทั่วไป 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด
(๑) 

๖. อิทธิพลของสื่อ 

๑ 
ข่าวสารทางการเมืองจากการอ่านหนังสือพิมพ์ 
นิตยสารทางการเมือง และวารสารอ่ืน ๆ ทำให้
ท่านตื่นตัวทางการเมือง 

     

๒ 
บุคคลในครอบครัว เพื่อนและที่ทำงานทำให้
ท่านเกิดการตื่นตัวทางการเมือง 

     

๓ 
ข่าวสารทางการเมืองจากส่ือโทรทัศน์ทำให้ท่าน
เกิดการตื่นตัวทางการเมือง 

     

๔ 
ข่าวสารทางการเมืองจากส่ือวิทยุทำให้ท่านเกิด
การตื่นตัวทางการเมือง 

     

๕ 
ข่าวสารทางการเมืองจากสื่ออินเตอร์เน็ตหรือ
ส่ือใหม่ทำให้ท่านเกิดการตื่นตัวทางการเมือง 

     

 
ตอนที่ ๓ การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการ

เลือกต้ังทั่วไป 
คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้โดยละเอียด แล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงความคดิเห็น
หรือความรู้สึกของท่านซ่ึงเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว  

การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 

ระดับความคิดเห็น 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑. ความเข้าใจทางการเมือง 

๑ 
ท่านมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย 

     



๒๕๔ 
 

การพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 

ระดับความคิดเห็น 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๒ 
ท่านในฐานะสมาชิกของสังคมประชาธิปไตย
สามา รถพ ัฒนาสร ้ า ง สร รค ์ ส ั ง ค ม ห รื อ
ประเทศชาติท่ีเราอาศัยให้ดีขึ้นได้ 

     

๓ 
ท่านออกเสียงเลือกตั้งโดยอิสระตามส ิทธ ิขั้น
พื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยโดยสามารถ
ลงคะแนนเสียงให้ใครก็ได้ท่ีท่านช่ืนชอบ 

     

๒. การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

๑ 
ท่านได้ตรวจสอบรายช่ือของท่านในบัญชีรายช่ือ
ก่อนการเลือกตั้ง 

     

๒ 
ท่านได้ฟังการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกตั้ง 

     

๓ 
ท่านติดตามผลการนับคะแนนผลการออกเสียง
เลือกตั้ง 

     

๓. ทัศนคติทางการเมือง 
๑ ท่านคิดว่าผู้นำประเทศท่ีดีควรเป็นผู้นำท่ีมี

ความรู้คู่คุณธรรม 
     

๒ ท่านคาดหวังกับนักการเมืองท่ีดีหรือพรรค
การเมืองท่ีดีในทางการเมือง 

     

๓ ท่านยืดหลักในหลักการประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง 

     

๔. ความรู้ทางการเมือง 
๑ ท่านร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกซ่ึง

การคัดค้านในส่ิงท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้องอยู่เสมอ 
     

๒ ท่านติดตามข่าวสารทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง      
๓ ท่านไปลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งทุกครั้ง      

 



๒๕๕ 
 

ตอนที่ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ 
คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้โดยละเอียด แล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงความคดิเห็น
หรือความรู้สึกของท่านซ่ึงเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว  

หลักอทิธิบาท ๔ 

ระดับความคิดเห็น 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งน้ัน 

๑ 
ท่านมีความพอใจในการศึกษาและติดตาม
ผลงานและช่ือเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

     

๒ 
ท่านมีความพอใจในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับพรรคและ
ผู้สมัคร 

     

๓ 
ท่านมีความพอใจในนโยบายของพรรคการเมือง 
ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี แก้ปัญหา
ท้องถิ่นได้จริง 

     

๔ 
ท่านมีความพอใจพรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร จาก
ผลงานในสมัยท่ีผ่านมา 

     

๕ 

ท่านมีความพอใจต่อส่ือท่ีหลากหลายของ
ผู้สมัครในการให้ข้อมูลท่ีทำให้สามารถติดตาม
เก่ียวกับการเลือกตั้งเพื่อประกอบการตัดสินใจ
เลือกตั้งได้ง่ายข้ึน 

     

๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งน้ัน 
๑ ท่านติดตามคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง      

๒ 
ท่านพยายามติดตามการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง 

     

๓ 
ท่านพยายามติดตามนโยบายของพรรค
การเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

     

๔ ท่านพยายามติดตามพรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร      

๕ 
ท่านพยายามติดตามผู้รับสมัครรับเลือกตั้งจาก
ส่ือท่ีหลากหลาย 

     



๒๕๖ 
 

หลักอทิธิบาท ๔ 

ระดับความคิดเห็น 
(๕) (๔) (๓) (๒) (๑) 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งน้ัน 

๑ 
ท่านพิจารณาคุณลักษณะของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งอย่างจริงจัง 

     

๒ ท่านมีความสนใจในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง      

๓ 
ท่านมีความเอาใจใส่ไตร ่ตรองนโยบายของ
พรรคการเมือง 

     

๔ ท่านให้ความสำคัญต่อพรรคท่ีสังกัดของผู้สมัคร      
๕ ท่านคำนึงถึงอิทธิพลของส่ือท่ีหลากหลาย      

๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งน้ัน 
๑ ท่านพิจารณาคัดเลือกคุณลักษณะของผู้สมคัร

รับเลือกตั้ง 
     

๒ 
ท่านพิจารณาตรวจสอบการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง 

     

๓ 
ท่านพิจารณาไตร ่ตรองนโยบายของพรรค
การเมือง 

     

๔ 
ท่านพิจารณาให้น้ำหนักพรรคที ่ส ังกัดของ
ผู้สมัคร 

     

๕ 
ท่านพิจารณาไตร่ตรองส่ือท่ีหลากหลายของ
ผู้สมัคร 

     

ตอนที่ ๕ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการต่ืนตัวทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกต้ังทั่วไป 

 ความคิดเห็น ........................................................................................................... 
ปัญหา อุปสรรค .................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................... 
*** ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม *** 

 



๒๕๗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 
(Index of item Objective Congruence) 

 

 

 

 

 

 



๒๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Try Out) 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๗ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ประมวลภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๑ 
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๒๗๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ประมวลภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๔ 
 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID: 4567898993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๕ 
 

ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุมาลี  บุญเรือง    

วัน/เดือน/ปีเกิด : วันเสาร์ท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

ภูมิลำเนา : ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เบอร์โทร  ๐๘๘-๓๔๔๕๐๓๕ 

E–Mail  sumalee31130@hotmial.com 

การศึกษา : - ธ.ศ.ตรี 
- ธ.ศ.โท 

- พ.ศ. ๒๕๕๔ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บร ิหารธุรกิจบัณฑิต 
(สาขาวิชาการเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสีมา 

- พ.ศ. ๒๕๖๐ จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
วาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลงานวิชาการ : ๑. สุมาลี บุญเรือง, “จริยธรรมทางการเมือง : วิถีทางแห่งความสำเร็จใน
การพัฒนาทางการเมืองของไทย”, งานประชุมวิชาการระดับชาติ MCU 
Congress 3, (หล ักส ูตรบ ัณฑ ิตศ ึกษา ภาคว ิชาร ัฐศาสตร ์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๒) : ๓๔๑-๓๕๒. 
๒. สุมาลี บุญเรือง, “รัฐศาสตร์แนวพุทธ: วิเคราะห์เสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตย”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัยปริทรรศน์, ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๒ 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๓๐-๔๑ 
๓. สุมาลี บุญเรือง, “วิถีทางแห่งการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
อย่างยั่งยืน” วารสาร มจรสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที ่ ๙ ฉบับที่ ๓ 
(กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓) : ๓๑๗ – ๓๓๑. 
 



๒๗๖ 
 

๔. สุมาลี บุญเรือง, “รัฐศาสตร์แนวพุทธว่าด้วยการปกครองตามหลัก
ทศพิธราชธรรม”, วารสารวิจยวิชาการ, ปีที ่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
มีนาคม ๒๕๖๔) : ๒๓๓-๒๔๑. 
๕. สุมาลี บุญเรือง และคณะ, “จิตวิทยาการบริหารจัดการบุคลากรใน
องค์กร”, นิตยสารพุทธจักร (ฉบับพิเศษ), เนื่องในงานสัมมนาวิชาการ
ระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนาสีหนุราช ประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔) : ๒๑๖-๒๒๗. 

ผลงานวิจัย : ๑. สุมาลี บุญเรือง, “การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีผลต่อการเลือกตั้งท่ัวไป”, วารสารมหาจุฬานาค
รทรรศน์, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๖ (มิถุนายน ๒๕๖๔) : ๓๖๓-๓๗๙. 
๒. สุมาลี บุญเรือง, “การเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยมวัฒนธรรม
ทางการเมืองภาคพลเมือง”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๑๐ 
ฉบับท่ี ๒ (มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๕) : 

ที่อยู่ปัจจุบัน : หมู่บ้านวิลาจิโอ ๘๙/๒๐๗ ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐ 
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