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Abstract 
 

 The objectives of this dissertation were 1) To study the general 

condition of political communication, 2) To study political 
communication that strengthens reconciliation and 3) To propose the 

integration of Buddhist principles with political communication for 
strengthening reconciliation.  

 Research methodology was the mixed methods: The qualitative 
research, data were collected from 23 key informants with in-depth 

interview and 11 participants in focus group discussion. The quantitative 
research, data were collected from 400 samples and analyzed by 

descriptive statistics. Findings were used to confirm the model after data 
synthesis.   

The research Findings were as follows; 

1. The political communication general condition were found 

that Sender, message, channel and receiver, the component of these 4 
elements that had the highest mean score was receiver. The sender could 

not send the message to people with different opinions, the opinions to 
control people’s ideas in the same direction. The message was not so true 

that could not convey information for people’s conception. As for the 
channel, the channel for communication was convenient, fast and 

economical. The receiver was the most important people.  



  ง 

 

2. Political communication that strengthens reconciliation was 
found that by overall, was at high level (=3 .6 3 , S.D.=0 .9 5 ) . When 

considering the mean values  in descending order from high to low was 
found that the mean value was at  high level in all components, as 

follows: the highest mean value was the receiver (=3.84 , S.D.=0.98), 
followed by messages, (=3.62, S.D.=0.98), sender (=3.58, S.D.=0.91) 

and channel (=3.51, S.D.=1.05) respectively. Data from in-depth-
interviewing the key informants were found that the sender must pay 

attention to the integrity and ethics, inferable and reliable sources, 
benefits to public and oneself. Channel for communication included the 

use of Facebook, Twitter and Instagram, meeting with people, policy 
statement and performance reporting. 

3. The Integrating Buddhist principles with political communication 
for strengthening reconciliation was found that overall, integrating the 

principles of SāraņiyaDhamma with political communication to 

strengthening reconciliation was at high level (=3.81,S.D.=0.93). When 
considering the mean value in descending order from high to low was 

found that the mean values were at high level in all components as 
follows: the highest average was the DitthiSāmaññatā was at 

( =4.08,S.D.=0.69) , followed by SilaSāmaññatā, Sāthāranabhogī were 

at ( =3.94, S.D.=0.88)  and the lowest average was Mettākāyakamma 

was at ( =3.62, S.D.=0.95)  Data from in-depth-interviewing the key 
informants were found that: politicians dressed appropriately at the right 

time and place, had discussions with people with different political views, 
had compassion for people both in front and behind their backs, shared 

information with people, behaved with physically, verbally, and mentally 
honesty, knew how to respect and listen to people's opinions, had sources 

of information that could be inferred, presented to the public to see the 
picture with lawful data, communicated with compassionate minds for 

people, used friendly words with sincerity, had loving kindness mind in 
using communication channels, shared news with content through 

appropriate communication channels, respected the rules of etiquette and 
did not infringe the liberty. The receiver had virtues, adhering to the 

interests of the general public and had broad an open mind. 
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สารบัญ  
 

 เรื่อง หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 

กิตติกรรมประกาศ จ 

สารบัญ ฉ 

สารบัญตาราง ฌ 

สารบัญแผนภาพ ฏ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฐ 

   

บทที่ ๑ บทน า ๑ 

 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 

 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๕ 

 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 

 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๖ 

 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 

 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๘ 

   

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๙ 

 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเมือง ๙ 

 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร ๑๗ 

 ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง ๒๑ 

 ๒.๔ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบูรณาการ ๔๖ 

 ๒.๕ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสมานฉันท์ ๕๑ 

 ๒.๖ หลักสาราณียธรรมเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ ๕๔ 

 ๒.๗ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๕๘ 

 ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๖๑ 



ช 

สารบัญ (ตอ่) 
 

    เรื่อง หน้า 

 ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๑ 
   

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๙๒ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย  ๙๒ 

 ๓.๒ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ๙๓ 

      ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๙๓ 

      ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๙๖ 

      ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๙๗ 

      ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๙๗ 

 ๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ ๙๘ 

       ๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๙๘ 

       ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๐๐ 

       ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๗ 

       ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๙ 

   

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๑ 

 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง ๑๑๒ 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความ 

      สมานฉันท์ 

๑๓๕ 

 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 

      เพ่ือเสริมสร้างการสมานฉันท์ 

๑๔๒ 

 ๔.๔ ผลการสนทนาเฉพาะกลุ่ม ๑๖๔ 

 ๔.๕ องค์ความรู้ ๑๖๘ 

       ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๖๘ 

       ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ไดส้ังเคราะห์จากการวิจัย ๑๗๒ 



ซ 

 สารบัญ (ตอ่)  

 เรื่อง หน้า 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๗๘ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๗๙ 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๙๒ 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๐๔ 

       ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๐๔ 

       ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๒๐๕ 

       ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ๒๐๕ 

บรรณานุกรม ๒๐๖ 

ภาคผนวก ๒๑๗ 

 ภาคผนวก  ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ๒๑๘ 

 ภาคผนวก  ข ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  

                 (Index of item Objective Congruence) 

๒๒๐ 

 ภาคผนวก  ค ผลการวิเคราะหค์่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ๒๒๕ 

 ภาคผนวก  ฆ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ๒๒๘ 

 ภาคผนวก  ง รายชื่อและหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒๔๒ 

 ภาคผนวก  จ ประมวลภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๒๕๑ 

 ภาคผนวก  ฉ การสนทนากลุ่มเฉพาะและหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ๒๕๘ 

ประวัติผู้วิจัย ๒๖๘ 

 

 

 

 

 

 



ฌ 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 

๒.๑ สาระส าคัญของความหมายของการการเมือง ๑๖ 

๒.๒ สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร     ๒๐ 

๒.๓ สาระส าคัญของแนวความคิด ทฤษฎีการเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง ๔๕ 

๒.๔ สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการ ๔๙ 

๒.๕ สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสมานฉันท ์ ๕๓ 

๒.๖  สาระส าคัญของแนวคิดหลักที่ได้จากหลักสาราณียธรรม ๕๗ 

๒.๘ สาระส าคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗๗ 

๓.๑ แสดงสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ๑๐๐ 

๓.๒ แสดงกระบวนการด าเนินงานสร้างแบบสอบถาม ๑๐๖ 

๓.๓ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ๑๐๘ 

๓.๔ แสดงแผนงานการวิจัย ๑๑๐ 

๔.๑ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง (ด้านผู้ส่งสาร) ๑๑๗ 

๔.๒ ตารางสภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง (ด้านสาร) ๑๒๓ 

๔.๓ ตารางสภาพทั่วไปของการสื่อสารการเมือง (ด้านช่องทางการสื่อสาร) ๑๒๙ 

๔.๔ ตารางด้านผู้รับข่าวสารของการสื่อสารทางการเมือง (ด้านผู้รับสาร) ๑๓๔ 

๔.๕ ตารางแสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑๓๕ 

๔.๖ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์โดย 

ภาพรวม 

๑๓๗ 

๔.๗ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง 

๑๓๘ 

๔.๘ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

(ด้านสาร) 

๑๓๙ 



ญ 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี หน้า 

๔.๙ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์  

(ด้านช่องทางการสื่อสาร) 

๑๔๐ 

๔.๑๐ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.และระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

(ด้านผู้รับสาร) 
 

๑๔๑ 

๔.๑๑ ตารางสรุปผลการวิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสาร 

ทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านผู้ส่งสาร) 

๑๔๓ 

๔.๑๒ ตารางสรุปผลการวิเคราะห์น าเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการ 

สื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านสาร) 

๑๔๖ 

๔.๑๓ ตารางสรุปผลการวิเคราะห์น าเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการ 

สื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านช่องทางการ 

สื่อสาร) 

๑๔๙ 

๔.๑๔ ตารางสรุปผลการวิเคราะห์น าเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการ 

สื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านผู้รับสาร) 

๑๕๑ 

๔.๑๕ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการกับการสื่อสารทาง 

การเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยรวม 

๑๕๓ 

๔.๑๖ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 

เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านเมตตากายกรรม) 

๑๕๔ 

๔.๑๗ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 

เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านเมตตาวจีกรรม) 

๑๕๕ 

   



ฎ 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี หน้า 

๔.๑๘ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 

เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านเมตตามโนกรรม) 

๑๕๖ 

๔.๑๙ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 

เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (สาธารณโภคี) 

๑๕๗ 

๔.๒๐ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 

เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านสีลสามัญญตา) 

๑๕๘ 

๔.๒๑ ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 

เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านทิฏฐิสามัญญตา) 

๑๕๙ 

๔.๒๒ ตารางแสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ 

เสริมสร้างความสมานฉันท์ 

๑๖๐ 

๔.๒๓ ตารางการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ 

เสริมสร้างความสมานฉันท์ 

๑๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฏ 

สารบัญแผนภาพ 

        แผนภาพที่            หน้า 

๒.๑ การเมืองเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับรัฐ ๑๖ 

๒.๒ แบบจ าลองการสื่อสารทางการเมือง ๓๑ 

๒.๓ แบบจ าลองทางการเมือง ๓๒ 

๒.๔ แบบจ าลองการสื่อสารทางการเมือง ๓๓ 

๒.๕ แบบจ าลองการสื่อสารทางการเมืองยุคใหม่ ๓๔ 

๒.๖ แบบจ าลองการสื่อสารพ้ืนฐาน ๓๕ 

๒.๗ ตัวแปรตัวที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดวาระข่าวสาร ๓๙ 

๒.๘ แนวคิดผู้รักษาประตูข่าว ๔๐ 

๒.๙ ปรากฏการณ์วงเกลียวแห่งความเงียบงัน ๔๑ 

๒.๑๐ แบบสื่อสารทางการเมือง ๔๔ 

๒.๑๑ รูปแบบการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ ๕๒ 

๒.๑๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๑ 

๓.๑ แสดงกระบวนการด าเนินงานสร้างแบบสอบถาม ๑๐๖ 

๓.๒ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ๑๐๘ 

๓.๓ แสดงแผนงานการวิจัย ๑๑๐ 

๔.๑ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง (ด้านผู้ส่งสาร) ๑๑๘ 

๔.๒ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง (ด้านสาร) ๑๒๔ 

๔.๓ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง (ด้านช่องทางการสื่อสาร) ๑๓๐ 

๔.๔ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมืองด้าน (ผู้รับสาร) ๑๓๔ 

๔.๕ การบูรณาการหลักพุทธกับการสื่อสารทางการเมือง (ด้านผู้ส่งสาร) ๑๔๔ 

๔.๖ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง (ด้านสาร) ๑๔๖ 

๔.๗ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง  

(ด้านช่องทางการสื่อสาร) 

๑๔๙ 

๔.๘ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง (ด้านผู้รับสาร) ๑๕๒ 

๔.๙ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๖๘ 

๔.๑๐ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๑๗๒ 



ฐ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี/พระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนคัมภีร์ อรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙  

การอ้างอิงพระไตรปิฎก จะระบุ เล่ม/หน้า/ข้อ หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที สี. (บาลี)  
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกขนธวคคปาลี ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย  เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ 
หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ล าดับ
เล่ม (ถ้ามี) /หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงคลวิลาสนี ลีลกขนธวคฺ
คอฏฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา ตามล าดับดังนี้ 
 

๑. ค าอธิบายค าย่อช่ือคีมภีร์พระไตรปิฎก 

ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระวินัยปิฎก/พระสุตตันตปิฎก/พระอภิธรรมปิฎก 
      ค าย่อ                            ชื่อคัมภีร์     ภาษา 
ที.สี. (ไทย)       = ทีฆนิกาย  สีลกฺขนฺธวรรค   (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย)        = ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย)       = มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก ์     (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย)       = มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก ์   (ภาษาไทย) 
ส .ส. (ไทย)        = สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค   (ภาษาไทย) 
องฺ.เอก. (ไทย)        = องฺคุตฺตรนิกาย  เอกนิปาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)      = อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต    (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญจก. (ไทย)       = อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต   (ภาษาไทย) 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

๑.๑.๑ ควำมเป็นมำ 

การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของการเมือง เป็น
กิจกรรมที่เผยแพร่ทั่วไป จากคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง เพ่ือให้อีกกลุ่มหนึ่งเข้าใจ 
เช่น การสื่อสารหลักการบริหารงานที่แปลกใหม่เข้ามาใช้ในการก าหนดโครงสร้างนโยบายและการ
บริหารประเทศ โดยการใช้แนวคิดการบริหารธุรกิจมาปรับใช้ในการบริหารบ้านเมือง  มาใช้กับ
หน่วยงานราชการและประชาชน โดยส่งผลให้เกิดนโยบายสาธารณที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจาก
ประชาชนเป็นระยะเวลารวดเร็ว ที่ส าคัญคือเป็นนโยบายประชานิยมที่ให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่
ชาวบ้านโดยไม่ต้องผ่านระบบอุปถัมภ์ของนักการเมืองในจังหวัด รวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่น๑ เป็นการ
สื่อสารทางการเมืองที่มีความส าเร็จประโยชน์เป็นอย่างสูง เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ โดยผ่าน
ช่องทางสื่อสาร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือการสื่อสารออนไลน์  

การสื่อสารในปัจจุบันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สื่อแนวใหม่ แบ่งเป็นสื่อกระแสหลัก และ
สื่อกระแสรอง ในยุคที่มนุษย์ใช้ข้อมูลสื่อสารในการติดต่อระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ ท าให้การสื่อสาร 
รวดเร็ว ทันใจ ทันเหตุการณ์ และมีความจ าเป็นที่ใช้โดยทั่วกันทุกที่ การใช้สื่อสารทางการเมืองจะเน้น
ในด้านการโฆษณา ชวนเชื่อ ใช้นโยบายที่ท าให้ประชาชนเห็นด้วยคล้อยตาม แล้วเลือกตัวเอง พรรค 
พร้อมกับความคาดหวังในการท าตามสัญญา การสื่อสารจะใช้ภาษากายหรือใช้ภาพพูด หรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า “วัจนภาษา” หมายถึง ค าพูด และ “อวัจนภาษา” การสื่อสารโดยท่าทาง การสื่อสาร
ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ การสื่อสารซึ่งเป็นการสื่อสารที่มาพร้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
นั่นคือ อินเตอร์เน็ต การวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและรวมถึงคุณลักษณะของสื่อ เพ่ือที่จะควบคุมให้
การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ๒ องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารทางการเมือง องค์ประกอบของ

                                                           
๑ อเนก เหล่าธรรมทัศน์, กษิณำ-ประชำนิยม: ควำมหมำย ปัญหำ ทำงออก , (นนทบุรี : สถาบัน

พระปกเกล้า, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕๗. 
๒ Lasswell, Harold D., “The Structure and Function of Communication in Society”, 

The Communication of Idea, (New York: Harper and Row Publishers, 1984), p. 125. 



๒ 

ยุทธศาสตร์การสื่อสารตามแนวคิดของลาสเวล คือ ๑. ผู้ส่งสาร หมายถึง นักการเมือง พรรคการเมือง 
องค์กรสถาบัน และโครงสร้างการปกครองทั้งในระดับท้องและระดับชาติ นโยบาย โครงการ หรือ
กิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ้นจากผู้ส่งสารข้างต้นเป็นหลัก  

ดังนั้น การสื่อสารทางการเมืองจึงเกี่ยวโยงกับอ านาจและผลประโยชน์ ๒. สารสนเทศทาง
การเมืองซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การเมือง นโยบายทางการเมือง ที่ผ่านมาการกลั่นกรองจนน าไปสู่การ
ขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ  ๓. ชองทางการสื่อสาร ส่วนใหญ่จะไดแก รัฐบาล พรรคการเมือง 
สื่อสารมวลชน หรือชองทางการสื่อสารอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
และ ๔. ผู้รับสาร คือ คนที่มีความสนใจทางการเมือง นโยบายสาธารณะ โครงการ หรือกิจกรรมที่เป็น
ผลมาจากระบบการเมือง๓ 

การสื่อสารทางการเมืองบนความขัดแย้ง หรือการสื่อสารที่ถูกต้องจะท าให้เกิดความ
ปรองดองสมานฉันท์เป็นการเกิดขึ้นในสภาพของสังคม ความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้เสมอและไม่
สามารถเลี่ยงได้ ตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ เมื่อใดความขัดแย้งเกิดขึ้น ความสูญเสียก็
จะตามมาหรือบ้างครั้งอาจจะก่อให้เกิดหายนะอันร้ายแรงได้เช่นกัน  อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้ง
สามารถส่งผลเชิงปฎิฐานได้อีกด้วย เช่น เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้ว ท าให้สังคม ชุมชน มีการ
เรียนรู้ อีกทั้งมีการบูรณาการแนวความคิดใหม่ๆ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและมีการพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น๔ ความขัดแย้งของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาแล้วในหลายทศวรรษที่ผ่านมา เกิดจากรากเหง้า
ของปัญหาของความขัดแย้งดังกล่าว อันเป็นปัจจัยที่โยงใยสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน ไม่มีมูลเหตุใด
เกิดขึ้นเพียงล าพังที่จะสามารถอธิบายว่าท าไมสังคมจึงเผชิญกับความขัดแย้งอย่างรุนแรงหรือสะท้อน
ความไม่มั่นคงทางการเมืองได้ดีที่สุด เนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมีการบ่มเพาะและรอวันปะทุ
เป็นวงกว้างอันยาวนานและมีปัจจัยที่หลากหลาย ซึ่งสามารถที่สรุปได้ว่าสังคมไทยในอดีตมีความไม่
เท่าเทียมกันเชิงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม มาโดยตลอด สรุปปัจจัยที่ส าคัญ คือ 
๑. ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและสังคมในชนบท ๒. ความแตกต่างระหว่างภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรม ๓. การครอบครองทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกัน ๔.การกระจายรายได้ไม่เป็น

                                                           
๓ สุรพงษ โสธะเสถียร, สื่อสำรกับกำรเมือง, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : ประสิทธิภัณฑแอนด

พริ้นติ้ง, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๕-๑๕๙. 
๔ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ,  รำยงำนฉบับ

สมบูรณ์คณะกรรมกำรอิสระตรวจสอบและค้นหำควำมจริงเพ่ือกำรปรองดองแห่งชำติ  กรกฏาคม ๒๕๕๓-
กรกฏาคม ๒๕๕๔ (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ
ปรองดอง, ๒๕๕๕), หน้า ๑๙๗-๒๑๗. 



๓ 

ธรรม  ๕. นโยบายและกลไกการจัดการของรัฐไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้  
๖. การบังคับใช้กฎหมายและด าเนินกระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม๕  

๑.๑.๒ ควำมส ำคัญของปัญหำ 

สถานการณ์ก่อนที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เข้ามาบริหารประเทศ เพราะสังคมไทยในขณะนั้นตกอยู่
ภายใต้สภาวการณ์ตึงเครียดของความขัดแย้งที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่สงบ ประชาชนเผชิญหน้ากัน  
มีการใช้อาวุธสงครามจนเป็นเหตุให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บและเสียชีวิตและเหตุการณ์ความ
แตกแยกมาเป็นเวลานานหลายปีบาดแผลที่ร้าวลึกของคนในสังคมไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
การที่รัฐบาลเข้ามามีเป้าหมายและภารกิจหลัก มุ่งที่จะยุติสถานการณ์การเผชิญหน้าอันน าไปสู่ความ
ขัดแย้งรุนแรง มุ่งสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน รัฐบาล
ร่วมกันกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ด าเนินการยุติความรุนแรง และสร้างบรรยากาศความ
ปรองดองสมานฉันท์ของสังคมโดยรวม ด้วยความมุ่งหมายว่าจะให้ประชาชนหันกลับมาด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกันได้ดังที่เคยมีมา แม้จะมีความคิดเห็นหรือทัศนคติทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่ประชาชนต้อง
สามารถอยู่ร่วมกันได้ตามแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขเป็นพ้ืนฐานของการ
ยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม และเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาและด าเนินนโยบายสร้างความปรองดองของ
สมานฉันท์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะผลักดันการปฏิรูปให้บรรลุผลส าเร็จ๖ ปัจจัยส าคัญในการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ คือ การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ให้เกิดแก่ประชาชน การจัดการกิจกรรม
เพ่ือสร้างบรรยากาศ ส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ในพ้ืนที่ผ่านกลไกลระดับจังหวัด อ าเภอ จังหวัด
และท้องถิ่น การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  การ
แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้มาจากเวทีเสวนา การจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารง
ธรรม การด าเนินกิจกรรมร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป การด าเนินการเยียวยาด้าน
การเงินตามหลักมนุษย์ธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-
๒๕๕๗ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปความปรองดองของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ค าว่า ความสมานฉันท์ หรือบางครั้งก็ใช้ค าว่า ความปรองดองบ้าง และก็ใช้รวบด้วยค าว่า 
ความปรองดองสมานฉันท์ ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “Reconciliation” ซึ่งมีความหมายว่า ความ

                                                           
๕ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, อำวุธมีชีวิต : แนวคิดเชิงวิพำกษ์ว่ำด้วยควำมรุนแรง, (กรุงเทพมหานคร :

ส านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕-๑๗. 
๖ รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, “การสร้าง

ความปรองดอง”, ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘), หน้า ๓๙๖. 



๔ 

พอใจร่วมกัน ความเห็นพ้องกัน มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เช่น มีความเห็นเป็นสมานฉันท์๗ 
กล่าวคือ เป็นความเห็นพ้องต้องกันในด้านความคิดเห็น ความไว้เนื้ อเชื่อใจกัน  ออมชอม 
ประนีประนอม ยอมกัน ไม่แก่งแย่งกัน ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย ตกลงกันด้วยไมตรีจิต๘ ความเป็น
ธรรมของสังคม ความยุติธรรมในกระบวนการกฎหมายและศาล การยอมรับมาตรการ กระบวนการ
ของการแก้ไขความขัดแย้ง เช่น ความขัดแย้งเรื่องที่ท ากินก็สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ประนีประนอมยอมความ เจรจาไกล่เกลี่ย จนเอ้ือประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและทุก
ฝ่ายพอใจ๙ 

จังหวัดพะเยาซึ่งที่ประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติ หลายภาษา หลายวัฒนธรรม ได้มี
การรวมกลุ่มจัดตั้งหมู่บ้าน ท าให้เกิดกลุ่มคนเสื้อสีแดง กลุ่มคนเสื้อสีเหลือง และกลุ่มคนหลากสี และมี
การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองควบคู่ไปกับการเมืองภาคประชาชนในระดับชาติ กลุ่มในจังหวัด
พะเยา คือ กลุ่มคนเสื้อเหลือง ที่เรียกตัวเองว่า “พันธมิตรพะเยา” และ “คนเสื้อแดง” ซึ่งมีอยู่ ๕ กลุ่ม
ย่อยอีก คือ กลุ่มพะเยารักประชาธิปไตย กลุ่มพะเยา ๕๑ กลุ่มพะเยาเพ่ือประชาธิปไตย กลุ่มคนเสื้อ
แดงพะเยา และ กลุ่มพะเยาอาร์มี เรียกรวมๆ ว่ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) แม้ต่างอุดมการณ์ทางการเมือง แต่เป็นเพียงการแตกต่างทางความคิดเท่านั้น ในระยะเริ่มแรก 
ประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองในจังหวัดพะเยา มีหลากสีและ
หลายเฉด เช่นเดียวกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีการเคลื่อนไหวแบบเข้มข้นและจ ากัดขอบเขต ตามอุณหภูมิ
ทางการเมือง หรือได้รับการส่งสัญญาณมาจากส่วนกลาง โดยคู่ขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองทั้ง
สองฝ่ายมีการต่อสู้เคลื่อนไหวและกระทบกระทั่งกัน ด้วยการแสดงออกทางอารมณ์และความรุนแรง
อยู่ประมาณ ๒-๓ ครั้ง มีการวางระเบิดบ้านแกนน า การปิดล้อมกลุ่มตรงข้าม การปิดถนนและสถานที่
ราชการ๑๐ ซึ่งแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็จะมีความคิดเห็นเห็นที่เหมือนกันหรืออีกหลายท่านที่มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน จึงท าให้มีการแบ่งฝ่ายที่ชัดเจน ฝ่ายที่เห็นด้วยก็จะร่วมตัวกัน จัดกิจกรรม
ทางการเมืองของคนที่เห็นด้วย คนที่เห็นต่างก็จะรวมตัวกันจัดท ากิจกรรม ส่วนประชาชนที่ชื่นชอบ
กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ  ประชาชนชื่นชอบแนวคิดของกลุ่มพันธมิตร
                                                           

๗ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  
ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๗๑. 

๘ โคทม อาริยา, “กำรปรองดองในสังคมประชำธิปไตยไทย”, ดุลอ านาจในการเมืองการปกครองไทย
,สถาบันพระปกเกล้า, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๘), หน้า ๑๓๒-๑๓๔. 

๙ ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน, “ควำมขัดแย้งและกำรแก้ปัญหำ”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :  
http://wiki.kpi.ac.th. [๒ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

๑๐ พิสมัย วงค์จ าปา, สหัทยา วิเศษ และ ชัยวัฒน์ จันทิมา,  “การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการ
ปฏิรูปไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา”,  รำยงำนวิจัย, (สถาบันปวงพญา สถาบันพระปกเกล้า  : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ๒๕๕๘). หน้า ๒.   

http://wiki.kpi.ac.th/


๕ 

ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย กลุ่มประชาชนที่มีแนวคิดเทิดทูลสถาบัน แต่ไม่เอาเผด็จการทางทหาร 
และสุดท้ายกลุ่มประชาชนที่มีแนวคิดที่ชื่นชอบแบบไม่ชอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ท าให้เกิดความขัดแย้งใน
ประเทศ และในด้านความคิดที่ต่างกัน สุดท้ายลงเอยด้วยความรุนแรง ท าให้ผู้บริหารประเทศหรือ
รัฐบาลได้ด าเนินการให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสี ทุกคนที่มีความคิดเห็นที่เห็นต่างกัน หรือมีความ
คิดเห็นเหมือนกัน ได้มีกิจกรรมในการสร้างความปรองดองเพ่ือเสริมสร้างสมานฉันท์ของคนในชาติ
โดยเร็วอันเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยรัฐบาลควรสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองสมานฉันท์ และ
การสร้างสังคมสันติสุข โดยใช้หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับการสื่อสารทาง
การเมืองเพ่ือให้มีการสร้างเสริมความสมานฉันท์ เกิดข้ึนโดยเป็นรูปธรรม 

ผู้วิจัยได้ตระหนักและให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาความแตกแยกในกระบวนการด้าน
ความคิดเห็นที่แตกต่างในการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือจะท าให้เกิดความสมานฉันท์ โดยใช้หลักพุทธ
ธรรมเข้ามาบูรณาการกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือให้กลุ่มต่างๆ ได้เข้าใจ ได้เรียนรู้และผู้คนใน
สังคมได้ตระหนักถึงความไม่ใช้ความรุนแรง โดยผ่านทางกาย ทางวาจา และทางความคิด การรู้จัก
แบ่งปัน การเคารพกฎกติกาของสังคมในหมู่คณะ การเคารพซึ่งกันและกัน ความมีระเบียบวินัย เพ่ือ
จะน าพาไปสู่การพัฒนาและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชนที่อยู่ในจังหวัดพะเยา  

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมืองของไทย ควรอย่างไร 

๑.๒.๒ การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท ์ควรเป็นอย่างไร 

๑.๒.๓ การน าหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
ควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

๑.๓.๓ เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 
 

 
 
 



๖ 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์” ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสาร ต ารา บทความ แนวคิด ทฤษฎี หนังสือ สิ่งตีพิมพ์
เกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง หลักสาราณยีธรรม ๖ และงานวิจัยที่มีเนื้อหาที่เก่ียวข้อง  

๑.๔.๒. ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๑) ขอบเขตด้ำนประชำกร 

 การวิจัยเชิงปริมาณ คือ การวิจัยที่ใช้จ านวนประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่วิจัยในจังหวัดพะเยา 
จ านวน ๙ อ าเภอ ได้แก่อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ใจ อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอจุน อ าเภอเชียงค า    
อ าเภอภูซาง อ าเภอเชียงม่วน อ าเภอปง อ าเภอภูซาง จ านวน ๔๖๖,๒๒๐ คน๑๑ 

 ๒) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ในการวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูล คือ ประชากรที่มีความช านาญ
เชี่ยวชาญในสาขาทั้ง ๕ ด้าน ที่ผู้วิจัยก าหนดและต้องการเก็บข้อมูล จ านวน ๒๓ รูปหรือคน 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  พ้ืนที่ทั้ง ๙ อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ใจ 
อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอจุน อ าเภอเชียงค า อ าเภอภูซาง อ าเภอเชียงม่วน อ าเภอปง อ าเภอภูซาง ของ
จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ทั้ง ๙ อ าเภอของจังหวัดพะเยา เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีหลายชาติพันธ์ 
และนักการเมืองถือว่ามีความส าคัญสูง มีบุคคลที่เคยด ารงต าแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 
๒ และบุคคลที่เคยเป็นแกนน าอดีตรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหนึ่งระดับประเทศ และมีแกนน าของ
กลุ่มบุคคลสีเสื้อแดงหรือสีเสื้อเหลืองและกลุ่มบุคคลหลากสีที่ชัดเจนในจังหวัดหนึ่ง และที่ส าคัญมี
เหตุการณท์ี่เกิดการแบ่งแยกอย่างชัดเจน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ รวมเป็น
ระยะเวลา ๒๑ เดือน 
  

 

                                                           
๑๑

 ส ำนักบริหำรงำนทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

www.bora.dopa.go.th [๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 
 



๗ 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

กำรสื่อสำรทำงกำรเมือง หมายถึง กิจกรรมที่นักการเมืองท าทั้งหมดทุกกิจกรรมและ
สามารถสื่อสารทางการเมืองเพ่ือโน้มนาวในด้านจิตใจของประชาชนให้เห็นด้วยกับสิ่งที่ตนเองน าเสนอ 
เพ่ือประโยชน์ที่เกิดแก่ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  

ด้ำนผู้ส่งสำร หมายถึง นักการเมืองมีความสามารถสื่อสารทางการเมืองให้กับประชาชน 
ได้รับรู้ โดยความเป็นจริง มีบุคลิกที่สุภาพ อ่อนโยน จริงใจ ใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย มีความเสียสละ ผู้ที่
ท าหน้าที่ส่งสารที่ดี 

ด้ำนสำร หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่นักการเมืองสื่อสารให้กับประชาชนได้รับรู้ อาจจะเป็น 
การถ่ายทอดเรื่องนโยบายของรัฐ การจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้าน สัญญาประชาคม การขยาย
สาธารณูปโภคข้ึนพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา การท าถนน เป็นต้น  

ด้ำนช่องทำงกำรสื่อสำร หมายถึง ช่องทางที่น าเสนอโดยนักการเมืองหรือผู้ส่งสารในรูป 

ของกระบวนการหาเสียงเลือกตั้งผ่านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หอกระจายเสียงตามสาย     
การออกมาตอบข้อสงสัยของประชาชนผ่านรายการทีวี การใช้การสื่อสารแบบออนไลน์ 

ด้ำนผู้รับสำร หมายถึง ประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากนักการเมือง เพ่ือน าข้อมูลมา 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง มีประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถเผยแผ่ข้อมูลให้กับ
ประชาชนท่านอ่ืนได้รับทราบอย่างเป็นธรรม 

กำรบูรณำกำร หมายถึง การน้อมน าหลักพุทธธรรมมาผสมผสานเพ่ือประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับหลักการสื่อสารทางการเมืองทั้ง ๔ ด้าน และอธิบายให้เชื่อมโยงกับเนื้อหาให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

หลักพุทธธรรม หมายถึง การน าหลักสาราณียธรรมทั้ง ๖ ข้อ น ามาบูรณาการประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เน้นในเรื่องของความ
สามัคคีในหมู่คณะในสังคม เพ่ือให้เกิดความเป็นน้ าหนึ่งอันเดียวกัน  

เมตตำกำยกรรม หมายถึง การกระท าความดีโดยการแสดงออกทางร่างการ บุคลิกภาพ 
การแสดงไมตรีจิต มีความหวังดีต่อมิตรสหาย ประพฤติตนอย่างสุภาพ ให้ความเคารพ และมีความ
จริงใจต่อหน้าและลับหลัง 

เมตตำวจีกรรม หมายถึง พูดด้วยความเมตตา พูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน การให้
ความรู้หรือค าแนะน าด้วยถ้อยค าสุภาพอันดีต่อผู้อ่ืน กล่าววาจาสุภาพ พูดจริง ไม่พูดเพ่ือผลประโยชน์
ที่จะเกิดข้ึนแก่ตนเองฝ่ายเดียว 



๘ 

เมตตำมโนกรรม หมายถึง การมีความคิดทีจ่ะสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์ที่ดีต่อกันด้วยความ
เมตตา คิดแต่ในเชิงบวกหรือสิ่งที่ดี และคิดด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน คิดมั่นในการสร้างบุญกุศล 
และมีจิตเมตตาในการสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้แต่สิ่งที่ดีและด้วยความหวังด ี

สำธำรณโภคี หมายถึง การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงอันเป็นผลประโยชน์แก่
ประชาชนทีไ่ด้มาโดยชอบธรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ร่วมมือจัดท าข้อมูลข้าวสารโดยอ้างอิง
จากแหล่งที่เชื่อถือได้น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแผ่ให้ประชาชนได้ทราบ  แจกจ่ายสิ่งของ
เครื่องอุปโภค-บริโภคให้ทั่วถึงกัน ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน 

สีลสำมัญญตำ หมายถึง การมีจรรยาบรรณของการสื่อสารและปฏิบัติตามกฎหมาย    
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ มีการขออนุญาตแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ต้องเคร่งครัดในปกปิดผู้ให้ข้อมูล มีความประพฤติสุจริตและมีระเบียบวินัย ไม่สื่อสารข้อมูลไปในทาง
แตกแยกจนเป็นที่ขัดข้องหมองใจต่อผู้อื่นหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

ทิฏฐิสำมัญญตำ หมายถึง มีความคิดเห็นในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่มีความคิดเห็นที่
อคติต่อข้อมูลที่ส่อไปในทางแตกแยก มองเห็นประโยชน์ของชุมชนโดยส่วนรวม เคารพความคิดเห็น
ของผู้อื่น ปรับความคิดเห็นของตนเองให้มีเหตุมีผลถูกต้องเหมือนกับผู้อ่ืน  

ควำมสมำนฉันท์ หมายถึง ความสามัคคี ความรักใคร่ ความปรองดอง ความเห็นพ้อง
ต้องกัน ในด้านที่ เป็นประโยชน์ต่อส่ วนรวม  ความเห็นที่ เป็นกลาง ความไว้ เนื้ อ เชื่ อ ใจกัน             
ความประนีประนอมยอมความ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดความแก่งแยง่ชิงดีชิงเด่น โดยไม่ใช้ก าลังประทุษร้าย  

ประชำชน หมายถึง ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพะเยาตามส าเนาทะเบียน
ราษฎร์ 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๖.๑ ท าให้เข้าใจถึงสภาพทั่วไปการสื่อสารทางการเมือง 

๑.๖.๒ ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์การสื่อสารทางการเมืองตามแนวพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์เพ่ือลดความขัดแย้ง 

๑.๖.๓ ท าให้ได้มีองค์ความรู้ของการบูรณาการกับการสื่อสารทางการเมืองตามหลักพุทธ
ธรรมเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และลดความขัดแย้ง 

๑.๖.๔ สามารถน าองค์ความรู้ของผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ศึกษาค้นคว้าและเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการช่วยเสริมสร้างความสมานฉันท์เพ่ือลดความขัดแย้ง  



 

 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์” ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในวิจัย เพ่ือน ามาใช้ในการ
ก าหนดกรอบ แนวคิด ทิศทางการศึกษา โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเมือง 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง 
๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการ 
๒.๕ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสมานฉันท์ 
๒.๖ หลักธรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
๒.๗ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเมือง 

๒.๑.๑. ความหมายของการเมือง 

การเมือง (Politics) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแข่งขันเพ่ือแสวงหาอ านาจ หรือเรื่องที่
เกี่ยวกับการแสวงหาอ านาจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมหรือส่วนใหญ่ของสังคมส่วนการ
ปกครอง (Government) หมายถึง เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหารวางระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับสังคม เพ่ือ
สร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรมแก่สังคม เพ่ือให้ สังคมมีความสงบสุข หรือเพ่ือให้เกิดการบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุข การเมืองและการปกครองจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพราะการปกครอง
จ าเป็นต้องอาศัยอ านาจคือการเมืองจึงจะสามารถด าเนินการได้ส าเร็จ ดังนั้น การศึกษาเรื่องการเมือง
การปกครองจึงหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับองค์กรที่ใช้อ านาจ และระเบียบกฎเกณฑ์การใช้อ านาจ
ทางการบริหาร มีผู้ให้ความหมายของค าว่า การเมือง ไว้มากมาย ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ 



๑๐ 

การเมืองมาจากภาษาอังกฤษว่า Politics ซึ่งมีรากศัพท์จากภาษากรีกว่า polis อัน
หมายถึงกิจกรรมที่กระท าในเมืองใหญ่ ซึ่งในที่นี้มีลักษณะตามแบบนครรัฐ (City state) ของกรีกยุค
โบราณเท่านั้นค าว่า polis ยังหมายถึง “ส าหรับ” หรือ “เกี่ยวกับ” พลเมือง (Citizen) ๑  

เมื่อพิจารณาถึงความหมายหรือความส าคัญของการเมือง ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยยุคกรีก เป็น
ความหมายที่กว้างขวาง มีค าอธิบายได้ดังนี้ ๑) งานที่เก่ียวกับรัฐหรือแผ่นดิน เช่น วิชาการเมือง ได้แก่
วิชาว่าด้วยรัฐ การจัดส่วนแห่งรัฐ และการด าเนินการแห่งรัฐ ๒) การบริหารประเทศเฉพาะที่เกี่ยวกับ
นโยบายในการบริหารประเทศ เช่น การเมืองระหว่างประเทศ ได้แก่การด าเนินนโยบายระหว่าง
ประเทศ ๓) กิจการอ านวยหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ต าแหน่งการเมือง ได้แก่
ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่อ านวย (คณะรัฐมนตรี) หรือควบคุม (สภาผู้แทนราษฎร) การบริหารแผ่นดิน๒ 
การเมือง หมายถึง ระเบียบปฏิบัติช่วยกันจัดบ้านเมืองหรือสังคม หรือโลกให้มันหมดปัญหา หรือการ
ช่วยแก้ปัญหาบ้านเมือง สังคมทั้งหมดนั่นเอง๓ การเมือง คือ ศิลปศาสตร์การปกครองมุ่งให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐกับบุคคลในรัฐ ระหว่างรัฐกับหัวเมืองต่าง ๆ และระหว่างรัฐกับรัฐ 
การเมืองจึงเป็นทั้งกิจการภายในประเทศและการต่างประเทศ การเมืองเป็นฝ่ายก าหนดนโยบายและ
การปกครองเป็นฝ่ายด าเนินการตามนโยบายนั้น 

โดยล าดับของความคิดทางการเมืองจะเห็นว่าเป็น ความคิดความเชื่อของมนุษย์กลุ่มใด
กลุม่หนึ่งในยุคใดยุคหนึ่ง แนวความคิด ลัทธิการเมืองที่ส าคัญๆ๔ ในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นจาก แนวความคิด
ของบุคคลที่มีสติปัญญา สามารถน าเอาความรอบรู้ ประสบการณ ์และข้อสังเกตเก่ียวกับปรากฏการณ์
ของสังคม เช่น พฤติกรรมของบุคคล ความปรารถนา ความต้องการ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่
ในสังคมเดียวกัน ความร่วมมือหรือความขัดแย้งกัน รวมตลอดถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสงบสุข หรือ
ปัญหาต่าง ๆ ที่ท าให้หลักประกันในชีวิตของบุคคลต้องเสื่อมคลายลง ท าให้เกิดความไม่มั่นคงในการ
ด ารงชีวิต นอกจากนั้น ก็เป็นข้อคิดเกี่ยวกับการมีและการใช้อ านาจการปกครองในสังคมว่าควรจะ
เป็นไปในแนวใด เพ่ือให้บังเกิดผลหรือประโยชน์สูงสุดต่อบรรดาผู้เป็นสมาชิกแห่งสังคมนั้น ความคิด
ทางการเมืองว่า ความคิดทางการเมือง หมายถึง ความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอย่างกว้าง  ๆ 
ความคิดทางการเมืองที่ใช้ตามนัยแห่งภาษาอังกฤษ เป็นเสมือนยาหม้อใหญ่ที่รวมหลาย ๆ อย่างเข้า
ด้วยกัน ความคิดทางการเมืองมีแนวโน้มไปในทางด้านพรรณนา (descriptive) และมักเน้นหนัก
ความคิดเชิงประวัติศาสตร์ คือเรียงล าดับว่าใครคิดอย่างใด เมื่อใด ปกติไม่ค่อยมีการแยกหัวข้อ

                                                           
๑ Andrew Heywood, Political Theory, (3rded), (New York: Palgrave Macmillan, 2005), p. 5. 
๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : 

พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๕. 
๓ พุทธทาสภิกข,ุ ธรรมะกับการเมือง, พิมพ์ครั้งที ่๒, (สุราษฎร์ธาน ี: ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑. 
๔ จรูญ สุภาพ, การเมืองการปกครองยุโรป, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒), หน้า ๗. 



๑๑ 

วิเคราะห์๕ การเมืองย่อมเกี่ยวพันกับอ านาจ และอ านาจทางการเมืองจะต้องแตกต่างจากอ านาจอ่ืน 
องค์กรทางการเมือง๖ จะต้องมีอ านาจปกครองเป็นอธิปัตย์คุณลักษณะทางการเมืองประกอบปัจจัยที่
เด่นชัด ๒ ประการ คือ อ านาจ (Authority) และการปกครอง (Ruling)๗  

สรุปได้ว่า การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ (Power) อ านาจหน้าที่ (Authority) หรือความ
ขัดแย้ง (Conflict) เป็นกระบวนการทางสังคม ในรูปของกิจกรรมที่มีทั้งการแข่งขันและการร่วมมือใน
การใช้อ านาจ ไม่ว่าสภาวการณ์ใดหรือสถาบันใด หากมีการต่อสู้แข่งขันกัน เพ่ือแสวงหาอ านาจที่
เหนือกว่ากันแล้ว ก็เป็นการเมืองทั้งหมดทั้งสิ้น 

๒.๑.๒ แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง 

มนุษย์นั้นโดยธรรมชาติเป็นสัตว์สังคม ที่ต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ เมื่อ
มนุษย์มาอยู่ร่วมกัน หากมิได้ก าหนดกติกาอะไรสักอย่างขึ้นมาก ากับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์แล้วนั้น 
มนุษย์ด้วยกันเองยังเชื่อว่าน่าจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นในสังคมและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 
เนื่องจากโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้น ป่าเถื่อน ขลาดกลัวและไม่เป็นระเบียบดังที่ โธมัส ฮอบส์ 
(Thomas Hobbes) นักปรัชญาการเมืองโบราณ ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. ๑๕๘๘-๑๖๗๙ ได้เคย
กล่าวไว้ในผลงานปรัชญาการเมืองเลื่องชื่อเรื่อง “Leviathan” ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. ๑๖๕๑ ว่า เมื่อมนุษย์
จ าต้องอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้กติกาแล้ว ก็จ าเป็นจะต้องก าหนดตัวผู้น ามาท าหน้าที่
ควบคุมดูแลให้สังคมหรือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย เช่นที่กล่าวมาเรา
คงพอจะทราบบ้างแล้วว่าเหตุใดจึงเกิดมีระบบการปกครองขึ้น 

มนุษย์จ าเป็นต้องปกครองกันนั้น หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างมนุษย์ด้วยกัน หรือการจะ
ท าให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป หลีกเลี่ยงมิได้เสียที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจทาง
การเมือง อันมีความหมายและบริบทที่สะท้อนออกมาในเรื่องของการใช้อ านาจเพ่ือการปกครอง
ประชาชน การเมืองการปกครองซึ่งเป็นสภาพการณ์และผลที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์๘ จึงเป็น
สิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์อย่างมิอาจปฏิเสธได้ ซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ผู้ใดก็ตาม 
จ าเป็นต้องให้ความสนใจกับเรื่องการเมืองการปกครองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เนื่องจากสิ่งใดที่ออกมา

                                                           
๕ สุขุม นวลสกุลและโกศล โรจนพันธุ์, ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง, (กรุงเทพมหานคร 

: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๔), หน้า ๑. 
 ๖ Aristotle, On Man In Univers, (New York: Walter J. Black, 1943). 
 ๗ จรูญ สุภาพ, ประชาธิปไตยกับการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๑๔), หน้า ๒. 
 ๘ Eulau Heinz,  The Behavioral Persuation in Politics,  ( New York: Random House, 
1963), p 3. 



๑๒ 

จากสถาบันทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ท าหน้าที่ในการตรากฎหมายต่าง ๆ เพ่ือบังคับใช้ 
มาจากรัฐบาลในรูปของนโยบายสาธารณะ (Public Policies) โครงการพัฒนา (Developmental 
Program) และงานต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นหรือด าเนินไปโดยภาคราชการ รวมไปถึงการตัดสินคดีความ
หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคคล และบุคคลกับรัฐ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่การเมือง
ส่งผลกระทบต่อทุกคนอย่างท่ีไม่อาจมองข้ามไปได้ 

การศึกษาเรื่องการเมืองและการปกครองของประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในแทบทุก
สาขาวิชาในระดับอุดมศึกษาให้นักศึกษาได้ร่ าเรียน ท าความรู้ความเข้าใจในฐานะที่เป็นสมาชิกคน
หนึ่งในสังคม และเป็นเรื่องภาคราชการทั้งหลายต่างรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ภายใต้ความ
มุ่งประสงค์ที่จะหยั่งรากประชาธิปไตยในสังคมไทย และหากได้มองย้อนไปถึงแนวคิดของนักปรัชญา
การเมืองโบราณเช่น อริสโตเติล (Aristotle) ปรัชญาเมธีชาวกรีกโบราณ ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็น “บิดา
แห่งวิชารัฐศาสตร์” ผู้กล่าวไว้ว่า มนุษย์ตามธรรมชาติเป็นสัตว์การเมืองต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม
หรือชุมชน อันแตกต่างไปจากสัตว์โลกอ่ืน ๆ ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยสัญชาตญาณเป็นหลัก หากแต่มนุษย์ 
นอกจากจะอยู่ด้วยสัญชาตญาณแล้ว ยังมีเป้าหมายอยู่ร่วมกันอีกด้วย ดังนั้นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์
จึงมิใช่มีชีวิตอยู่ไปเพียงวัน ๆ หนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นการอยู่ร่วมกันเพ่ือจะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย เรา
ก็จะมองเห็นภาพของการเมืองในแง่หนึ่งว่าการเมืองนั้นก็คือ การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในชุมชนหรือ
สังคมเพ่ือให้มีความสงบสุข 

๒.๑.๓ ประเภทของความหมายทางการเมือง 

ด้านทางทฤษฎีรัฐศาสตร์ มุมมองที่ใช้พิจารณาการเมืองหรือพูดเป็นศัพท์ทางวิชาการก็คือ
แนวการศึกษาวิเคราะห์การเมือง (Approach to Political Analysis) ก็ย่อมแตกต่างกันออกไปบ้าง
ตามแต่ใครจะเห็นว่าแนวการมองการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงต่อการอธิบายความเป็นการเมืองได้
มากที่สุด โดยค าว่า “การเมือง” นี้ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันไปบ้างใน
รายละเอียด ตามแต่จะใช้ตัวแบบใดในการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง และด้วยตัวแบบ
ที่เป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์นี้ จะยังผลให้กรอบการมองค าว่าการเมืองต่างกันไป ในขณะที่
สาระส าคัญของค าจ ากัดความเป็นไปในท านองเดียวกันกล่าวคือเป็นเรื่องของการใช้อ านาจแบบสอง
ทางระหว่างฝ่ายที่เป็นผู้ปกครอง (Rulers) และฝ่ายผู้ถูกปกครอง (Ruled) ดังจะได้ยกมากล่าวถึง  
ซึ่งส าหรับผู้ศึกษารัฐศาสตร์มือใหม่แล้ว การท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค าว่าการเมืองนั้น 
จึงดูจะเป็นเรื่องที่สร้างความสับสนอยู่มิใช่น้อย เนื่องมาจากความหมายของการเมืองที่ปรากฏอยู่ใน
ต าราเล่มต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นเผยแพร่นั้นมีอยู่หลากหลายต่างกันไปตามความเจตนารมณ์และมุ่งประสงค์
ในการน าความหมายของการเมืองเพ่ือไปอธิบายปรากฏการณ์ของผู้ให้ค านิยามความหมายของ
การเมือง ดังได้กล่าวไปแล้ว 



๑๓ 

การเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปของรัฐและการจัดระเบียบความสัมพันธ์ภายในรัฐระหว่าง
ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง โดยเมื่อสังคมมนุษย์ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องมีรัฐบาล คนเราจึงต้องแบ่ง
ออกเป็นสองพวกใหญ่ ๆ คือ ผู้ที่ท าหน้าที่บังคับกับผู้ถูกบังคับเสมอ ซึ่งความหมายของค าว่าการเมือง 
มาน าเสนอโดยจ าแนกได้เป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้๙ 

กลุ่มที่ ๑ การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ โดยเป็นการต่อสู้กันเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจและ
อิทธิพลในการบริหารกิจการบ้านเมือง โดยค านิยามของการเมืองในเชิงอ านาจที่น่าสนใจอันหนึ่ง ที่ได้
ให้ค าอธิบายที่ชัดเจนมากได้แก่นิยามของ เพนนอคและสมิธ (Pennock and Smith)๑๐ ที่กล่าวว่า 
การเมือง หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับอ านาจ สถาบันและองค์กรในสังคม ซึ่งได้รับการยอมรับ
ว่ามีอ านาจเด็ดขาดครอบคลุมสังคมนั้น ในการสถาปนาและท านุรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สังคม มีอ านาจในการท าให้จุดประสงค์ร่วมกันของสมาชิกในสังคมได้บังเกิดผลขึ้นมา และมีอ านาจใน
การประนีประนอมความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนในสังคม อีกหนึ่งค านิยามการเมืองที่ถือได้ว่า
ครอบคลุมและช่วยให้เห็นภาพความเกี่ยวพันของการเมืองกับบุคคลในสังคม  การเมืองเป็นการต่อสู้
ช่วงชิง การรักษาไว้และการใช้อ านาจทางการเมือง โดยที่อ านาจทางการเมืองหมายถึง อ านาจในการ
ที่จะวางนโยบายในการบริหารประเทศหรือสังคม อ านาจที่จะแต่งตั้งบุคคลเพ่ือช่วยในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ๑๑ และอ านาจที่จะใช้ข้าราชการ งบประมาณหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
แนวการมองการเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ (Power Approach) ดังที่ได้ยกตัวอย่างไปนี้ เป็นแนวทาง
การศึกษาหนึ่งที่ได้รับ ความนิยมชมชอบในหมู่นักรัฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์ทั่วไป ที่เห็นว่า
การเมืองเป็นเรื่องหรือมีบริบทเกี่ยวกับการใช้อ านาจเพ่ือการปกครองประชาชน ก็มักให้ค านิยามของ
การเมืองว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ในเชิงการใช้อ านาจของรัฐาธิปัตย์ ต่อผู้อยู่ใต้อ านาจซึ่งก็คือประชาชน
นั่นเอง โดยค านิยามเช่นนี้ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ออกมาจากสถาบันทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ
ที่ท าหน้าที่ในการตรากฎหมายต่าง ๆ เพ่ือบังคับใช้ มาจากรัฐบาลในรูปของนโยบายสาธารณะ 
(Public Policies) โครงการพัฒนา (development program) และงานต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นหรือ
ด าเนินไปโดยภาคราชการ รวมไปถึงการตัดสินคดีความหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลต่อบุคคล 
และบุคคลกับรัฐ จึงล้วนแต่เป็นเรื่องที่การเมืองส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยบริบท
ดังกล่าวการศึกษาเรื่องการเมืองและการปกครองของประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในแทบทุก

                                                           

 ๙ ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ความคิดอิสระ : รวมบทความทางการเมืองระหว่างปี ๒๕๑๑-๒๕๑๖, 
(กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ, ๒๕๑๗), หน้า ๖๑. 
 ๑๐ Pennock Roland J. and Smith David G., Political Science, (New York: McMillan, 1964), 
p. 9.  
 ๑๑ ณรงค์ สินสวัสดิ์, การเมืองไทย : การวิเคราะห์เชิงจิตวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : วัชรินทร์การ
พิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า ๓. 



๑๔ 

สาขาวิชาในระดับอุดมศึกษาให้นักศึกษาได้ร่ าเรียน ท าความรู้ความเข้าใจในฐานะที่อย่างน้อยก็เป็น
สมาชิกคนหนึ่งในสังคมและเป็นความรู้หนึ่งที่ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสมควรสั่ง
สมให้แก่พลเมืองของรัฐ เพ่ือประโยชน์เป็นพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการต่อสู่แย่งชิงกันของกลุ่มผลประโยชน์ ( Interest Group) 
ที่ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ในอันที่จะแย่งชิงกันเข้าสู่อ านาจการบริหารประเทศ หรืออย่าง
น้อยที่สุดก็ให้ผลผลิตจากระบบการเมือง (Political Outputs) ผลผลิตของระบบการเมือง เป็นค า
ศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์ตามทัศนะของอีสตัน (David Easton) นักรัฐศาสตร์อเมริกัน ที่ได้ชื่อว่าเป็น
เจ้าของแนวคิดทฤษฎีการเมืองเชิงระบบ (the Systems Theory) อันได้แก่ นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ โครงการหรือแผนงานพัฒนาของภาครัฐและภาคราชการ ซึ่งผล ในทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มของตนมากที่สุด เราเรียกการวิเคราะห์การเมืองแนวทางนี้ว่าเป็น การวิเคราะห์เชิง
กลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งดูไปก็เป็นส่วนส าคัญหนึ่งของแนวการมองการเมืองเชิงอ านาจที่จะกล่าวถึงต่อไป 
ความหมายของการเมืองในมุมมองนี้ จึงเป็นว่าการเมืองการเมืองคือการที่บุคคลใดหรือกลุ่มใดใน
สังคม ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือขัดกันก็ตาม หรือมีความเห็นเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็
ตาม มาท าการต่อสู้เพ่ือสรรหาบุคคลมาท าหน้าที่ในการปกครองและเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจที่จะให้เขา
สามารถตัดสินใจในเรื่องของส่วนรวมได้โดยชอบธรรม ซึ่งจัดเป็นแนวที่นักรัฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม
การเมือง (Political Scientist) นิยมกัน 

กลุ่มที่ ๒ การเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรของรัฐหรือสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม 
ดังเช่นมุมมองของอีสตัน (David Easton) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า การเมือง เป็นการใช้อ านาจหน้าที่ในการ
จัดสรรแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าต่าง ๆ ให้กับสังคมอย่างชอบธรรม(The authoritative allocation of 
values to society) ความหมายของการเมืองดังที่ยกตัวอย่างมานี้ เป็นนิยามท่ีได้รับการยอมรับอย่าง
สูงจากส านักพหุนิยม (Pluralism) การให้ความหมายการเมืองดังกล่าวนี้ได้ก็ต่อเมื่อ ในสังคมนั้น ๆ 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบจากทั้งทางตรงและทางอ้อม มีความเห็นพ้อง
ต้องกันและยอมรับในกติกาที่ก าหนดการใช้อ านาจเพ่ือแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าเท่านั้น๑๒ ส่วนในสังคมที่
ยังไม่มีความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับกติกาการก าหนดสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม และได้อธิบายว่า 
การเมืองยังคงเป็นเรื่องของการแข่งขันกันเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งปันคุณค่าที่ให้ประโยชน์
แก่ฝ่ายตนมากที่สุด เท่าที่จะเป็นได้ หรือ “The competition for the authority to determine 
the authoritative allocation of values to society” โดยนัยเช่นนี้ การเมืองจึงมีสองระดับ ระดับ
แรก การเมืองอยู่ภายใต้การแข่งขัน ขัดแย้งของฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจทางการเมืองที่ทุก ๆ 
                                                           

 ๑๒ ชัยอนันต์ สมุทวณิช, รัฐ, (พิมพ์ครั้งที่ ๓),  (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า 
๔-๕. 



๑๕ 

ฝ่ายยอมรับได้ ในขณะที่การเมืองในความหมายอย่างแรกดังทัศนะของนักคิดกลุ่มพหุนิยมที่ได้กล่าวไป
แล้ว ดูจะยอมรับในจุดเน้นว่ารัฐ เป็นการรวมกันหรือประกอบกันของกลุ่มหลากหลายในสังคม และรัฐ
มิได้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร โดยที่มิได้เป็นตัวกระท าทางการเมือง (actors) ที่จะชี้น าการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่รัฐเป็นเพียงรัฐบาล (State as government) ที่ท าหน้าที่
เพียงเอ้ืออ านวยความสะดวกในการแข่งขันกันของกลุ่มหลากหลายเท่านั้น๑๓  นอกจากนี้ ค านิยาม
การเมืองในกลุ่มที่สอง ซึ่งได้รับการกล่าวถึงอย่างสูงยังได้แก่ ทัศนะของลาสเวลล์ (Harold D. 
Lasswell) ที่กล่าวว่า การเมือง เป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลและผู้มีอิทธิพล และการเมือง
เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับว่า ใคร ท าอะไร เมื่อไร และอย่างไร  

กลุ่มท่ี ๓ การเมืองเป็นเรื่องของความขัดแย้ง ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรของชาติที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด ขณะที่ผู้คนซึ่งต้องการใช้ทรัพยากรนั้นมีอยู่มากและความต้องการใช้ไม่มีขีดจ ากัด การเมืองจึง
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่คนในสังคมไม่อาจตกลงกันได้หรือเกิดมีความขัดแย้งขึ้น อย่างไรก็ดี การ
มองการเมืองในลักษณะนี้มีข้อโต้แย้งอยู่มากว่า หากไม่อาจยุติข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ บ้านเมืองย่อมตก
อยู่ในสภาวะยุ่งยากวุ่นวาย ต่อมาจึงมีผู้ให้มุมมองการเมืองใหม่ว่าเป็นเรื่องของการประนีประนอม
ความขัดแย้งมากว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้ง 

กลุ่มที่ ๔ การเมืองเป็นเรื่องของการประนีประนอมผลประโยชน์เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้เกิด
ความขัดแย้งจากการด าเนินงานทางการเมืองที่ไม่มีทางออก 

กลุ่มที่ ๕ การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐและการบริหารประเทศในกิจกรรมหลัก ๓ ด้าน
คือ งานที่เกี่ยวกับรัฐ การบริหารประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบาย และการอ านวยการบริหารราชการ
แผ่นดินซึ่งเป็นการควบคุมให้มีการด าเนินงานตามนโยบาย ซึ่งหากพิจารณาให้ละเอียดแล้ว การเมือง
โดยนัยยะความหมายประการนี้ เป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกับการเมืองในความหมายเชิงอ านาจ ซึ่งก็เป็น
เพราะอ านาจทางการเมืองนั้น ได้ถูกน าไปใช้ผ่านกระบวนการนโยบายและการแต่งตั้งคัดสรรผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ (ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ในรูปของอ านาจและการปฏิบัติงานทางการ
ปกครอง และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหารหรือการปกครองที่ยากจะ
แยกออกจากกันได้ 

กลุ่มท่ี ๖ การเมืองเป็นเรื่องของการก าหนดนโยบายของรัฐ กล่าวคือ การเมืองคือกิจกรรม
ใดใดท่ีเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย หน่วยงานและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการก าหนดนโยบาย โดยนัย
หนึ่ง การเมืองก็คือกระบวนการก าหนดนโยบายของรัฐ นั่นเอง 

สรุปได้ว่า การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐและการใช้อ านาจหน้าที่รัฐการได้มาซึ่งอ านาจ
หน้าที่ เพ่ือที่จะใช้อ านาจหน้าที่ท่ีรัฐให้อ านาจ มาจัดสรรผลประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนให้มากที่สุด  

                                                           

 ๑๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔. 



๑๖ 

 

รูปแบบของรัฐ 

เป็นการจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เพ่ือในการพัฒนาประเทศ และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เท่ าเทียมนานา
ประเทศ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ การเมืองเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับรัฐ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของการเมือง 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช 
(๒๕๓๕, หน้า ๔-๕) 
 

การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ,การจัดสรรทรัพยากร
ข อ ง รั ฐ ,  ก า ร เ กิ ด ข อ ง ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ,  ก า ร
ประนีประนอมผลประโยชน์, เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐ
และการบริหารประเทศ, การก าหนดนโยบายของรัฐ 

Andrew Heywood 
(2004, p. 5) 

กิจกรรมที่กระท าในเมืองใหญ่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่านครรัฐ, พลเมืองหรือประชาชน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
(๒๕๕๖, หน้า ๑๑๕) 
 

การเมือง หมายถึง ๑) งานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดิน 
เช่น วิชาการเมือง ได้แก่วิชาว่าด้วยรัฐ การจัดส่วน
แห่งรัฐ และการด าเนินการแห่งรัฐ ๒) การบริหาร
ประเทศเฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายในการบริหาร
ประเทศ เช่น การเมืองระหว่างประเทศ ได้แก่การ
ด าเนินนโยบายระหว่างประเทศ ๓) กิจการอ านวย
หรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

การจัดสรรทรัพยากร 

อ านาจ 

ประนีประนอมผลประโยชน์ 

รัฐและการบริหารประเทศ 

การก าหนดนโยบาย 



๑๗ 

 
 
 
ตารางท่ี ๒.๑ สรุปความหมายของการเมือง (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช 
(๒๕๓๕, หน้า ๔-๕) 
 

การเมืองเป็นเรื่องของอ านาจ,การจัดสรรทรัพยากร
ข อ ง รั ฐ ,  ก า ร เ กิ ด ข อ ง ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ,  ก า ร
ประนีประนอมผลประโยชน์, เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐ
และการบริหารประเทศ, การก าหนดนโยบายของรัฐ 

 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 

๒.๒.๑ ความหมายของการสื่อสาร 

การสื่อสารเป็นกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มคนหนึ่ง 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ซึ่งการสื่อสารนั้นจะต้องด าเนินการผ่านสื่อต่าง ๆ สื่อมวลชนจึงมี
บทบาทส าคัญในการเป็นตัวกลางในการส่งผ่านข้อมูล โดยสื่อในปัจจุบัน แบ่งเป็นส่งประเภทใหญ่  ๆ 
คือ สื่อมวลชนกระแสหลัก อันได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ กับสื่อใหม่ ซึ่งเป็นสื่อที่มาพร้อม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ นั่นคือ อินเตอร์เน็ต ในการศึกษาการสื่อสาร เราจึงต้องเรียนรู้ประเภทของสื่อ ต่าง 
ๆ รวมถึงคุณลักษณะของสื่อ เพ่ือที่จะควบคุมให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

การสื่อสาร (Communication) มีรากศัพท์ มาจากภาษากรีกว่า Communis แปลว่า ท า
ให้เหมือน ซึ่งต่อมาได้มีนักวิชาการให้ความหมายของการสื่อสารไว้มากมาย เช่น๑๔ การสื่อสารหรือ
วิชาวาทศิลป์ (Rhetoric) คือการจูงใจทุกรูปแบบ๑๕ นักวิชาการบ้างท่านได้ กล่าวว่า การสื่อสาร
หมายถึงการถ่ายทอดข่าวสาร จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  ส่วน เอเวอเร็ต เอ็ม โรเจอร์ และ เอฟ 
ฟลอยด์ ชูมัคเกอร์ (Everett M. Roger & F. Floyd Shoemaker)๑๖ ไดใ้ห้ความหมายของการสื่อสาร
ว่า การสื่อสารคือกระบวนการในการ แลกเปลี่ยนข่าวสารความคิดเห็น ทัศนคติ ระหว่างบุคคลกับ

                                                           
๑๔ Aristotle, The Politics of Aristotle, Translated with an Introduction notes by Ernest, 

(Barker London: Oxford University Press, 1975), p. 256. 
๑๕ George Grebner, “Won Defining Communication: Still another View”, W Journal of 

Communication 16 (102) (June 1996) : p. 6. 
๑๖ Everett M. Rogers with F. Floyd Shoemaker,  Communication of Innovation,  ( New 

York: The Free Press, 1971), p. 110. 



๑๘ 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยผ่านทางการพูด การเขียน กิริยาท่าทางการแสดงออก เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ส่งและ ผู้รับสารมากที่สุด แต่ก็มีนักวิชาการบางท่าน ได้เสนอว่า๑๗ การสื่อสาร 
คือการแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการใช้สัญลักษณ์ และระบบสาร (Message Systems)๑๘ ได้
อธิบายว่า การสื่อสาร เป็นกระบวนการ ถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ผ่าน
สัญลักษณ์ เช่น ภาษา ภาพ ตัวเลข ฯลฯ การสื่อสารครอบคลุมถึง กระบวนการทุกอย่างที่บุคคลหนึ่ง 
ส่งผลต่อ ความรู้สึกของอีกคนหนึ่ง การสื่อสาร จึงมิใช่เพียงการเขียน และการพูดเท่านั้น แต่รวมถึง
การแสดงและพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์๑๙ 

สรุปได้ว่า การสื่อสารคือกระบวนการของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร จากผู้ส่งสาร 
ไปยังผู้รับสาร โดยผ่านสื่อต่าง ๆ  

๒.๒.๒ ความส าคัญของการสื่อสาร 

การสื่อสารเป็นกระบวนการเกิดขึ้นเป็นปกตวิิสัยของคนทุกคน และมีความเกี่ยวข้องไปถึง
บุคคลอ่ืนตลอดจนถึงสังคมที่แต่ ละคนอาศัยอยู่  ไม่ว่าจะท าสิ่ งใดล้วนต้องอาศัยการสื่อสาร             
เป็นเครื่องมือช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ทั้งสิ้น จะเห็นไดจากการที่คนพยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีการ 
สื่อสารมาตั้งแต่สมัยโบราณทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนเครื่องมือหรือเทคนิควิธีการต่างๆ ลวน
เกิดจากความพยายามอย่างสูงของคนต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุ หากการสื่อสารไมมีความส าคัญ และ
จ าเป็นอย่างยิ่งแล้วเครื่องมือและวิธีการส าหรับการสื่อสารต่างๆ เหล่านี้คงไมเกิดขึ้นและพัฒนามาให้
เห็นเหมือนปัจจุบันนี้ 

สภาพสังคมที่คนจะต้องเกี่ยวข้องกันมากขึ้นเช่นปัจจุบันการสื่อสารก็ยิ่งมีความส าคัญต่อ 
บุคคลและสังคมมากขึ้น หากคนในสังคมขาดความรู ความเข้าใจในการสื่อสารไมสามารถถ่ายทอด 
ความรูความคิดหรืออาจท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได ยอมจะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย  
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลและสังคมทุกวันนี้มีอยู่มากอาจเป็นสาเหตุมาจากความล้มเหลวของการ
สื่อสาร ดังนั้น การสื่อสารจึงมีความส าคัญส าหรับบุคคลและสังคมหลายด้าน ทั้งด้านชีวิตประจ าวัน
วันที่แต่ละคนจะต้องสื่อสารกับตัวเองและสื่อสารกับผู้ อ่ืนตลอดเวลา นับตั้งแต่เวลาตื่นนอนก็ต้อง
สื่อสารกับตัวเองและคนอ่ืนที่อยู่ใกล้ตัว การฟังวิทยุ อ่านหนังสือ ออกจากบ้านไปปฏิบัติภารกิจ 

                                                           

 ๑๗ George A. Miller, Language an Communication, (New York: McGraw-Hill,  1996) ,  p. 
102. 

๑๘ Berelson, Bernard and Gray A. Steiner, Human Behavior, (New York: Harcourt Brace 
and World, 1964), p. 551. 

๑๙ Warren W. Weaver in Claude E. Shanon and Warren W. Weave,  The Mathematical 
Theory of Communication, (Urbana. III: University of Illinois Press, 1949), p. 95. 



๑๙ 

ประจ าวันก็ต้องพบปะบุคคลและเหตุการณต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องท าการสื่อสารอยูทั้งสิ้น ไมใน
ฐานะผู้ส่งสารก็ในฐานะผู้รับสาร  

หากคนเราขาดความรูหรือทักษะการสื่อสารก็อาจท าให้การปฏิบัติภารกิจประจ าวันอาจ
บกพรองได ในด้านสังคมการรวมกลุ่มในสังคมสังคมท้ังในระดับ ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ
จะ  ตองมีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องต่างๆ และมีกระบวนการท าให้คนยอมอยูใน
กฎเกณฑ์กติกาของสังคม โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองนั้น ก็จะต้องใช้การสื่อสารทุกขั้นตอน  
เช่นกัน๒๐ 

๒.๒.๓ ประเภทของการสื่อสาร  

การสื่อสารเป็นการแสดงออกในด้านทางกาย ทางวาจา ซึ่งท าให้ผู้รับรู้หรือผู้ส่งมีความ
เข้าใจในบริบทที่จะสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งแบ่งตามจ านวนของผู้รับสาร ได้ ๕ ประเภท 
ดังนี้ 

๑. การสื่อสารภายในตนเอง หมายถึงการที่บุคคล คิด ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหา แล้ว
สื่อสารจากความคิดผ่านไปเป็นการกระท า  

๒. การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการสื่อสารที่มีผู้รับสารตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปเป็นการสื่อสาร
แบบเผชิญหน้า ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ผู้ส่งสารและผู้รับสาร มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง  

๓. การสื่อสารสาธารณะ เป็นการสื่อสารที่กระท ากับผู้รับสารจ านวนมาก ในที่สาธารณะ มัก
เป็นการสื่อสาร เพ่ือโน้มน้าวใจในเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง เช่นการปราศรัยทางการเมือง 

๔. การสื่อสารภายในองค์กร เป็นการสื่อสารกับผู้รับสารที่อยู่ภายใน องค์กรเดียวกัน  
มีเป้าหมายเพ่ือสร้างเอกภาพภายในองค์กร 

๕. การสื่อสารมวลชน คือการสื่อสารที่ส่งผ่านสื่อไปยังผู้รับสารจ านวนมากที่แตกต่างกัน ผู้รับ
สาร สามารถรับสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และรับซ้ าได้ 

๒.๒.๔ คุณลักษณะของสื่อมวลชน 

การจะอธิบายว่าสื่อชนิดใดจัดเป็นสื่อมวลชน จะต้องค านึงถึงคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ๑.สื่อ
นั้นสามารถส่งสารไปยังผู้รับจ านวนมากได้พร้อม ๆ กัน ๒.ผู้รับสามารถรับสารจากสื่อนั้นได้อย่าง
สะดวก ๓.ผู้รับสามารถรับสารจากสื่อนั้นได้อย่างรวดเร็ว ๔.ผู้รับสามารถรับสารจากสื่อนั้นได้ทุกเวลาที่
ต้องการ ๕.ผู้รับสารสามารถรับสารจากสื่อนั้นซ้ าได้ และผู้ส่งสามารถส่งซ้ าได้  หากเข้าข่ายคุณสมบัติ
เหล่านี้ ก็จัดว่าสื่อนั้นเป็นสื่อมวลชน ดังนั้น บรรดาสื่อใหม่ (New Medias) ที่ส่งสารผ่าน Internet จึง

                                                           

 ๒๐ ปรมะ สตะเวทิน, การสื่อสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 
๒๕๓๙), หน้า ๑-๘. 



๒๐ 

จัดเป็นสื่อมวลชน เช่น facebook เฟซบุ๊ค twitter ทวิตเตอร์ line ไลน์ instragram อินสตาร์แกรม และ
ไดม้ีการอธิบายถึงความส าคัญของสื่อมวลชนไว้ ดังนี้ 

๑. สื่อมวลชนเป็นแหล่งพลังอ านาจ เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีอิทธิพล ในการถ่ายทอด 
ข่าวสารต่าง ๆ การที่สื่อมวลชนเลือกที่จะน าเสนอข้อมูลชุดใด ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้รับ
สาร อย่างกว้างขวาง สื่อมวลชนเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เปิดให้คนทุกกลุ่มได้ใช้พ้ืนที่ สาธารณะนี้ทั้งใน
ระดบัชาติ และระดับสากล๒๑ 

๒. สื่อมวลชนถือเป็นต้นก าเนิดของความหมายต่าง ๆ ในสังคม เช่น การเผยแพร่ค า นิยาม
ศัพท์ต่าง ๆ การถ่ายทอดภาพลักษณ์ของบุคคล องค์กร สถาบัน การให้คุณค่ากับวัฒนธรรม รวมทั้ง
การสนับสนุนค่านิยมต่าง ๆ ให้เป็น ค่านิยมหลักของสังคม 

๓. สื่อมวลชนเป็นผู้ก ากับให้กฎระเบียบในสังคมด ารงอยู่หรือสูญสลายไป 
๔. สื่อมวลชนเปรียบเสมือนกุญแจของเกียรติยศชื่อเสียง ผู้ที่ปรากฏตัวผ่านสื่อมวลชน 

ย่อมเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และเมื่อได้พ้ืนที่ สื่อมวลชนซ้ า ๆ ก็จะกลายเป็นบุคคลสาธารณะ ที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังในที่สุด 
 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Aristotle (1974, p. 256) การสื่อสารหรือวิชาวาทศิลป์ หมายถึง 

การจูงใจทุกรูปแบบ  
Everett M. Rogers (1971, p. 110) การสื่อสารคือกระบวนการในการแลกเปลี่ยน

ข่าวสารความคิดเห็น ทัศนคติ ระหว่างบุคคลกับ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยผ่านทางการพูด การ
เขียน กิริยาท่าทาง การแสดงออก เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ส่งและ ผู้รับสารมาก
ที่สุด 

George A. Miller (1996, p. 102) การสื่อสาร คือการแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ด้วยการใช้สัญลักษณ์ และระบบสาร (Message 
Systems) 

  
  

                                                           

 ๒๑ McQuail Dennis, McQuail s Mass Communication Theory, (London: Sage, 2005), p. 7. 



๒๑ 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Berelson, Bernard and Gray A. Steiner 
(1964, p. 551) 

การสื่อสาร คือ กระบวนการ ถ่ายทอดข้อมูล 
ข่าวสาร ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ผ่าน
สัญลักษณ์ เช่น ภาษา ภาพ ตัวเลข 

McQuail Dennis, McQuail s Mass 
(2005, p. 7) 
 

การสื่อสารมวลชนเป็นแหล่งพลังอ านาจเนื่องจาก
เป็นช่องทางที่มีอิทธิพล ในการส่งข่าวสาร อย่าง
กว้างขวาง เพราะเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เปิดให้คน
ทุกกลุ่มได้ใช้พ้ืนที่ สาธารณะนี้ทั้งในระดับชาติ 
และระดับสากล 

 

๒.๓. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง 

๒.๓.๑ ความเป็นมาของการสื่อสารทางการเมือง 

การสื่อสารทางการเมืองถือก าเนิดมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ ตามหลักฐานที่บันทึกไว้ในราว 
๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล “การสื่อสารคือการแสวงหาวิธีการจูงใจทุกรูปแบบ”๒๒ แม้ว่าการสื่อสารทาง
การเมืองจะเป็นเรื่องที่มีมายาวนานแล้ว แต่ศาสตร์แห่งการสื่อสารทางการเมืองกลับเป็นเรื่องใหม่ ที่มี
การศึกษาอย่างกว้างขว้างเมื่อไม่นานมานี้ อาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารทางการเมือง ที่ได้รับการศึกษา
ในฐานะศาสตร์นั้น เริ่มต้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของสื่อโทรทัศน์ในช่วงทศวรรษ ๑๙๕๐ เพราะพลัง
อ านาจของสื่อโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อผู้ที่รับชม ท าให้นักการเมืองมองเห็นช่องทางการสื่อสาร
ที่ส าคัญนี้ จึงหยิบมาใช้ในทางการเมือง โดยเริ่มต้นจาก นายพลไอเซนฮาวน์ ที่ใช้สื่อโทรทัศน์ในการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ประธานาธิบดีในปี ค.ศ.๑๙๕๖ ตามมาด้วย จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในปี  
ค.ศ.๑๙๖๐ ซึ่งในกรณีของ เคนเนดี้นั้น นับเป็นตัวอย่างของการใช้โทรทัศน์ เป็นสื่อในการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้โต้วาที (Debates) กับ รอง
ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวอเมริกันมากกว่า แต่จากการปรากฏตัว การวาง
บุคลิก และการพูดที่โดดเด่นกว่าของจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อโทรทัศน์ ไปยังชาว

                                                           
๒๒ Berlo, David K, The Process of Communication, (New York: The Free Press, 1960), 

p. 7. 



๒๒ 

อเมริกันกว่าร้อยล้านคน สร้างความประทับใจอย่างสูง จนส่งผลให้ได้รับชัยชนะในการเลื อกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีในที่สุด๒๓ นับเนื่องจากนั้นเป็นต้นมา  

การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมืองในฐานะศาสตร์แขนงหนึ่งก็เริ่มขึ้น โดย
การศึกษานั้นมุ่งไปสู่ความพยายามที่จะอธิบาย กระบวนการสื่อสาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ตัวข้อมูล
ข่าวสาร และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสื่อสารนี้ โดยองค์ประกอบทั้งหมดเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันทางการเมืองสหรัฐอเมริกา คือต้นแบบของการศึกษาศาสตร์แห่งการสื่อสารทางการเมือง เพราะ
เป็นประเทศที่น าเอาสื่อมวลชนมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีมากกว่าประเทศใด
ในโลก๒๔ นอกจากความเป็นประเทศมหาอ านาจอันดับหนึ่งที่ท าให้คนทั่วโลกจับตาแล้ว การสื่อสาร
ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็มีความแปลกใหม่ ทั้งตัวเนื้อหาสาระรวมไปถึงความเป็นผู้น าในการใช้
สื่อใหม ่ๆ อีกด้วย และด้วยเหตุนี้เองที่บรรดาประเทศต่าง ๆ จึงพากันศึกษาและพัฒนาการสื่อสารทาง
การเมืองตามต้นแบบนี้ การศึกษากระบวนการสื่อสารทางการเมือง นอกจากการศึกษาจากตัว
นักการเมืองซึ่งเป็นผู้สื่อสารแล้ว ยังต้องศึกษาถึงสื่อมวลชนที่ท าหน้าที่ในการถ่ายทอดข่าวสารทาง
การเมืองไปยังประชาชน ซึ่งสื่อมวลชนนั้นมีหลายประเภท ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อวิทยุ สื่อ
โทรทัศน์ รวมถึงสื่อใหม่อันได้แก่ สื่อดาวเทียมและอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เมื่อการเมืองคือเรื่องของ
อ านาจ การสื่อสารทางการเมืองจึงหมายรวมถึงการถ่ายทอดความหมาย สัญญาณ หรือ สัญลักษณ์
ระหว่างบุคคล เพ่ือต้องการมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนในสังคม๒๕ 

ดังนั้น การสื่อสารทางการเมือง จึงหมายถึงกิจกรรมสื่อสารทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่า
จะเป็นพ้ืนที่สาธารณะ (Public Sphere) หรือพ้ืนที่ส่วนตัว (Private Sphere) แต่ในการศึกษา
เกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองครั้งนี้จะใช้ศัพท์ การสื่อสารทางการเมือง ในความหมายแคบ ซึ่งมี
ผู้ให้ความหมายไว้ ดังต่อไปนี้ นิยามการสื่อสารทางการเมืองของ Manuel Pares i Maicas ไว้ ๔ ข้อ 
ดังนี้๒๖ 

                                                           

 ๒๓ Bruce I. Newman, The Mass Marketing of Politics: Democracy In An Age Of, 
(United State: Blackwell Publishers Ltd, 1994), p 3. 
 ๒๔ เสถียร เชยประดับ, การสื่อสารกับการเมือง : เน้นสังคมประชาธิปไตย , (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑. 

๒๕ Ithiel de Sola Pool, “Communication Political”, in International Encyclopedia of 
Social Science, ed. David L. Sills, (New York: The Macmillan, 1968), P. 90-95. 

๒๖ นันทนา  นันทวโรภาส , สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ , พิมพ์ครั้ งที่  ๒ 
(กรุงเทพมหานคร : แมสมีเดีย, ๒๕๕๘), หน้า ๑๑๓-๑๑๔. 



๒๓ 

๑. การสื่อสารใด ๆ ที่สัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับบริบทสังคม อันได้แก่ รัฐบาลพรรค
การเมือง กลุ่มกดดันทางการเมือง การเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชน ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้
อาจเป็นทั้งผู้ส่งหรือผู้รับสาร 

๒. การสื่อสารทางการเมืองเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจ จัดกระท าหรือการหลอกลวง เพ่ือ
จะน าไปสู่อ านาจ อุดมการณ์ ผลประโยชน์ ความขัดแย้ง ประชามติ ฯลฯ 

๓. การสื่อสารนี้อาจเป็นไปในรูปแบบของข่าว เหตุการณ์เสมือนจริง การโฆษณาชวนเชื่อ 
การเบี่ยงเบนข้อเท็จจริง โดยวิธีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

๔. การสื่อสารทางการเมืองเกี่ยวข้องกับการตลาดทางการเมือง โดยเฉพาะกระบวนการ
เลือกตั้ง การหยั่งเสียง อันเป็นเครื่องมือส าคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

การสื่อสารทางการเมืองเป็นการถ่ายทอดข่าวสารที่เกี่ยวกับการเมืองจากส่วนหนึ่งของ
ระบบการเมืองไปยังอีกส่วนหนึ่งของระบบการเมือง และเป็นการถ่ายทอดระหว่างสังคมกับระบบ
การเมือง และได้อธิบายเสริมว่า การสื่อสารทางการเมืองเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในสภาวะไม่หยุดนิ่ง 
กระบวนการต่าง ๆ ทางการเมือง เช่นการกล่อมเกลาทางการเมือง การคัดสรรบุคคลเข้าสู่ระบบ
การเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองล้วนต้องพ่ึงพาอาศัยการสื่อสารท างการเมืองทั้ งสิ้น๒๗ 
ความหมายการสื่อสารการเมือง คือที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยเน้นถึงการสื่อสารเกี่ยวกับ
ภารกิจที่รัฐกระท า ดังนั้นการสื่อสารทางการเมืองจึงหมายถึง “การอภิปรายเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรของรัฐ (รายได้ของรัฐ) อ านาจหน้าที่ (ใครรับมอบอ านาจในการออกกฎหมายหรือในการ
ตัดสินใจทางการบริหารและนิติบัญญัติ) และมาตรการต่างๆ ของรัฐ (การให้รางวัลและการลงโทษ)”๒๘ 
การสื่อสารทางการเมือง “เป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง 
ทัศนะความคิดเห็น และประสบการณ์ทางการเมืองระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมืองและท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคม
การเมือง”๒๙  

การสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น ค่านิยม 
อุดมการณ์ ทางการเมือง ภายในระบบการเมืองอย่างมีเป้าหมาย ซึ่งฉายภาพให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่มนุษย์กระท าในทางการเมืองการสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นความพยายามที่จะใช้ประโยชน์จาก

                                                           
๒๗ ระวีวรรณ ประกอบผล , การสื่ อสารทางการเมือง :  เอกสารประกอบการบรรยาย , 

(กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐), หน้า ๒. 
๒๘ Robert E. Denton and Gary C. Woodward, Political Communication in America, 

(New York: Praeger, 1990) p. 14. 
๒๙ Warren K. Agee, Phillip H. Ault and Edwin Emery, Introduction to Mass 

Communications, (New York: Harper & Row, 1976), p. 4. 



๒๔ 

กิจกรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ในสังคมที่ต้องมีการสื่อสารถึงกัน ผสานกับความต้องการใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติของการเมืองที่ต้องมีการโน้มน้าวชี้น าเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ การสื่อสารทาง
การเมืองจึงไม่ใช่เรื่องของชะตากรรมหรือความบังเอิญที่ก าหนดโดยสิ่งเหนือธรรมชาติหากแต่เป็นเรื่อง
ของศักยภาพและเจตจ านงที่มนุษย์เป็นผู้ก าหนดเอง๓๐ นักวิชาการท่านหนึ่งได้อธิบายไว้ว่า การสื่อสาร
ทางการเมือง หมายถึง การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองเป็นข่าวที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมือง 
พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารงานของรัฐบาลและหน่วยงาน ของรัฐบาล ข่าวการเมืองจะ
สะท้อนให้เห็นสภาพการเมืองการปกครองในแต่ละยุคสมัย ข่าวสารการเมืองเป็นความรู้ของประชาชน
ที่อยู่ภายใต้ระบอบการเมืองการปกครอง อันมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในสภาวะของ
ระบบทั้งในการใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐ และการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมซึ่งมีบทบาทส าคัญช่วยให้
เกิดความเห็นพ้องต้องกัน ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคม ช่วยย้ าค่านิยมและเป้าหมายร่วมกันใน
สังคม ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนจ านวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ของส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบสอดส่องการบริหารงานของรัฐบาล๓๑ 

สรุปได้ว่า ในอดีตที่ผ่านมาการน าเสนอข่าวการเมือง เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ จึงท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวโน้มการน าเสนอข่าวในโลกตะวันตกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยน าเอาความ
บันเทิงเข้ามาผสมผสานโดยปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมประชานิยม (Popular culture) เช่นมีการสรุป
ข่าวแบบเล่าเรื่อง ย่อยข่าวให้เข้าใจง่าย และมีการน าเสนอแบบถ่ายทอดสด ท าให้คนทั่วไปหันมาสนใจ
ดูข่าวมากขึ้น การศึกษาการสื่อสารทางการเมือง จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้คลี่คลายไปตามวิวัฒนาการ 
จากการสื่อสารผ่านสื่อมวลชน ที่มีสื่อมวลชนเป็นผู้ก าหนดวาระเนื้อหา การน าเสนอ มาจนถึงสื่อใหม่
ในปัจจุบันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคัญทางการสื่อสารการเมือง เพราะเหตุที่
อินเตอร์เน็ตนั้นแพร่ขยายไปในทุกครัวเรือน ท าให้ประชาชนสามารถรับข่าวสารโดยตรงจาก
นักการเมืองได้โดยไม่ต้องผ่านสื่อมวลชนอ่ืน ๆ ซึ่งท าให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่ง่ายและตรง 
ขณะเดียวกันการบิดเบือนข่าวสารก็สามารถแพร่ขยายได้รวดเร็วไม่แตกต่างกัน  การสื่อสารทาง
การเมืองในยุคข้อมูลข่าวสารนั้นจึงเป็นการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว แต่ป้องกันการบิดเบือนได้ยาก 
ดังนั้นทีมงานการสื่อสารของนักการเมืองทั้งหลายจึงล้วนต้องเป็นมืออาชีพทั้งสิ้น ไม่อาจใช้อาสาสมัคร
ทั่วไปได้ เพราะการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งล้วนมีผลต่อคะแนนนิยม
ตลอดเวลา บทบาทของการสื่อสารในทางการเมืองทวีความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และแพร่ขยาย
วงการศึกษาศาสตร์นี้จากซีกโลกตะวันตกกระจายไปทุกภูมิภาคในโลก รวมถึงประเทศไทยที่ได้มีการ
ศึกษาศาสตร์แขนงนี้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ทศวรรษท่ี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา 
                                                           

 ๓๐ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, การสื่อสารกับการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : ประสิทธ์ิภัณฑ์
แอนด์ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๕), หน้า ๒๗. 
 ๓๑ ฉอ้าน  วุฑฒิกรรมรักษา, หลักการรายงานข่าว, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 



๒๕ 

๒.๓.๒ ความหมายของกระบวนการสื่อสารทางการเมือง 

การสื่อสารทางการเมือง คือ การถกเถียงของสาธารณชน เกี่ยวกับการจัดสรร
สาธารณประโยชน์ อ านาจหน้าที่ และก าหนดกฎระเบียบในสังคม (การให้รางวัล และการลงโทษ)๓๒

ความหมายของการสื่อสารทางการเมืองมี ๔ ข้อ๓๓ คือ 
๑. การสื่อสารใด ๆ ที่สัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับระบบสังคม อันได้แก่ รัฐบาล พรรค

การเมือง กลุ่มกดดันทางการเมือง การเคลื่อนไหวของประชาชน ซึ่งกลุ่มหรือบุคคลเหล่านี้อาจเป็นทั้ง
ผู้ส่งหรือผู้รับสาร 

๒. สื่อสารการเมืองเป็นเรื่องของการโน้มน้าวจิตใจ จัดกระท าหรือการหลอกลวงเพ่ือที่จะ
น าไปสู่อ านาจ อุดมการณ์ ผลประโยชน์ ความขัดแย้ง ประชามติ ฯลฯ 

๓. การสื่อสารนี้อาจเป็นไปในรูปของข่าว เหตุการณ์เสมือนจริง การโฆษณาชวนเชื่อ การ
เบี่ยงเบนข้อเท็จจริง โดยวิธีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

๔. การสื่อสารทางการเมือง เกี่ยวข้องกับการตลาดทางการเมือง โดยเฉพาะกระบวนการ
เลือกตั้ง การหยั่งเสียง อันเป็นเครื่องมือส าคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

ส่วนการสื่อสารซ่ึงมีคุณลักษณะที่จัดได้ว่าเป็นการสื่อสารทางการเมือง มี ๓ ข้อ๓๔ คือ 
๑. การสื่อสารทุกรูปแบบที่กระท าโดย นักการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง โดยมี

วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง 
๒. การสื่อสารที่สื่อมวลชนและผู้เลือกตั้งส่งถึงนักการเมือง 
๓. กิจกรรมการสื่อสารที่สื่อมวลชนน าเสนอเก่ียวกับการเมือง เช่น การรายงานข่าว บท

บรรณาธิการ การวิพากษ์วิจารณ์ในคอลัมน์ต่างๆ 
กิจกรรมทางการเมืองทั้งหมด คือการสื่อสารทางการเมือง ไม่เพียงการพูด การเขียน แต่

ทุกอย่างที่ปรากฏสู่สายตา ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ทรงผม ตราสัญลักษณ์ ล้วนเป็นองค์ประกอบของ
การสื่อสาร อันจะน าไปสู่สิ่งที่เป็นภาพลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ ของบุคคล บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการสื่อสารทางการเมือง มี ๓ กลุ่มได้แก่ กลุ่มองค์กรทางการเมือง ท าการส่งผ่านข้อมูล
ข่าวสารของตนเองไปยังสื่อมวลชน เพ่ือให้สื่อมวลชนถ่ายทอดข้อมูลเหล่านั้นผ่านสื่อต่าง ๆ ไปยัง
ประชาชน ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการส่งและรับข้อมูล ได้ดังนี้ 

                                                           
๓๒ Denton,  R.E. and Woodward,  G.C.,The New Public Service: Serving not Streering, 

(New York: M.E. Sharpe Inc, 1990), p.14. 
 ๓๓  Maicas, Manual Pares I. Introduction a la Communication Social, ( Barcelona: 
ESRPPPU, 1992), p. 27. 
 ๓๔ McNair Brian,  An Introduction to Political Communication,  ( London: Routledge, 
1995), p. 4. 
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กลุ่มที่ ๑ องค์กรทางการเมือง ในฐานะต้นธารของ “สาร” ที่ต้องการส่งออกไป เพ่ือให้มี
อิทธิพลเหนือการตัดสินใจของประชาชนและรัฐบาล โดยองค์กรทางการเมืองต่าง ๆ ประกอบด้วย
พรรคการเมือง เป็นองค์กรทางการเมืองที่เป็นที่รวมของคนที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกัน มีแนวคิด
อุดมการณ์ร่วมกัน พรรคการเมืองในประเทศประชาธิปไตยสมัยใหม่ มีพันธกิจในการบรรลุเป้าหมาย
ตามรัฐธรรมนูญ คือการชนะเลือกตั้ง หรือเป็นผู้บริหาร หรือเป็นผู้แทนในสภา ดังนั้นพรรคการเมืองจึง
ต้องพยายามสื่อสาร หรือโน้มน้าวใจผู้เลือกตั้ง ให้เห็นว่าพรรคมีศักยภาพ มีจริยธรรม และมีนโยบายที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน แนวทางการสื่อสารของพรรคการเมือง มีทั้งการโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การปั่นข่าว (Spinning) ทั้งนี้เพ่ือให้สื่อมวลชนน าเสนอข่าวของพรรคในเชิงบวก 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งกระบวนการนี้จัดกระท าโดยที่ปรึกษาด้าน
การสื่อสารทางการเมืองมืออาชีพ อันมีอยู่ในทุกพรรคการเมืองในปัจจุบัน 

กลุ่มที่  ๒ องค์กรสาธารณะ (Public Organization) หรืออาจเรียกว่าองค์กรภาค
ประชาชน ได้แก่สหภาพแรงงาน กลุ่มผู้บริโภคและสมาคมวิชาชีพ กลุ่มองค์กรที่มิใช่ ภาครัฐนี้ เป็น
องค์กรที่สื่อสาร เพ่ือเป้าหมายเฉพาะขององค์กร บางครั้งอาจสนับสนุนพรรคการเมือง บางครั้งอาจจะ
ต่อต้าน ขึ้นอยู่กับประเด็นและสถานการณ์ 

กลุ่มท่ี ๓ กลุม่กดดัน (Pressure Groups) เป็นการรวมตัวของบุคคลในประเด็นเฉพาะกิจ 
ไม่มีลักษณะเป็นสถาบัน แต่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่ชัดเจน มีการรวมตัวกันในช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือ
กดดันให้มีการด าเนินการ หรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นกลุ่มรณรงค์ปลดอาวุธนิวเคลียร์ 
กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ กลุ่มเหล่านี้ต้องใช้การสื่อสารอย่างมาก เพ่ือโน้มน้าวให้คนทั่วไปเห็นด้วย 
หรือคล้อยตามในประเด็นของกลุ่มที่น าเสนอ 

กลุ่มที่ ๔ องค์การก่อการร้าย (Terrorist Organizations) หมายถึง กลุ่มที่ใช้วิธีการ
รุนแรง การระเบิดในเมือง การจี้เครื่องบิน การลอบสังหาร การลักพาตัว เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ 
เพ่ือสื่อสารให้ประชาชนได้รู้ถึงความมีอยู่และวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ยิ่งสื่อมวลชนน าเสนอข่าวความ
รุนแรงจากการกระท าของกลุ่มเหล่านี้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มก่อการร้าย
มากเท่านั้น กลุ่มเหล่านี้ได้แก่ กลุ่มไออาร์เอ ในประเทศไอร์แลนด์เหนือ กลุ่มอัลเคดาร์ ในตะวันออก
กลาง กลุ่มก่อการร้ายในภาคใต้ของประเทศไทย 

กลุ่ม ๕ สื่อมวลชน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในฐานะผู้น าสารไปสู่ประชาชน และ
ขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่ในการส่งสารจากประชาชนไปยังนักการเมือง หรือองค์กรทางการเมือง ด้วย
ความกว้างใหญ่ของพ้ืนที่ประเทศ ประกอบกับจ านวนมหาศาลของประชาชนท าให้นักการเมืองไม่อาจ
ติดต่อโดยตรงกับประชาชนได้ สื่อมวลชนจึงเป็นช่องทางส าคัญ ในการกระจายข่าวสารไปยังประชาชน 
ดังนั้นนักการเมืองและผู้แสดงทางการเมืองทั้งหลาย จึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะท าให้ตนเอง
และเรื่องราวต่าง ๆ ได้ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน จะโดยช่องทางปกติ หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวก็



๒๗ 

ตาม ซึ่งในการน าเสนอและวิพากษ์วิจารณ์ ทางการเมืองของสื่อมวลชนนั้น ก็ถูกตั้งข้อสังเกตถึงความ
เป็นกลาง และความมีอคติอยู่เสมอ ๆ  

กลุ่มที่ ๖ ประชาชน คือกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารทางการเมือง หากไม่มีประชาชน 
การสื่อสารทางการเมืองก็ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้นการสื่อสารทางการเมือง จึงมักที่จะ
น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ให้เข้าถึงประชาชนแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้ได้ผลตามท่ีมุ่งหวังไว้ และโดยที่ประชาชน
นั้นมีความแตกต่างกันทั้งสถานะ อาชีพ การศึกษา รายได้ ภูมิภาค ฯลฯ การจะเข้าถึงประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทางการเมือง จึงเป็นเรื่องที่นักการเมืองจะต้องแสวงหาช่องทาง และวิธีการในการ
สื่อสารให้สอดคล้องอย่างเฉพาะเจาะจง 

สรุปได้ว่า ความหมายของการสื่อสารทางการเมือง คือ กระบวนการสื่อสารที่ มี
องค์ประกอบ ๓ ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มองค์กรทางการเมือง สื่อมวลชน และประชาชน โดยที่กลุ่มองค์กรทาง
การเมือง มีความต้องการการสนับสนุนจากประชาชน จึงจ าเป็นต้องท าการส่งสาร ผ่านสื่อมวลชน ไป
ยังประชาชน สื่อมวลชนก็ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการเผยแพร่ข่าวสารนั้น ภายใต้มุมมองของตนเอง  
ซึ่งอาจมีอคติ หรือท าหน้าที่อย่างเป็นกลาง เป็นสิ่งที่ประชาชนผู้รับสารจะใช้วิจารณญาณ ในการ
วินิจฉัยตัดสิน และในขณะเดียวกันประชาชนก็อาจส่งสารไปยังกลุ่มองค์กรทางการเมือง เพ่ือเสนอ
แนวทาง เรียกร้อง ต่อต้าน โดยผ่านไปยังสื่อมวลชน ซึ่งอาจเป็นจดหมาย หรือทัศนคติจากการหยั่ง
เสียง (Poll) ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งในกระบวนการนี้ สื่อมวลชนนอกจากจะท าหน้าที่เป็นสื่อกลางใน
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารของทั้ง ๒ กลุ่มแล้ว ยังสามารถแสดงบทบาทเป็นผู้ส่งสารได้อีกด้วย  
โดยวิธีการน าเสนอ ความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ บทวิเคราะห์ผ่านคอลัมน์ต่าง ๆ และแม้แต่ในเนื้อหา
ของข่าวเอง การกลั่นกรองที่จะน าเสนอเป็นข่าวใหญ่ ข่าวเล็ก หรือไม่น าเสนอ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการ
สื่อสารทางการเมืองด้วย 

๒.๓.๓ ความส าคัญของการสื่อสารทางการเมือง 

การเมืองเป็นเรื่องที่มีความส าคัญกับชีวิตของคนที่อยู่ในสังคม การสื่อสารทางการเมืองจึง
มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต และการตัดสินใจของประชาชนอย่างกว้างขวาง ศาสตร์ชนิดนี้จึงแยก
ออกจากการสื่อสารโดยทั่วไป การเมืองเป็นเรื่องของการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ การจัดสรร
ทรัพยากรอันมีอยู่จ ากัดในสังคมให้กระจายตัวอย่างเป็นธรรม การเมืองจึงเป็นเรื่องของ “การใช้และ
การควบคุมอ านาจ” ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคม ท าให้การสื่อสารเป็นกลไกส าคัญทาง
การเมืองที่จะเชื่อมโยงผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 
การเมืองจึงผูกพันอยู่กับการสื่อสารจนไม่สามารถแยกจากกันได้๓๕ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อทุกคน

                                                           
๓๕ เสถียร  เชยประทับ, การสื่อสารกับการเมือง : เน้นสังคมประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๔๐), หน้า ๒-๓. 



๒๘ 

ในสังคม ท าให้การสื่อสารเป็นกลไกส าคัญทางการเมืองที่จะเชื่อมโยงผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองผ่าน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน การเมืองจึงผูกพันอยู่กับการสื่อสารจนไม่สามารถแยกจาก
กันได้การสื่อสารนั้นเปรียบเหมือนเส้นใยประสาทของมนุษย์ และการสื่อสารทางการเมือง ก็เป็นดัง
เส้นใยสมองของรัฐบาล หากปราศจากซ่ึงการสื่อสารรัฐบาลก็ไม่อาจด ารงอยู่ได้๓๖ การเมืองจึงเป็นเรื่อง
ที่ไม่อาจแยกออกจากการสื่อสารได้เลย เพราะหากปราศจากการสื่อสาร ก็ไม่อาจน ามาซึ่งการตอบรับ 
สนับสนุนจากประชาชน ซึ่งระบอบประชาธิปไตยถือเสียงประชาชนเป็นผู้ตัดสินเลือกผู้ปกครอง 
กระบวนการสื่อสารทางการเมือง จึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญในทุกข้ันตอนทางการเมืองเริ่มตั้งแต่การ
เลือกตั้ง ซึ่งเป็นที่มาของผู้ปกครอง และฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้ที่เสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก็จะต้อง
สื่อสารให้ผู้เลือกตั้งได้รู้จัก และรู้ถึงแนวทางนโยบายของพรรค เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือก ซึ่งการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ถือเป็นการสื่อสารทางการเมืองที่เข้มข้นอย่างยิ่ง บรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จะต้องจ้างที่ปรึกษามืออาชีพ มาวางกลยุทธ์การหาเสียง ทั้งวางแผนนโยบายให้โดนใจผู้เลือกตั้ง สร้าง
ค าขวัญที่โดดเด่น น่าสนใจ ชวนจดจ า และวางแผนการใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือให้ “สาร” ถูกส่งไปถึง
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในปัจจุบัน ได้น าเอาแนวคิดการตลาดทางการเมืองมาใช้
อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือช่วงชิงชัยชนะในการเลือกตั้ง ทั้งในซีกโลกตะวันตกและแพร่ขยายมายังซีกโลก
ตะวันออก รวมถึงประเทศไทยแล้ว๓๗  

เมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งแล้ว ก็จะต้องสื่อสารเพ่ือที่จะน าเสนอผลงานให้
เป็นที่รับรู้ของสาธารณชน อันจะเป็นการรักษาหรือเพ่ิมคะแนนนิยม ซึ่งในระหว่างที่อยู่ในต าแหน่ง 
หากไม่สื่อสารหรือสื่อสารไม่ดี ก็จะส่งผลต่อการเลือกตั้งในสมัยต่อไป บรรดานักการเมืองทั้งหลาย จึง
ให้ความส าคัญกับการสื่อสารในห้วงเวลานี้มาก เพราะการด ารงต าแหน่งถือเป็นเป้าโจมตีทางการเมือง
ทั้งจากพรรคการเมืองคู่แข่งและสื่อมวลชน แม้ผู้อยู่ในต าแหน่งจะมีโอกาสได้สื่อสารผ่านสื่อมวลชน 
โดยการเป็นข่าวมากกว่าฝ่ายค้าน แต่ก็จะต้องคอยปัดป้องแก้ข้อกล่าวหาในเรื่องอ้ือฉาวต่าง ๆ อยู่
เสมอเช่นกัน การสื่อสารของนักการเมือง มีความหมายต่อประชาชนผู้เลือกตั้งเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็น
ช่องทางในการที่จะได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ทางการเมืองเพ่ือมาประกอบการตัดสินใจ และในขณะเดียวกัน
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อด้วย เพราะการน าเสนอข่าวสารทางการเมือง
ของสื่อมวลชนนั้น อาจเป็นไปด้วยความเป็นกลาง สุจริต มีจรรยาบรรณ แต่สื่อมวลชนบางสื่อ การ
น าเสนอข่าว วิเคราะห์ข่าว วิพากษ์วิจารณ์ กระท าไปโดยมีวาระซ่อนเร้น ต้องการให้คุณให้โทษ กับ
ใคร กลุ่มใด หรือใช้สื่อของตนเป็นเครื่องมือทางการเมือง ซึ่งผู้รับสารก็จะต้องตรวจสอบข้อมูล ข่าวสาร

                                                           
๓๖ Karl W. Deutch, “The Nerves of Government; Model of Communication and 

Control”, in Contemporary Political Analysis, (New York: Free Press, 1966), p. 182. 
๓๗ นันทนา นันทวโรภาส, สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ,  พิมพ์ครั้ งที่  ๒. 

(กรุงเทพมหานคร : แมสมีเดีย, ๒๕๕๘), หน้า ๕๘. 



๒๙ 

ทางการเมือง ก่อนที่จะเชื่อหรือคล้อยตามการน าเสนอของสื่อนั้น ๆ การสื่อสารทางการเมืองที่กระท า
โดยนักการเมืองแล้ว การสื่อสารทางการเมืองโดยภาคประชาชนก็เริ่มมีบทบาทส าคัญ เพราะการ
สื่อสารทางการเมืองเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การสื่อสารซึ่งกระท าโดยประชาชนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่
รัฐบาลต้องแสวงหา ทั้งนี้เพ่ือให้รู้ว่าประชาชนต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร และจะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่มได้อย่างไร การเดินขบวน การประท้วง เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
สื่อสารทางการเมือง ซึ่งประชาชนต้องการยื่นข้อเสนอบางอย่างต่อผู้ปกครอง การสื่อสารลักษณะ
เช่นนี้ มีให้เห็นในสังคมประชาธิปไตยอยู่เสมอ รัฐบาลต้องเรียนรู้วิธีการจัดการและการสื่อสารเพ่ือ
คลี่คลายปัญหาในทุก ๆ สถานการณ์ทางการเมือง มีการสื่อสารและในทุก ๆ การสื่อสารมคีวามส าคัญ 
ที่อาจจะน าไปสู่การตอบรับสนับสนุน การปฏิเสธ การต่อสู้ขัดแย้งหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกันได้ในที่สุด 

๒.๓.๔ บทบาทของสื่อมวลชนในกระบวนการสื่อสารทางการเมือง 

สื่อมวลชนนอกจากจะเป็นผู้น าเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมืองแล้ว ยังท าหน้าที่เป็นผู้
วิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์ ประเมิน บุคคล สถานการณ์ ต่าง ๆ ทางการเมืองอีกด้วย ดังนั้น สื่อมวลชน
จึงเปรียบเหมือน “ตัวแสดง” ทางการเมืองด้วย การที่สื่อมวลชนเลือกที่จะน าเสนอหรือไม่น าเสนอ
ประเด็นทางการเมืองใด ก็เหมือนเป็นผู้ก ากับหรือผู้ก าหนดความเป็นจริงทางการเมือง บทบาทของ
สื่อมวลชนในทางการเมืองจึงมีสูงอย่างยิ่ง ดังต่อไปนี้ 

๑. อ านาจในการก าหนดความจริงทางการเมือง   

สื่อมวลชนเป็นผู้เลือกปรากฏการณ์ทางการเมืองมาน าเสนอต่อผู้รับสาร ซึ่งปรากฏการณ์ที่
ถูกเลือกมาน าเสนอนั้น สื่อมวลชนหลาย ๆ แขนงอาจน าเสนอปรากฏการณ์เดียวกัน แต่น าเสนอด้วย
มุมมองที่แตกต่างกัน ก็ย่อมท าให้ผู้รับสารรับรู้ข่าวสารด้วยทัศนะที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่าง วิกฤตการ
เมืองไทยในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สื่อมวลชนน าเสนอ
ภาพความวุ่นวายของการขัดขวางการเลือกตั้งของกลุ่ม กปปส.(คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข) ด้วย
มุมมองที่แตกต่างกัน กล่าวคือ สื่อมวลชนที่สนับสนุนแนวคิดของ กปปส. ก็จะน าเสนอข่าวในเชิง
สนับสนุนการกระท าดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่ต้องการปฏิรูปประเทศ ก่อนที่จะเปิดให้มีการเลือกตั้ง ส่วน
สื่อมวลชนที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่ม กปปส. ก็จะเสนอข่าวในมุมมองที่ชี้ให้เห็นถึง ความรุนแรงและการ
ละเมิดสิทธิการเลือกตั้งของผู้อ่ืน ซึ่งหากมีสื่อมวลชนที่สนับสนุนในแนวทางใดมากกว่า ก็ย่อมชี้น า
สังคมไปในแนวทางนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า “ความจริง” ถูกก าหนดโดยสื่อมวลชน  

 

 



๓๐ 

๒. อ านาจในการก าหนดระเบียบวาระทางการเมือง 

แม้สื่อมวลชน จะไม่สามารถท าให้คนเชื่อตามสิ่งที่น าเสนอได้ แต่ก็สามารถท าให้คนคิด
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได๓้๘ และนี่คือพลังอ านาจของสื่อมวลชน ในการที่สามารถจะก าหนดระเบียบวาระ
ให้กับสังคมได้ ดังนั้นเป้าหมายส าคัญของการสื่อสารทางการเมือง คือการก าหนดระเบียบวาระ
สาธารณะ (Public agenda) ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทางการเมือง นักการเมืองจึงพยายามที่จะให้
ระเบียบวาระทางการเมืองของตน ได้รับการยอมรับสนับสนุนจากสื่อมวลชน และเมื่อสื่อมวลชน
น าเสนอ ก็จะกลายเป็นระเบียบวาระของสังคม บางอย่าง นักการเมืองที่ต้องการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ในสังคม ก็ต้องอาศัยพ้ืนที่ของสื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวให้เป็นวาระของสังคม หรือรัฐบาลต้องการ
ที่จะให้นโยบายได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ก็ต้องผลักดันให้สื่อมวลชนน าเสนอจนกลายเป็น
วาระของสังคม แต่ทั้งนี้การน าเสนอของสื่อมวลชนมิ ใช่ ประเด็นที่เป็นด้านบวกเสมอไป บ่อยครั้งที่
สื่อมวลชน ตั้งใจน าเสนอวาระที่เป็นด้านลบ อันได้แก่ ข้อมูลการทุจริต พฤติกรรมอันไม่เหมาะสม ซึ่ง
น าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์จนกลายเป็น “กระแส” การต่อต้านของสังคมไปในที่สุด เช่น นโยบายการ
รับจ าน าข้าว ของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกร 
จนท าให้พรรคเพ่ือไทย ชนะการเลือกตั้งในปี พ.ศ.๒๕๕๔ แต่สื่อมวลชน ได้น าเสนอข้อมูลการทุจริตใน
โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวาระที่คนชั้นกลางในเมืองพากันลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาล การเลือก
ที่จะไม่น าเสนอข้อมูลปรากฏการณ์ใด ๆ ก็ถือเป็นการก าหนดระเบียบวาระของสื่อมวลชนด้วยเช่นกัน 
เพราะการที่สื่อมวลชนเลือกที่จะไม่น าเสนอเรื่องราวใด ก็เหมือนกับการจงใจที่จะไม่ให้สังคมรับรู้เรื่อง
นั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การที่สื่อมวลชนละเลยการน าเสนอเรื่องการทุจริตของนักการเมืองหรือข้าราชการ
บางคน ทั้ง ๆ ที่มีข้อมูล ก็ถือเป็นความตั้งใจปกปิดข้อมูลต่อสังคม ท าให้สังคมขาดข้อมูลในการ
ตรวจสอบนักการเมือง ดังนั้นการก าหนดระเบียบวาระของสังคม จึงถือเป็นอ านาจอันทรงพลังของ
สื่อมวลชน ที่สามารถให้คุณให้โทษ แก่นักการเมืองและองค์กรทางการเมืองเป็นอย่างมาก  

๓. อ านาจในการก าหนดสาธารณมติ  

สื่อมวลชนโดยทั่วไปมักทึกทักว่าทัศนะที่ตนมีต่อประเด็นต่าง ๆ นั้น คือสาธารณมติ คือ
เสียงส่วนใหญ่ในสังคม เป็นเช่นเดียวกับท่ีตนคิด หลังจากนั้นก็มักจะน าเสนอข้อมูลให้เป็นประโยชน์ใน
ด้านที่ตนเองสนับสนุน ท าให้ผู้รับสารคล้อยตามไปว่า สิ่งที่สื่อ น าเสนอคือมติของสาธารณะ 
ตัวอย่างเช่น การที่สื่อมวลชนสื่อใด สนับสนุนแนวทางของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. 
ก็จะน าเสนอข้อมูลด้านบวก รวมทั้งเสาะหาทัศนะจากนักวิชาการและผู้รู้ทั้งหลาย ที่มีแนวคิด
สอดคล้องกันมาน าเสนอ จนดูประหนึ่งว่า สาธารณะมติ ต้องการการปฏิรูปการเมือง ก่อนที่จะให้มี

                                                           

 ๓๘ McCombs, M.E. and Shaw D., “The Agenda Setting Function of Mass Media”, 
Public Opinion Quarterly, 36 (1972), p.176-187.  



๓๑ 

การเลือกตั้งตามข้อเสนอของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในขณะที่สื่อมวลชนที่มีมุมมองตรงกันข้าม  
ก็พยายามจะหาการสนับสนุนให้ฝ่ายตนเอง จนกลายเป็นเหมือนสาธารณะมติเช่นเดียวกัน ซึ่งบทบาท
เช่นนี้เป็นบทบาทท่ีสื่อมวลชน สามารถโน้มน้าวให้ประชาชนผู้รับสารคล้อยตามได้มาก เป็นการสื่อสาร
ที่มีอ านาจอย่างยิ่ง ผู้รับสารทั้งหลายจึงต้องระมัดระวัง มิให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อมวลชน หรือ
นักการเมืองในการสร้างกระแสสาธารณะมติที่แปลกปลอมนี้  

๔. ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง  

การสื่อสารทางการเมืองนั้น๓๙ เริ่มตั้งแต่ องค์กรทางการเมือง อันได้แก่ นักการเมือง 
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มก่อการร้าย การส่งสารไปยังสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ อันได้แก่ 
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เพ่ือให้สื่อมวลชนส่งข้อมูลต่าง ๆ ประชาชนก็อาจท าหน้าที่ผู้ส่งสารโดย
การส่งจดหมายร้องเรียน เดินขบวนประท้วง เพ่ือให้สื่อมวลชนส่งสารนั้นไปยังนักการเมือง โดยมี
แบบจ าลองการสื่อสารทางการเมือง ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ ๒.๒ แบบจ าลองการสื่อสารทางการเมือง 

                                                           

 ๓๙ McNair, Brian. An Introduction to Political Communication, 2nd edition, (New York: 
Routledge, 1999), p. 251.  

สื่อมวลชน 

รัฐบาล พรรคการเมือง 
องค์กรสาธารณะ 

องค์กรทางการเมือง 
กลุ่มกดดัน 

องค์การก่อการร้าย ฯลฯ 

 

ประชาชน 

การรายงานข่าว 
บทบรรณาธิการ 

บทวิเคราะห์ 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ทัศนะจากการหยั่งเสียง / จดหมาย 



๓๒ 

จากแบบจ าลองดังกล่าว กลุ่มการเมืองและนักการเมือง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางการเมือง
อันได้แก่ข้าราชการ ผู้ที่เป็นตัวแสดงทางการเมืองท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารโดยมีเป้าหมาย เพ่ือแสวงหา
ความยอมรับสนับสนุนในหมู่ประชาชน ในส่วนของผู้รับสารซึ่งเป็นประชาชนนั้นก็มิได้เป็นฝ่ายถูก
กระท าแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่อาจแสดงบทบาทกลับมาเป็นผู้ส่งสารไปยังนักการเมือง หรือฝ่าย
การเมืองได้ด้วยวิธีการ สันติหรือรุนแรง เช่นการยื่นจดหมายเรียกร้อง การเดินขบวนประท้วงต่อต้าน 
ทั้งหมดนี้กระท าโดยมีสื่อมวลชน เป็นตัวกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร 

๒.๓.๕ ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง 

ส าหรับนักรัฐศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการสื่อสารที่ส่งผลทางการเมือง โดย
เสนอแบบจ าลองทางการเมืองไว้๔๐ ดังนี้ 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๓ แบบจ าลองทางการเมือง 

 

Who  คือ  ใคร หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร 
Says  what  คือ  เนื้อหาของสาร 
In what channel คือ  ช่องทางการสื่อสาร 
With what effect คือ  ผลกระทบที่เกิดจากการส่งสาร เป็นเช่นไร 

ทฤษฎีนี้นอกจากจะมุ่งไปยังกระบวนการสื่อสารแล้ว ยังต้องการ แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการ
สื่อสารอีกด้วย ซึ่งในทางการเมืองการกระท าของนักการเมืองย่อมมีจุดมุ่งหมายเสมอ ฉะนั้นเมื่อท า
การสื่อสารใดๆ ออกไปย่อมต้องติดตามผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจเป็นผลเชิงบวกหรือเชิงลบก็เป็นได้ 

๒.๓.๖ ทฤษฎีสื่อสารทางการเมือง 

มีใจความการน าเสนอทฤษฎีนี้ว่า๔๑ ผู้สื่อสารทางการเมืองนั้นแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่ม
หลักคือ กลุ่มทางการเมือง อันได้แก่ รัฐบาล ข้าราชการ พรรคการเมือง กลุ่มกดดันทางการเมือง กลุ่ม

                                                           
๔๐ Lasswell, Harold D. and Kaplan, Abraham. Power and Society,  ( New Heaven: Yale 

University Press, 1950), p. 261. 
๔๑ Gurevitch & J.A.Blumler, “Linkage Between The Mass Media and Politics”                       

in J. Curran et al (end) Mass Communication and Society, (London: Arnold, 1977), p. 315. 

Who 

 

says 
what 

in what 
channel 

to whom 
 

with what 
effect 



๓๓ 

พลังประชาชน ฯลฯ กลุ่มที่สอง คือ สื่อมวลชน ที่ท าหน้าที่เป็นผู้รับข่าวสารจากกลุ่มการเมือง และ
สร้างข่าวสาร เพื่อส่งไปยังผู้รับสาร โดยมีแบบจ าลองดังนี้ 

แหล่งข่าว 
 

 
 

 

 

           สร้าง            สร้าง 
 
 

                                                เป็นเรื่องสาธารณะ 
 
 
 

  ใช้อ านาจมาจัดการกับสภาวะ 
  ที่เป็นอยู่ให้เป็นไปตามเจตจ านง 

 
แผนภาพที่ ๒.๔ แบบจ าลองการสื่อสารทางการเมือง 

 
สรุปได้ว่า เนื้อหาข่าวสารที่ถูกสร้างโดยกลุ่มการเมืองและกลุ่มสื่อมวลชน จะอยู่ในบริบท

ทางการเมือง อันได้แก่ การเลือกตั้ง กฎหมาย การท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การจัดสรรแบ่งปัน
ผลประโยชน์ รวมถึงการต่อสู้แย่งชิงอ านาจ ซึ่ งเนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของสาธารณะ (Public 
Affairs) และตัวบุคคลที่อยู่ในข่าวก็ล้วนเป็นบุคคลสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ทั้งสิ้น ตามกรอบแนวคิดของทฤษฎีนี้ มุ่งไปที่ผู้ส่งสาร ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งสื่อมวลชนและนักการเมือง ที่
สร้างเนื้อหาของสารแล้วส่งไปยังประชาชน ซึ่งในกรณีของกลุ่มการเมือง การที่จะส่งข่าวสารตรงไปยัง
ประชาชนได้ จะต้องมีเครื่องมือที่เป็นสื่อของตนเอง เช่น รัฐบาลอาจจะใช้สื่อที่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของรัฐ เช่น สถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ หรือกลุ่มการเมืองที่มีสื่อในสังกัด เช่น กลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ก็ใช้เคเบิ้ลทีวี “เอสทีวี” พรรคประชาธิปัตย์ ก็มีสถานีโทรทัศน์ “บลู

-รัฐ 
-พรรคการเมือง 
-กลุ่มพลังประชาชน 

สื่อมวลชน 

เนื้อหาข่าวสาร 

ช่องทางสื่อ 

ผู้รับสาร 

เป้าหมาย 



๓๔ 

สกายชาแนล” เป็นเครื่องมือสื่อสาร กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ก็มี
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม “เอเชียอัพเดต” เป็นเครือข่ายการสื่อสารของฝ่ายตน เป็นต้น  แบบจ าลอง
การสื่อสารของ Gurevitch and Blumler ไม่มีช่องทางการสื่อสารของประชาชน ย้อนกลับไปยังผู้ส่ง
สาร ประชาชนจึงเป็นเป้าหมายของการสื่อสาร มิใช่ตัวผู้ส่งสารแต่อย่างใด 

๒.๓.๗ ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง 

มีเสนอแบบจ าลองการสื่อสารทางการเมืองยุคใหม่ที่มีกระบวนการสื่ อสารทั้งกลุ่ม
การเมือง และกลุ่มที่ไม่เป็นการเมืองมีการสื่อสารทางตรง และสื่อสารผ่านสื่อมวลชน มีการสื่อสารซึ่ง
กันและกัน ระหว่างสื่อมวลชน ประชาชน และองค์กรทางการเมือง๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๕ แบบจ าลองการสื่อสารทางการเมืองยุคใหม่ 
 
กรอบแนวคิดนี้แสดงถึง ช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างส าหรับทุกกลุ่มทั้งในฐานะผู้ส่งสาร 

และในฐานะผู้รับสาร อันเป็นการแสดงถึงการสื่อสารของผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเต็มที่ ซึ่ง
กระบวนการสื่อสารเช่นนี้ ด าเนินการได้เฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้น ประเทศในระบอบ
ปกครองอ่ืนอาจมีข้อจ ากัดในการสื่อสารตามแบบจ าลองนี้ 

 

                                                           

 ๔๒ Lillger, Darren G., Key Concept in Political Communication,  (London: Publication, 
2006), p. 312. 

องค์กรทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง 

เช่น ประธานาธิบดี คณะรัฐมนตร ีพรรค

การเมือง นักการเมืองระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่น 

องค์กรที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 

เช่น กลุ่มกดดันทางการเมือง,ธุรกิจ,

องค์กรสาธารณะ 

 

 

 

 
สื่อมวลชน 

ประชาชน 



๓๕ 

S 

SOURCE 

COMM. 

SKILLS 

ATTITUDES 

KNOWLEDGE 

SOC. SYSTEM 

CULTURE 

SEEING 

HEARING 

TOUCHING 

SMELLING 

TASTING 

COMM. 

SKILLS 

ATTITUDES 

KNOWLEDGE 

SOC. SYSTEM 

CULTURE 

M 

MESSAGE 
C 

CHANNEL 

R 

RECEIVER 

ELEMENTS 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

STRUCTU

RE 
C 

O 

D 

E 

๒.๓.๘ ทฤษฎีการสื่อสาร 

เป็นทฤษฎีพ้ืนฐานที่จะท าความเข้าใจกับกระบวนการสื่อสาร ได้อย่างชัดเจน โดย อธิบาย
องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารไว้ ๖ ประการคือ ๑) แหล่งสาร (Source) ๒) ผู้เข้ารหัสสาร 
(Encoder) ๓) เนื้อหาข่าวสาร (Message) ๔) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ๕) ผู้ถอดรหัสสาร 
(Decoder) ๖) ผู้รับสาร (Receiver) การสื่อสารเป็นกระบวนการ เริ่มต้นจากผู้ส่งสาร ซึ่งอาจเป็น
บุคคลคนหนึ่งหรือกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร ท าการส่งเนื้อหาข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นค าพูด 
การเขียน สัญลักษณ์ โดยการเข้ารหัสสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไปสู่ผู้รับสาร ซึ่งผู้รับสารจะ
ท าการถอดรหัส เพ่ือรับสารนั้น ซึ่งกระบวนการสื่อสารนี้ อาจเรียกทั่วไปว่า SMCR Model ตาม
แบบจ าลอง ดังนี้    
   SMCR Model  

  
  
        
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๒.๖ แบบจ าลองการสื่อสารพ้ืนฐาน๔๓ 
 

๑. ผู้ส่งสาร (Sender) จากกรอบแนวคิดเรื่องการสื่อสารของ Berlo นั้น จุดเริ่มต้นของ
การสื่อสารอยู่ที่ผู้ส่งสาร ซึ่งการส่งสารจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้ส่งสาร ๕ 
ประการ ดังนี้ 

                                                           

 ๔๓ David K.  Berlo, The Process of Communication,  ( New York:  Holf.  Rinehart and 
Winston Inc., 1960), p. 7. 
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๑.๑ ทักษะในการสื่อสาร อันหมายถึงความช านาญในการพูด การเขียน การคิด การใช้
เหตุผล ในการโน้มน้าวจูงใจ ซึ่งหากผู้ส่งสารมีความสามารถในการเรียบเรียง จัดระบบความคิด แล้ว
น าเสนอด้วยบุคลิก สีหน้า กิริยาท่าทาง น้ าเสียง ที่น่าเชื่อถือ การสื่อสารนั้น ก็จะมีประสิทธิภาพสูง 

๑.๒ ทัศนคติ หมายถึง วิธีคิดของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงทัศนคติในการสื่อสาร
ประกอบด้วย ทัศนคติต่อตนเอง ทัศนคติต่อประเด็นของการสื่อสาร ทัศนคติต่อผู้รับสาร และทัศนคติ
ต่อ สภาพแวดล้อม ที่ด ารงอยู่ในขณะที่สื่อสาร ทัศนคติเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพ การสื่อสาร อย่าง
ยิ่ง ตัวอย่างเช่น หากผู้ส่งสารมีอคติต่อ “สาร” ที่ต้องการจะน าเสนอ ก็ไม่อาจโน้มน้าวให้ผู้รับสารเชื่อ
ใน “สาร” นั้นได้ คนที่ไม่เชื่อว่าการเลิกสูบบุหรี่เป็นผลดีต่อชีวิต ก็ไม่อาจรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้ 
ดังเช่น ศิลปินบางคนที่พยายามออกมารณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ แต่ตัวเองยังสูบอยู่ การสื่อสารนั้น
ย่อมไม่บรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน 

๑.๓ ความรู้ ของผู้ส่งสาร เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ผู้ส่งสาร
จะต้องรอบรู้ในเรื่องที่ต้องการสื่อสารและสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว รวมทั้งต้องวิเคราะห์ผู้รับสารให้
เข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะท าการสื่อสาร 

๑.๔ ระบบสังคม เป็นตัวก าหนดบทบาทและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั้น ๆ ผู้ส่งสาร
จึงต้องเข้าใจระบบสังคม เพ่ือที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับระบบ อันจะก่อให้เกิดการยอมรับของผู้รับสาร 

๑.๕. ระบบวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ของสังคมนั้น ๆ 
ซึ่งผู้ส่งสารต้องท าความเข้าใจ และไม่สื่อสารในลักษณะที่ขัดแย้งกับความเชื่อ ค่านิยมของผู้รับสาร เพราะ
นอกจากจะไม่สามารถสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายแล้ว ยังอาจน าไปสู่ความขัดแย้งได้  

๒. สาร (Message)องค์ประกอบที่สองของการสื่อสาร คือ “สาร” (Message) จะต้องมี
คุณลักษณะดังนี้ 

 ๒.๑ รหัสของสาร (Message code) คือการน าเอาภาษา สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาใช้เพ่ือ
ถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้รับสาร ซึ่งรหัสของผู้ส่งสาร ควรเป็นระบบเดียวกันกับรหัสของผู้รับสาร เพ่ือให้
ผู้รับสารสามารถถอดรหัสสารได้ หากผู้รับสารไม่สามารถถอดรหัสสารได้ การส่งสารนั้นก็ไม่บรรลุ
เป้าหมาย  

๒.๒ เนื้อหา (Content) คือสาระที่ต้องการน าเสนอครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมด 
เนื้อหาของสารนั้น ไม่ควรที่จะยากจนเกินกว่าความสามารถที่ผู้รับสารจะเข้าใจได้และไม่ง่ายจนผู้รับสาร 
ไม่มีความจ าเป็นต้องรับสารแต่อย่างใด 

๒.๓ การจัดสาร (Treatment) คือการจัดเรียงล าดับเนื้อหา การเลือกใช้ถ้อยค า ภาษา 
ไวยากรณ์ การเน้นย้ าข้อความ ซึ่งการจัดสารนี้จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า หากจัดสารได้ดีก็ย่อม
ส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ดีของการสื่อสารด้วย ซึ่งจากการส ารวจวิธีการจัดสาร จากผู้รับสารจ านวนมาก 



๓๗ 

พบว่า การจัดสาร ที่มีความส าคัญไว้ตอนต้น หรือ ตอนท้าย จะได้ผลในการจูงใจมากกว่าการจัดสารที่
ส าคัญไว้ตรงกลางเรื่อง  

๓. สื่อหรือช่องทางการส่งสาร (Channel) ช่องทางการสื่อสาร หรือพาหะที่น าสารไปสู่
ผู้รับสาร Berlo อธิบายการน าสารไปสู่ประสาทรับรู้ทั้ง ๕ ประการได้แก ่การเห็น การได้ยิน การสัมผัส 
การได้กลิ่น การลิ้มรส  ซึ่งช่องทางการรับสารดังกล่าวนี้ เป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้า แต่หากเป็น
การสื่อสาร ผ่านสื่อมวลชน สื่อเหล่านี้ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และสื่อใหม่ 
(new media) ฯลฯ 

๔. ผู้รับสาร (Reciever) องค์ประกอบที่สี่ของการสื่อสาร คือผู้รับสาร เป็นองค์ประกอบที่
มีความส าคัญมากที่สุด เพราะวัตถุประสงค์ของการสื่อสารคือการน าสารไปให้ถึงผู้รับสารให้ได้ ดังนั้น
ในกระบวนการสื่อสาร สิ่งที่ต้องตระหนักถึงเป็นอันดับแรกคือ ผู้รับสาร ซึ่งในแบบจ าลองของ Berlo 
นี้ ผู้รับสารจะต้องถอดรหัสสารของผู้ส่งสาร คุณลักษณะของผู้รับสาร จึงเป็นองค์ประกอบเดียวกับ
ผู้รับสารทั้ง ๕ ประการ 

สรุปได้ว่า กรอบแนวคิดการสื่อสารของ Berlo นั้น จะเห็นว่า ปัจจัยร่วมระหว่างผู้รับสาร
กับผู้ส่งสาร คือ ทักษะ ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคมและวัฒนธรรม นั่นหมายความว่า การสื่อสาร จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้ส่งสารจะต้องเข้าใจทัศนคติ ระบบสังคมวัฒนธรรมของผู้รับสาร เพ่ือปรับทักษะ 
ทางการสื่อสารให้สอดคล้องต้องกัน ในทางการเมืองหากนักการเมืองไม่เข้าใจ หรือไม่ปรับตัวให้เข้ากับ 
ผู้รับสาร ก็ยากที่จะเปิดใจให้ประชาชนยอมรับสารของตนได้  

๒.๓.๙ ทฤษฎีกระสุนปืน (Magic Bullet Theory) 

ทฤษฎีกระสุนปืน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic Theory) 
สาเหตุ ที่เรียกชื่อทฤษฎีเช่นนี้ เพ่ือต้องการแสดงให้เห็นถึงพลังอ านาจของสื่อมวลชนที่ส่งผลต่อการ
โน้มน าความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสารเป็นส าคัญ ทฤษฎีนี้มีต้นก าเนิดมาจากปฏิบัติการ “โฆษณาชวน
เชื่อ” (Propaganda) ในโลกตะวันตก โดยเริ่มมาจากสมัยศตวรรษที่ ๖ กลุ่มพระสงฆ์คาทอลิกคณะ
เยซูอิต ชื่อ The Society for the Propagation of the Faith ท าการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดความเชื่อ
และความศรัทธา ซึ่งในสมัยต่อมา การชวนเชื่อมุ่งเน้นที่เป้าหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงการกระท าของผู้คน 
ซึ่งการที่จะท าให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนนั้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ประชาชนรับรู้ตัวเอง
และรับรู้โลก การใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเพ่ือโน้มน้าวใจจึงเกิดขึ้น โดยในช่วงทศวรรษ ๑๙๓๐ ได้
เริ่มมีการน าเอาภาพยนตร์และวิทยุ เข้ามาใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อแล้ว ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง 
ประเทศต่าง ๆ ได้น าเอาแนวคิด “การโฆษณาชวนเชื่อ” มาใช้กันอย่างกว้างขวาง เพ่ือโน้มน้าวใจให้
ประชาชนสนับสนุนการท าสงครามของฝ่ายตนเอง ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา โน้มน้าวให้คนเชื่อว่า 
อเมริกาและฝ่ายสัมพันธมิตร เป็นฝ่ายรักสันติ เสรีภาพและความยุติธรรม ขณะเดียวกันก็สร้างภาพให้
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ฝ่ายตรงข้าม เป็นพวกเผด็จการ หลอกลวงชั่วร้าย ฝ่ายเยอรมัน น าโดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ก็ท าการ
โฆษณาชวนเชื่อผ่านโทรทัศน์ ให้ชาวเยอรมัน เชื่อมั่นในผู้น าที่เข้มแข็งอย่างฮิตเลอร์ พร้อมทั้งปลุกเร้า
ให้คนเยอรมันเกลียดชังชาวยิว ในฐานะที่จะเป็นผู้ท าลายเผ่าพันธุ์อารยันอันสูงส่งของชาวเยอรมัน จึง
สมควรที่จะต้องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาวยิวเสียทั้งหมด (ปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อของ ฮิตเลอร์ ได้ผล
อย่างยิ่ง คนเยอรมันส่วนใหญ่ คล้อยตามการชี้น านี้จนน าไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวกว่า ๖ ล้าน
คน) 

๒.๓.๑๐ ทฤษฎีการก าหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting)  

แนวคิดนี้เชื่อในพลังอ านาจของสื่อมวลชน ในการก าหนดวาระให้คนครุ่นคิด ดังนั้นการที่
สื่อมวลชน เลือกที่จะน าเสนอประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ก็เหมือนการก าหนดวาระให้กับสังคม มีรายงาน
การวิจัยซึ่งสามารถสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ว่า“๔๔สื่ออาจไม่ประสบความส าเร็จในการท าให้คนคิดตามสื่อ
แต่ประสบความส าเร็จในการท าให้คนคิดถึง (think about) เรื่องท่ีสื่อหยิบยกมาเป็นข่าวได ้สื่ออาจจะ
ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงการกระท าของคนได้ แต่สื่อสามารถปรับเปลี่ยนการรับรู้ของคนได้”ได้ระบุตัว
แปร ๓ ตัวที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดวาระข่าวสารได้แก่  

๑. วาระของสื่อ (Media agenda) คือการก าหนดประเด็นการน าเสนอจากกอง
บรรณาธิการ การพิจารณา เลือกที่จะน าเสนอข่าวใด ละเว้นการเสนอข่าวใด เป็นการก าหนดวาระ โดย
ใช้วิจารณญาณของผู้ปฏิบัติการข่าว หรือผู้บริหารในสื่อนั้น ๆ   

๒. วาระสาธารณะ (Public agenda) คือการก าหนดวาระโดยสาธารณชน เป็นการเลือก
น าเสนอข่าวที่สอดคล้องกับความสนใจของคนส่วนใหญ่ ซึ่งมักเป็นข่าวที่แปลก ข่าวที่ใหญ่หรือเป็น 
ข่าวที่มีคนส่วนใหญ่เข้าร่วม เช่น การชุมนุมประท้วงของคนจ านวนมาก  

๓. วาระท่ีถูกก าหนดจากชนชั้นน า (Elite agenda) คือ วาระท่ีผู้มีชื่อเสียง บุคคลสาธารณะ
ชนชั้นน า ก าหนดโดยการพูดหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้สื่อมวลชนน าเสนอ ตัวอย่างเช่น การปาฐกถา
ของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ การที่บุคคลในราชนิกูลรวมตัวกันออกแถลงการณ์ ฯลฯ จัดเป็นการก าหนด
วาระโดยชนชั้นน า 

 

                                                           

 ๔๔ McCombs, M.E. and Shaw, D. “The Agenda Setting Function of Mass Media”, 
Public. Opinion Quarterly, 36 (1972): 176-187. 



๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่๒.๗ ตัวแปรตัวที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดวาระข่าวสาร 

จากแบบจ าลองนี้  สื่อมวลชนจะท าหน้าที่ ในการคัดเลือกปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น  
เพ่ือน าเสนอเป็นข่าว ขณะเดียวกันก็ล าดับความส าคัญของข่าวโดย แบ่งพ้ืนที่การน าเสนอให้เป็นข่าว
ใหญ่ ข่าวเล็ก โดยใช้ตัวแปรทั้ง ๓ ตัวข้างต้นเข้ามาก าหนดวาระข่าวสาร ในทางการเมือง ทฤษฎีนี้ถูก
น ามาใช้อธิบายความส าเร็จของการสื่อสารของกลุ่มการเมือง กล่าวคือ นักการเมืองย่อมต้องการให้
ตนเองเป็นที่รู้จักของสาธารณชน การเป็นข่าวปรากฏบนสื่อย่อมสร้างชื่อเสียงให้กับบุคคลและองค์กร
ได้ ดังนั้นนักการเมืองทุกคนจึงต้องมีความสามารถในการก าหนดวาระในสื่อให้ได้ เพ่ือให้ข่าวและภาพ
ของตนเองอยู่ในความสนใจของสาธารณชนเสมอ ตัวอย่างเช่น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แม้จะใช้ชีวิตอยู่
ในต่างประเทศแต่ก็สามารถเป็นข่าว ในสื่อมวลชนได้ตลอดเวลา และเป็นข่าวมากกว่านักการเมืองที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทยเสียอีก ซึ่งอิทธิพลของการก าหนดวาระในสื่อมวลชนก็คือ การชี้น าความสนใจ
ของสาธารณะชนนั่นเอง ความส าคัญของสื่อมวลชนในทางการเมืองเป็นดังที่  อาร์เธอร์ตัน 
(Arterton)๔๕ กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่นักการเมืองท าไม่ส าคัญเท่าสิ่งที่สื่อมวลชนน าเสนอ” เพราะหาก
นักการเมืองทุ่มเทท างาน แต่ไม่เป็นข่าว ก็เหมือนการไม่ได้ท าอะไรเลย เพราะประชาชนไม่เคยรับรู้
การกระท านั้น บรรดานักการเมืองทั้งหลายจึงต้องอาศัยทฤษฎีนี้เป็นบันไดในการสร้างชื่อเสียงทาง
การเมือง 

๒.๓.๑๑ ทฤษฎีผู้รักษาประตูข่าว (Gate Keeper) 

แนวคิดนี้อธิบายการท างานของสื่อมวลชน ว่าเปรียบเหมือนผู้รักษาประตู ท าหน้าที่กักเก็บ
ข่าวบางข่าวไว้และปล่อยให้ข่าวบางข่าวออกไปสู่สาธารณะชน สื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็นผู้คัดกรองประเมินค่า และตัดสินใจว่าข่าวใดควรน าเสนอสู่สาธารณะชนและข่าวใดไม่

                                                           

 ๔๕ Arterton, Christopher F. and Harlan Hahn, Political Participation, (Washington D.C. : 
The American Political Science Association, 1975), p. 122. 



๔๐ 

ควรน าเสนอ ขณะเดียวกันก็ก าหนดด้วยว่าข่าวใดควรเป็นข่าวใหญ่ และข่าวใดควรเป็นข่าวรอง อธิบาย
แนวคิดผู้รักษาประตูข่าวว่า ในแต่ละวันจะมีข่าวสารมากมายหลายชนิด ส่งเข้ามายังกองบรรณาธิการ
ข่าวโทรทัศน์ วิทยุ ส านักงานหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการ จะท าการคัดเลือกข่าวบางชิ้น เพ่ือน าเสนอ
และตัดข่าวบางชิ้นทิ้งไป๔๖ เมื่อคัดเลือกแล้วว่าจะเสนอข่าวใด ก็น าข่าวนั้นมาตกแต่งเพ่ือการน าเสนอ 
เช่นการก าหนดหัวข่าว การตัดต่อภาพและเสียง การเรียบล าดับการน าเสนอเมื่อตกแต่งข่าวแล้วจึง
น าเสนอต่อผู้รับสารต่อไปดังแบบจ าลองนี้ 

 

 
แผนภาพที่ ๒.๘ แนวคิดผู้รักษาประตูข่าว 

แนวคิดผู้รักษาประตูข่าวนี้ คล้ายกับแนวคิดการก าหนดวาระข่าวสารแตกต่างกันที่ 
แนวคิดผู้รักษาประตูข่าวนี้ บทบาทหลักในการคัดเลือกข่าว เพ่ือน าเสนอต่อสาธารณชนเป็นของ
สื่อมวลชนโดยเฉพาะ จึงท าให้วิเคราะห์ได้ว่า สื่อมวลชนนั้นมีความส าคัญในกระบวนการทางการเมือง
เป็นอย่างยิ่ง เพราะหากสื่อมวลชนเลือกหยิบประเด็นที่เป็นลบกับนักการเมืองมาน าเสนอเป็นข่าวใหญ่ 
ภาพลักษณ์ของนักการเมืองก็ย่อมเสียไป และในทางตรงกันข้าม หากสื่อมวลชนน าเสนอภาพเชิงบวก
ของนักการเมือง ประชาชนก็ย่อมมีทัศนะที่ดีต่อนักการเมืองคนนั้น จากแนวคิดนี้  สื่อมวลชนจึงมี
ความส าคัญต่อการสื่อสารทางการเมืองเป็นอย่างยิ่ง 

                                                           

 ๔๖ White D.M., “The ‘Gatekeepers’: a Case Study in The Selection of News.” Journalism 
Quarterly, (1950): 25. 



๔๑ 

๒.๓.๑๒ ปรากฏการณ์วงเกลียวแห่งความเงียบงัน (Spiral of Silence) 

เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับมติสาธารณะ  
ในประเด็นที่มีความคิดแตกต่างออกเป็นสองด้านนั้น หากสื่อมวลชนหลาย ๆ ส านักออกมาแสดงจุดยืน 
ไปในทิศทางท่ีเหมือนกัน จะท าให้คนที่มีความคิดแตกต่างถอยร่นและเงียบงันไปในที่สุด ในขณะที่กลุ่ม
คนที่เห็นสอดคล้องกับสื่อก็จะเสียงดังขึ้นทุกที่ ปรากฏการณ์นี้จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของอิทธิพลของสื่อ 
ในการก าหนดวาระให้กับสังคมในระดับมหภาค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๙ ปรากฏการณ์วงเกลียวแห่งความเงียบงัน 
 
ได้ศึกษาเรื่องประชามติ (Public Opinion) แล้วพบว่า เมื่อใดที่สื่อมวลชนน าเสนอ

ข่าวสารใด ๆ ออกไป ณ จุดที่สื่อได้แสดงจุดยืนสนับสนุนด้านใด ก็จะท าให้กลุ่มคนที่คัดค้านและเห็น
ต่างจากสื่อมวลชน เริ่มลังเลที่จะแสดงความคิดของตน๔๗ และเมื่อฝ่ายที่เห็นด้วยในทิศทางของสื่อยิ่ง
ส่งเสียงดังออกมา ก็จะท าให้เสียงที่ตรงข้ามเงียบหายไป ซึ่งอาจเป็นเพราะฝ่ายที่เงียบหายไปนั้น ขาด
ข้อมูลมาสนับสนุนหรืออาจขาดความมั่นใจ แล้วเปลี่ยนข้างไปเป็นด้านของเสียงส่วนใหญ่ หรืออาจจะ
หลบไปเพราะไม่ต้องการถูกโดดเดี่ยวความคิด  

ได้อธิบายปรากฏการณ์วงเกลียวแห่งความเงียบงันว่า การที่สื่อมวลชนน าเสนอจุดยืนที่
สนับสนุนข้างใด สื่อมวลชนมักจะน าข้อมูลต่าง ๆ มาสนับสนุน พร้อมทั้งให้พ้ืนที่กับข้างที่สนับสนุนอ

                                                           

 ๔๗ Elisabeth Noelle-Neumann, “The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion”. The 
Journal of Communication, 24 (1974): pp. 43-51. 
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ย่างมาก ประหนึ่งสิ่งที่สื่อได้น าเสนอนั้นเป็นประชามติ๔๘ หรือสาธารณะมติ ซึ่งแม้จะมิได้มีการส ารวจ
สาธารณะมติ แต่สื่อก็น าเสนอประหนึ่งเป็นสาธารณะมติไปแล้ว สังคมจึงสุ่มเสี่ยง ที่จะถูกครอบง าด้วย
ความคิดที่ชี้น าโดยสื่อมวลชน ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลกระทบในระดับกว้างที่แสดงให้เห็น
ว่า แม้สังคมจะปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่สื่อมวลชนกลับกลายเป็นผู้ที่จ ากัดเสรีภาพทาง
ความคิด จ ากัดทางเลือกของสังคม และท าให้เกิดความเงียบงันในกระแสการไหลของข่าว 

๒.๓.๑๓ ทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อมวลชน (Normative Theories of Media 
Performance) 

บรรทัดฐานของสื่อมวลชน หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Four Theories of The Press มี
แนวคิดอยู่บนหลักการที่ว่า สื่อมวลชนเป็นภาพสะท้อนของสังคม สังคมเป็นแบบไหนสื่อมวลชนก็เป็น
เช่นนั้น ในขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็สะท้อนเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น เสรีภาพของประชาชนก็
ย่อมสะท้อนเสรีภาพของสื่อมวลชน เช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับสังคม  

๑. สื่อมวลชนเป็นผลผลิตของสังคม ดังนั้น “สังคมแบบไหน สื่อมวลชนก็เป็นแบบนั้น”  
๒. สื่อมวลชนเป็นภาพสะท้อนของสังคม ดังนั้น “เสรีภาพของสื่อ ย่อมสะท้อนเสรีภาพ

ของประชาชน”  
๓. สื่อมวลชนเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเจริญก้าวหน้าของคนในสังคม ดังนั้น “รายการ

โทรทัศน์เป็นอย่างไร คนดูก็เป็นอย่างนั้น”  
ทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อมวลชน เกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุม การตรวจสอบ การ

ก ากับดูแล กระบวนการท างานของสื่อมวลชน โดยอาศัย กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ องค์กรที่
ก ากับดูแลสื่อมวลชนโดยเฉพาะ  

ทฤษฎีสื่อสารมวลชนในยุคที่สามนี้ เป็นยุคที่สื่อมวลชนมีพัฒนาการมากขึ้น ในขณะที่การ
รับรู้ของผู้รับสารเปิดกว้างมากขึ้น จึงท าให้การเปิดรับสื่อเป็นการตีความระหว่างสิ่งที่สื่อมวลชน
น าเสนอกับสิ่งที่ผู้รับสารรับรู้ผ่านการตีความตามทฤษฎีสัญญะวิทยา ทฤษฎีในกลุ่มนี้มีมุมมองว่าผู้รับ
สารเป็นฝ่ายกระท า มิใช่ฝ่ายถูกกระท าอีกต่อไป แม้ว่าจะมีการก าหนด “วาทกรรม” ขึ้นมา แต่การ
รับรู้ของผู้รับสาร ก็จะเป็นไปตามตัวกรอง จากความเชื่อ ประสบการณ์ และฐานคติที่มีมาแต่เดิมของ
ผู้รับสาร ในยุคนี้สื่อจึงขาดพลังในการก าหนดการรับรู้ของผู้รับสาร สื่อจะท าหน้าที่ในเชิงของความ
บันเทิง แต่ไม่อาจชี้น าความคิดของผู้รับสารดังเช่นในยุคแรกอีกต่อไป 

 

 
                                                           

 ๔๘ Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M., Utilization of Mass Communications by the 
Individual, (London: Sage, 1983), p. 91. 
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๒.๓.๑๔ ทฤษฎีการสร้างวาทกรรมทางการเมือง  

วาทกรรม หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสร้าง ผลิตเอกลักษณ์ และความหมาย
ให้กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมท่ีเราอยู่ ทั้งความรู้ ความจริง อ านาจ หรือ ตัวตนของเรา นอกจากนี้วาท
กรรมยังท าหน้าที่ ตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ด ารงอยู่ และเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง จนกลายเป็น
วาทกรรมหลัก ขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่เก็บกดและปิดกั้นมิให้เอกลักษณ์ และความหมายของบางสิ่ง 
เลือนหายไปพร้อม ๆ กัน๔๙ การสร้างวาทกรรมจึงเป็นแนวคิดรวบยอดในการสื่อสารทางการเมืองที่
ส าคัญ เพราะหากฝ่ายใดช่วงชิงการสร้างวาทกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตนส าเร็จก็เท่ากับสามารถ
เก็บกด ปิดกั้นวาทกรรมของฝ่ายตรงข้ามมิให้มีอิทธิพลในสังคมต่อไป นักการเมืองจึงพยายามที่จะ
สร้างวาทกรรม เพ่ืออธิบายความหมายให้กับสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้คนคล้อยตามและสถาปนาวาทกรรมนั้น
เป็นวาทกรรมหลักในสังคม ตัวอย่างการสร้างวาทกรรม ในห้วงภาวะวิกฤตทางการเมือง ที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า
กลุ่มเสื้อแดง กับรัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (มีการชุมนุมยืดเยื้อตั้งแต่วันที่ ๑๓  มีนาคม–๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓) ต่างฝ่ายต่างสร้างวาทกรรมเพ่ือชัยชนะทางการเมือง เช่นกลุ่มเสื้อแดงได้สร้างวาท
กรรม “ไพร่กับอ ามาตย์” เพ่ืออธิบายการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของผู้ชุมนุมว่า เป็นการต่อสู้ทางชนชั้น
ระหว่างผู้ด้อยโอกาสคือ “ไพร่” กับผู้มีอ านาจในแผ่นดิน คือ “อ ามาตย์” มิใช่การออกมาต่อสู้เพ่ือ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทั้งนี้เพ่ือขยายแนวร่วมในการต่อสู้ให้เป็นเรื่องของสงครามชนชั้น ขณะที่
ฝ่ายรัฐบาล ที่มีศูนย์อ านวยการควบคุมและป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือที่เรียกโดยย่อ ว่า ศอฉ. ซึ่ง
ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับประชาชนในภาวะวิกฤต ก็สร้างวาทกรรมในการจัดการกับผู้ชุมนุมว่า เป็น
การ “ขอคืนพ้ืนที่” และ “กระชับวงล้อม” แทนการใช้ค าว่า “สลายการชุมนุม” ดังเช่นที่เคยเป็นมา 
ซึ่งผลจากการสร้างวาทกรรมและผลิตซ้ าโดยเจตนาที่จะเก็บกดปิดกั้นวาทกรรมเดิม ท าให้ชนชั้นกลาง
ในเมืองจ านวนมากสนับสนุนการด าเนินการของ ศอฉ. เนื่องจากวาทกรรม ที่ท าให้ดูเหมือนเป็น
ปฏิบัติการที่ไม่รุนแรง แม้ว่าความจริงจะมีผู้เสียชีวิตกว่า ๙๐ คน และบาดเจ็บกว่าพันคนก็ตาม (ความ
จริงจากข่าวสด : ความตาย ๙๐ ศพ) วาทกรรมทางการเมืองจึงเป็นเครื่องมือการสื่อสารทางการเมือง
ที่ผู้เกี่ยวข้องต้อง  

๒.๓.๑๕ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของสื่อมวลชน  

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของสื่อมวลชน เปรียบเทียบสังคมกับร่างกายของมนุษย์ โดยถือว่า
ร่างกายทั้งหมดเป็นระบบใหญ่ โดยมีระบบย่อย ๆ ประกอบกันอยู่ ซึ่งต่างต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ระบบ
ใหญ่จะต้องมีหน้าที่พ้ืนฐาน คือรักษาเสถียรภาพของทั้งระบบเอาไว้ เพ่ือให้ทั้งระบบมีความสมดุล ทุก

                                                           

 ๔๙ ชัยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิภาษา, ๒๕๔๙), หน้า 
๑๙-๒๐. 



๔๔ 

ส่วนต้องมีการแบ่งงานกันท าตามหน้าที่ หากระบบย่อย ๆ ท าหน้าที่ได้ดี ระบบทั้งหมดก็จะมี
เสถียรภาพ ดังนั้นแบบแผนของกิจกรรมจะต้องคงทนและมีเสถียรภาพ  สื่อสารมวลชนมีหน้าที่ทาง
สังคมหรือพันธกิจ (Social Function) คือ เป็นผู้เฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางสังคม 
และการเมือง ที่เรียกว่า “สุนัขเฝ้าบ้าน” (watchdog)  

การที่ Parson ระบุหน้าที่ทางสังคมของสื่อมวลชนไว้ ๔ ประการคือ ๑. ปลูกฝังค่านิยม
หลักในสังคม (Core Value) ๒. รักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของระบบไว้ ๓. ขจัดความขัดแย้ง
ในสังคม ๔. หาวิถีทางในการปรับตัวให้สังคมอยู่รอด 

ได้อธิบายหน้าที่ของสื่อมวลชน ในการที่จะต้องแก้ไขบทบาทของสื่อบางสื่อที่ท าให้คนใน
สังคมเกิดความแปลกแยกต่อสังคม๕๐ ดังนี้  

๑. สื่อต้องท าหน้าที่พาผู้คนหลบนี้จากโลกของความเป็นจริง เพ่ือประคับประคองมิให้คน
เกิดความโดดเดี่ยวจนต้องการฆ่าตัวตาย ๒. สื่อต้องท าหน้าที่ผ่อนคลายความตึงเครียด มิให้คนใน
สังคมเกิดความเครียดจนน าไปสู่การแสดงออกที่รุนแรง ๓. สื่อต้องท าหน้าที่สร้างสิ่งชดเชยหรือ
ทดแทน เพ่ือมิให้สังคมขาดที่พ่ึงพิง ตัวอย่างเช่น การที่สื่อมวลชนท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการระดม
เงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑๐ แบบสื่อสารทางการเมือง 
 
 
 
 
 

                                                           
๕๐ Merton R., Social Theory and Social Structure, (Glencoe: Free Press, 1949), p. 211. 

ผู้ส่งสาร (Encoder) 

สาร (Message) 

ช่องทางการสื่อสาร (Channel) 

ผู้รับสาร (Receiver) 

การสื่อสารทาง

การเมือง 



๔๕ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Brian McNair (1999, p. 251) การสื่อสารทางการเมือง คือ องค์กรทาง

การเมือง มีนักการเมือง พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ กลุ่มก่อการร้าย 

Harold D. Lasswell (1950, p. 261) ผู้ที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร เนื้อหาของสาร 
ช่องทางการสื่อสาร ผลกระทบที่เกิดจากการ
ส่งสาร 

Gurevitch and Blumler (1977, p. 315) กลุ่มทางการเมือง รัฐบาล ข้าราชการ พรรค
การเมือง กลุ่มกดดันทางการเมือง กลุ่มพลัง
ประชาชน กลุ่มที่สอง คือ สื่อมวลชน ที่ท า
หน้าที่เป็นผู้รับข่าวสารจากกลุ่มการเมือง และ
สร้างข่าวสาร เพื่อส่งไปยังผู้รับสาร 

Darren G. Lileker (2006, p.312) ๑ .การสื่ อสารทางการ เมื อ งยุ ค ใหม่ ที่ มี
กระบวนการสื่อสารทั้งกลุ่มการเมือง  
๒. กลุ่มท่ีไม่เป็นการเมืองมีการสื่อสารทางตรง 
การสื่อสารที่ผ่านสื่อมวลชน มีการสื่อสารซึ่ง
กันและกัน ระหว่างสื่อมวลชน ประชาชน และ
องค์กรทางการเมือง 

Harold D. Lasswell (1950, p. 261) ผู้ที่ก าหนดเนื้อหาของสาร (who ?) 
เนื้อหาของสาร ที่ถูกส่งออกไป(said what ?) 
ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ร ถู ก ส่ ง อ อก ไป ( in which 
channel?) 
ผู้รับสาร (to whom?) พร้อมด้วยผลอะไร 
(with what effect?) คือผลที่ เกิดจากการ
สื่อสาร  

McCombs & D. Shaw (1972, pp.176-
187) 

สื่ออาจไม่ประสบความส าเร็จในการท าให้คน
คิดตามสื่อแต่ประสบความส าเร็จในการท าให้
คนคิดถึง 

 
 



๔๖ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
  
White, D.M (1950, p.25) การท างานของสื่อมวลชน ว่าเปรียบเหมือน

ผู้รักษาประตู ท าหน้าที่กักเก็บข่าวบางข่าวไว้
และปล่อยให้ข่าวบางข่าวออกไปสู่สาธารณะชน 
สื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง 

Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch 
(1983, p. 91) 

การที่สื่อมวลชนน าเสนอจุดยืนที่สนับสนุนข้างใด 
สื่อมวลชนมักจะน าข้อมูลต่าง ๆ มาสนับสนุน 
พร้อมทั้งให้พ้ืนที่กับข้างที่สนับสนุนอย่างมาก 
ประหนึ่งสิ่งที่สื่อได้น าเสนอนั้นเป็นประชามติ 

ชัยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๙-๒๐) 

การสร้างวาทกรรมจึงเป็นแนวคิดรวบยอดในการ
สื่อสารทางการเมืองที่ส าคัญ เพราะหากฝ่ายใด
ช่วงชิงการสร้างวาทกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่าย
ตนส าเร็จก็เท่ากับสามารถเก็บกด ปิดกั้นวาท
กรรมของฝ่ายตรงข้ามมิให้มีอิทธิพลในสังคม
ต่อไป 

 

๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการ 

การบูรณาการ มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษคือ Integration หมายถึง การท าสิ่งที่
บกพร่องให้สมบูรณ์ ไม่มีสิ่งใดขาดหาย หรือเป็นการรวมสิ่งหนึ่งเข้ากับอีกสิ่งหนึ่งเพ่ือท าให้สิ่งเดิม
เพ่ิมพูนหรือสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อกัน๕๑ ซึ่งการท าให้สมบูรณ์ หมายถึง ท าให้หน่วย
ย่อย ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันร่วมกันท าหน้าที่อย่างผสมกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ในตนเอง๕๒ การท าให้เต็ม หรือความเต็ม ความสมบูรณ์ ที่มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะ

                                                           
๕๑ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การคิดเชิงวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, 

๒๕๔๖), หน้า ๔-๘. 
๕๒ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส และคณะ, คู่มือปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ, (พระนครศรีอยุธยา 

: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑. 



๔๗ 

น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้หลุดพ้นจากปัญหาต่าง ๆ๕๓ หรือเป็นการท าให้หน่วยย่อยที่อิงอาศัย
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เข้ามาร่วมท าหน้าที่ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ที่มี
ความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง๕๔ การท าให้บุคคลและองค์การมีเป้าหมายร่วมกันและพยายาม
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในองค์การ๕๕ 

การบูรณาการ หมายถึง การท าให้หน่วยย่อยทั้งหลายที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันเข้า
มาร่วมท าหน้าที่ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัว การบูรณาการ 
นั้นเราจะเอาหน่วยย่อยหน่วยหนึ่งมารวมเข้าในองค์รวมที่มีหน่วยย่อยอื่นอยู่แล้วก็ได้ หรือจะเอาหน่วย
ย่อยทั้งหลายที่ต่างแยกกันอยู่มารวมเข้าด้วยกันเป็นองค์รวมก็ได้ซึ่งเรียกว่าบูรณาการทั้งสิ้น แต่ข้อ
ส าคัญจะต้องมีตัวยืนที่เป็นหลักอยู่ ๓ อย่าง ในเรื่องบูรณาการ๕๖ 

๑. มีหน่วยย่อยองค์ประกอบ ชิ้นส่วน อวัยวะ ชั้น ระดับ หรือแง่ด้านที่จะเอามาประมวล
เข้าด้วยกัน อันนี้เป็นสิ่งที่จะเอามาประมวลเข้าด้วยกันคือ สิ่งย่อย ส่วนย่อย 

๒. หน่วยย่อยเป็นต้นนั้น มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน อันนี้อาจจะเลย
ไปถึงลักษณะที่ว่ายืดหยุ่นปรับตัวได้ มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาด้วย 

๓. เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วก็จะเกิดความครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ โดยมีความประสาน
กลมกลืนเกิดภาวะได้ที่พอดีหรือสมดุลก็จะท าให้การรวมนั้นก็มีชีวิตด ารงอยู่และด าเนินไปด้วยดี อันจะ
เป็นภาวะของบูรณาการ 

ถ้าครบสามอย่างนี้ก็เป็นบูรณาการ สามอย่างนี้เป็นตัวยืนที่จ าเป็นตามสภาวะ ส่วนในทาง
ปฏิบัติจะมีหลักและกระบวนวิธีอย่างไรก็พิจารณาว่าอันอีกส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่จะต้องเน้นก็คือ ความ
พอดีหรือความสมดุล ซึ่งเป็นภาวะที่ต้องการของบูรณาการนั้น เราจะแสดงลักษณะออกมาให้เห็นเป็น
ข้อส าคัญได้ ๒ อย่างคือ เมื่อเป็นองค์รวมแล้วองค์รวมนั้นมีชีวิตหรือด าเนินไปด้วยดี องค์รวมนั้นเกิดมี 
ภาวะและคุณสมบัติของมันเองที่ต่างหากจากภาวะและคุณสมบัติขององค์ประกอบทั้งหลาย 

                                                           
๕๓ สาโรช บัวศรี, หนังสือความรู้ส าหรับครู เร่ืองบูรณาการ, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาสน์การ

พิมพ์, ๒๕๒๑), หน้า ๓. 
๕๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม , ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (กรุงเทพมหานคร :              

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๓๐. 
๕๕ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี.พริ้นท์, 

๒๕๕๕), หน้า ๒๐๔. 
๕๖ พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ และคณะ, โครงการติดตามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและการพัฒนา

รูปแบบระบบสวัสดิการที่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ , (กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ, ๒๕๕๖), หน้า ๑๓-๑๔. 



๔๘ 

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอนของวิธีคิดแบบบูรณาการอันประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน๕๗  คือ 
ขั้นที่ ๑ ถอดกรอบ เพ่ือที่จะให้หลุดจากกับดักทางความคิด ทางวัฒนธรรม ทางความรู้ 

ทางประสบการณ์ เป็นต้น 
ขั้นที่ ๒ ขยายกรอบ โดยอาศัยฐานแนวคิดในเรื่ององค์รวม สหวิทยาการ คิดโดยวิธีอุปนัย 

การมองประสานขั้วตรงข้าม และมองแบบทุกฝ่ายชนะ 
ขั้นที่ ๓ คุมกรอบ ซึ่งเป็นขั้นกลับมาบูรณาการอีกครั้ง โดยเงื่อนไขความส าเร็จของการ 

บูรณาการสวัสดิการของชุมชนในระดับนโยบาย คือ 
๑. ผู้ด าเนินกิจกรรมหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. เป้าประสงค ์
๓. ทรัพยากร 
๔. กระบวนการและแนวทางการท างาน 
๕. ผลกระทบ ผลผลิต และวิวัฒนาการ 

นักวิชาการมีแนวคิดว่าการศึกษาวิชาความรู้ถูกครอบง าตามแนวทางของแนวทาง
วิทยาศาสตร์มี ๒ ประเภท คือ ๑) แบบลดทอน (Reductionism) หรือที่เรียกว่าพวก Atomism ที่
แยกแยะปัญหาต่าง ๆ ลงเป็นส่วนย่อย ๆ เพ่ือค้นหาต้นตอของปัญหา เมื่อทราบแล้วก็แก้ไขที่ปัญหา
นั้น ๆ เป็นเรื่อง ๆ ไป ๒) และอีกพวกหนึ่งคือ พวกท่ีมองข้ามส่วนย่อย ๆ ไป จะมองแต่ภาพรวม เรียก
พวกนี้ว่า Wholism เช่นนี้ วิลเบอร์ เห็นว่าท าให้ขาดความเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงเพราะปัญหาทุก
เรื่องมันไม่ได้เกิดข้ึนเองอย่างลอย ๆ มันต้องมีผลกระทบเนื่องจากสิ่งต่าง ๆ ที่ แวดล้อมตัวปัญหานั้น ๆ 
จึงต้องน าทุกเรื่องที่เป็นองค์ประกอบ เชื่อมโยงกัน เกี่ยวข้องกัน มาพิจารณาด้วย จึงจะเป็นแนวคิดที่
ถูกต้องจริงๆ๕๘ 

ทฤษฎีการบูรณาการจึงเป็นทฤษฎีที่น าเสนอปัญหาทุกอย่างในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สามารถแก้ไขด้วยการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยมีปัจจัยหลัก ๆ อยู่ ๔ 
ด้าน ได้แก่ 

๑. ด้านเจตจ านงหรือเจตนา (Intention) เรียกว่า “I” หรือ “ฉัน” เป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับ 
ภายในของมนุษย์ (Interior) เป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิด จิต วิวัฒนาการของจิตและสิ่งที่เป็นอัตวิสัย 
เป็นต้น 

                                                           
๕๗ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การคิดเชิงวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, 

๒๕๔๖), หน้า ๔-๘. 
๕๘ เคน วิลเบอร์ อ้างใน อรทัย มีแสง, “ทฤษฎีบูรณาการเชิงพุทธ”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๓๕. 



๔๙ 

๒. ด้านพฤติกรรม (Behavior) เรียกว่า “It” หรือ “สิ่งนั้น” หรือ “มัน” เป็นด้านเกี่ยวกับ 
ภายภาพ โครงสร้างของร่างกาย วิวัฒนาการเชิงกายภาพ กฎทางฟิสิกส์ หรือเคมี และการแสดงออก 
เป็นเรื่องของภายนอกที่มองเห็น (Exterior) เป็นต้น 

๓. ด้านวัฒนธรรม (Culture) เรียกว่า “We” หรือ “พวกเรา” เป็นวิถีชีวิตในชุมชน 
วิวัฒนาการในเรื่องความสัมพันธ์เชิงชาติพันธุ์ ระบบการให้คุณค่า ทัศนะในการมองโลกในสังคม หรือ
สิ่งที่ปรากฏภายใน (Interior) ของสังคมท่ีเป็นนามธรรม เป็นต้น 

๔. ด้านสังคม (Social) เรียกว่า “Its” หรือ “สิ่งเหล่านั้น” เป็นด้านที่เกี่ยวกับสังคมใน
ภาพกว้าง รูปแบบการปกครอง นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่ปรากฏภายนอก 
(Exterior) ของสังคมท่ีมองเห็นเป็นรูปธรรม เป็นวิวัฒนาการของสังคม ชุมชน ประเทศ หรือระดับโลก 
จักรวาล กาแล็กซีต่าง ๆ เป็นต้น 

ทฤษฎีบูรณาการน าเสนอว่า มีปัจจัยส าคัญ ๆ และจ าเป็นที่ท าให้มนุษย์มีการพัฒนาหรือมี 
วิวัฒนาการทั้งในด้านร่างกายและจิตใจอยู่ในการตระหนักรู้ของมนุษย์ทุกคน และเป็นลักษณะของจิต 
ซึ่งรูปแบบการบูรณาการนี้เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดที่ใช้ในการตอบสาระส าคัญที่ เป็นความจริงของทุก
สรรพสิ่ง และสิ่งที่น าเสนอมานั้นเป็นเพียงเครื่องมือ แผนที่ ในการเดินทางที่จะน าทุกคนไปสู่ความ 
ส าเร็จทั้งทางด้านการประกอบอาชีพและการตื่นรู้ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการบูรณาการสิ่งที่
สร้างเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้กาย จิต วิญญาณ วัฒนธรรมและธรรมชาติเจริญงอกงามยิ่งข้ึน 

สรุปได้ว่า การบูรณาการเป็นการน าเอาหลักความส าคัญมาผสมผสานเพ่ิมเติมหรือเติม
เต็ม เพ่ือต้องการลดปัญหาข้อผิดพลาดจากที่มีอยู่ หรือการเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้มีความสัมพันธ์กัน 
สอดคล้อง กับความต้องการ ตรงกับสภาพความเป็นจริงและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการ ผู้วิจัยสามารถสรุป
ได้ตามตารางท่ี ๒.๔ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  
(๒๕๔๖, หน้า ๔-๘) 

การบูรณาการ ตรงกับภาษาอังกฤษคือ Integration 
หมายถึง การท าสิ่งที่บกพร่องให้สมบูรณ์ ไม่มีสิ่งใดขาด
หาย หรือเป็นการรวมสิ่งหนึ่งเข้ากับอีกสิ่งหนึ่งเพ่ือท าให้
สิ่งเดิมเพ่ิมพูนหรือสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการเอ้ือประโยชน์
ต่อกัน 

 



๕๐ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส และคณะ 
(๒๕๕๕, หน้า ๑) 

การท าให้สมบูรณ์ หมายถึง ท าให้หน่วยย่อย ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กันร่วมกันท าหน้าที่อย่างผสมกลมกลืนเป็น
องค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตนเอง 

สาโรช บัวศรี (๒๕๒๑, หน้า ๓) การท าให้เต็ม หรือความเต็ม ความสมบูรณ์ ที่มนุษย์ทุก
คนต้องการที่จะน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้หลุดพ้นจาก
ปัญหาต่าง ๆ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  
(๒๕๓๘, หน้า ๓๐) 

การท าให้หน่วยย่อยที่อิงอาศัยความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
เข้ามาร่วมท าหน้าที่ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่ง
เดียว ที่มีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (๒๕๕๕, หน้า ๒๐๔) การท าให้บุคคลและองค์การมีเป้าหมายร่วมกันและ
พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในองค์การ 

พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ และคณะ 
(๒๕๕๖, หน้า ๑๓-๑๔) 
 

การบูรณาการ หมายถึง การท าให้หน่วยย่อยทั้งหลายที่
สัมพันธ์ อิงอาศัยซึ่ งกันและกันเข้ามาร่วมท าหน้าที่
ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ในตัว  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  
(๒๕๔๖, หน้า ๔-๘) 

วิธีคิดแบบบูรณาการประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ขั้นที่ ๑ 
ถอดกรอบ ขัน้ที่ ๒ ขยายกรอบ ขั้นที่ ๓ คุมกรอบ 

เคน วิลเบอร์ อ้างใน อรทัย มีแสง 
(๒๕๕๕, หน้า ๓๕) 

การท าให้ขาดความเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงเพราะ
ปัญหาทุกเรื่องมันไม่ได้เกิดขึ้นเองอย่างลอย ๆ มันต้องมี
ผลกระทบเนื่องจากสิ่งต่าง ๆ ที่ แวดล้อมตัวปัญหานั้น ๆ 
จึงต้องน าทุกเรื่องที่ เป็นองค์ประกอบ เชื่อมโยงกัน 
เกี่ยวข้องกัน มาพิจารณาด้วย จึงจะเป็นแนวคิดที่ถูกต้อง
จริงๆ 

 
 
 
 
 



๕๑ 

๒.๕ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสมานฉันท ์

๒.๕.๑ องค์ประกอบการสร้างความสมานฉันท์ 

กลยุทธ์ของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ชุมชนตามความคิดเห็นของผู้น าชุมชน 
พบว่า กลยุทธ์ด้านผู้ส่งสาร ด้านเนื้อหาสาร ด้านสื่อ/ช่องทาง/วิธีการ และค้นผู้รับสาร มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากกล่าวคือ ผู้ส่งสาร(ผู้น า) และผู้รับสาร ต้องเข้ าใจบทบาทตัวเอง เป็นกลาง ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข่าวสารก่อนจะสื่อสาร รู้เท่าทัน เป็นนักฟังที่ดี ส่วนสื่อ
ต้องมีความเป็นกลาง เป็นธรรม เสนอสารที่เป็นจริงและถูกต้อง ส่งเสริมคุณธรรมและจุดแข็งของ
ชุมชนและประเทศการสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพ่ือเป็นตันแบบ (Model) ของการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ โดยชุมชนต้องมีลักษณะร่วมกัน ๖ ประการ คือ  

๑) ความมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน 
๒) ความเชื่อมั่นในตัวผู้น า  
๓) ความยุติธรรมในสังคม  
๔) การศึกษาของคนในชุมชน  
๕) เศรษฐกิจอยู่ในระดับพอเพียง  
๖) การมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว  
ซึ่งน ามาบูรณาการกับรูปแบบการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ สามารถสร้างเป็น 

"นนทบุรี  โมเดล" (NONTHABURI Model) ค าส าคัญ รูปแบบการสื่อสาร ผู้น าชุมชน ความ
สมานฉันท์๕๙ 

 

                                                           
๕๙ ปราณี สุรสิทธิ์, “รูปแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ของผู้น าชุมชนในเขตจังหวัด

นนทบุรี”, วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑  ( มกราคม-มิถุนาคม ๒๕๕๕) : ๕๗. 



๕๒ 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑๑ รูปแบบการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ 

๒.๕.๒ หลักการปรองดองสมานฉันท์ 

มีการน าหลักปฏิบัติอันเป็นธรรม ส าหรับผู้น าทุกระดับ ให้ปกครองบริหารหมู่คณะ ให้ถึง
ความเจริญสันติสุข และน าไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ได้ส าเร็จ และเจริญขึ้นได้ ด้วยหลักการ
ปกครองในทุกหน่วยงาน การบริหารที่ดีอีกมี ๖ ข้อ คือ 

ข้อที่ ๑. หลักความถูกต้อง หมายถึง ผู้น าหรือผู้ปกครอง/ผู้บริหารหมู่คณะทุกระดับ พึง
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลัก "ธรรม” และเว้นขาดจากการปฏิบัติ "อธรรม” ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ข้อที่ ๒. หลักความเหมาะสม หมายถึง รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนหนัก ผ่อนเบา โดยไม่เสีย
หลักการ โดยอาศัยหลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุ สังเกตผล ความเป็นผู้รู้จัก
บุคคล รู้จักฐานะของตน รู้จักชุมชน รู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม และรู้จักประมาณในการบริโภค ใช้สอย
ทรัพย์ ตลอดทั้งงบประมาณของแผ่นดินให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า ไม่สูญเปล่า ฯลฯ 
  ข้อที่ ๓. หลักความบริสุทธิ์ หมายถึง มีความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ด้วยธรรมปฏิบัติ
ดังกล่าว หรือ การบริหารกิจการ ตลอดทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยจิตใจซื่อ มือสะอาด 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 



๕๓ 

ข้อที่ ๔. หลักความยุติธรรม หมายถึง ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเที่ยงธรรม ตามหลักนิติรัฐ 
นิติธรรม ชื่อว่า "ยุติธรรม” ให้เสมอหน้ากัน ไม่เลือกปฏิบัติด้วยความล าเอียง หรือ อคติ ๔ 
  ข้อที่ ๕. หลักพรหมวิหารธรรม (คุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่) หมายถึง ปฏิบัติต่อกันด้วย
เมตตาพรหมวิหาร ปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข กรุณาพรหมวิหาร ปรารถนาที่จะให้ผู้ที่มีทุกข์ให้พ้น
ทุกข์ มุทิตาพรหมวิหาร พลอยยินดีที่ผู้อ่ืนได้ดีมีสุข ไม่อิจฉาริษยากัน และอุเบกขาพรหมวิหาร มีใจ
มัธยัสถ์เป็นกลาง วางเฉย เมื่อผู้อ่ืนถึงซึ่งความทุกข์หรือความวิบัติ อันเราช่วยอะไรมิได้ และไม่ดูถูก 
เหยียด ซ้ าเติม 

ข้อที่ ๖. หลักความเสียสละ หมายถึง ผู้น าคน หรือ นักปกครอง/นักบริหาร เป็นผู้มีอ านาจ
เหนือผู้อ่ืน พึงลดมานะ ละทิฏฐิ ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตน และสละความเห็นแก่ตัว เพ่ือ
ประโยชน์สุขของหมู่คณะ และ/หรือ เพ่ือประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม ด้วยคุณธรรมของ
ผู้น า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ดังที่กล่าวนี้ ประชาชนก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ต้อง
อยู่ร้อนนอนทุกข์๖๐ 
 
ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดหลักที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักปรองดองสมานฉันท์  

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ปราณี สุรสิทธิ์  (๒๕๕๕ : ๕๗) การสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ มีองค์ประกอบ ๖ คือ 
๑. ความมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน  ๒. ความเชื่อมั่นในตัว
ผู้น า  ๓. ความยุติธรรมในสังคม  ๔. การศึกษาของคนในชุมชน 
๕. เศรษฐกิจอยู่ในระดับพอเพียง ๖. การมีหลักธรรมเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยว 

พระราชญาณวิสิฐ 
(๒๕๕๓, หน้า ๗๐) 

ความปรองดองสมานฉันท์ได้ส าเร็จ มีองค์ประกอบทั้ง ๖ ข้อ 
ข้อที่ ๑. หลักความถูกต้อง 
ข้อที่ ๒. หลักความเหมาะสม 
ข้อที่ ๓. หลักความบริสุทธิ์ 
ข้อที่ ๔. หลักความยุติธรรม 
ข้อที่ ๕. หลักพรหมวิหารธรรม  
ข้อที่ ๖. หลักความเสียสละ 

                                                           
๖๐ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), หลักธรรมาภิบาล, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชา

ธรรมกาย, ๒๕๕๓), หน้า ๗๐. 



๕๔ 

๒.๖ หลักสาราณียธรรมเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

หลักสาราณียธรรม มี ๖ ข้อ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนั้น คือ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส
รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาพร้อมกันแล้วและตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน) ๖ ประการนี้ ท าให้เป็นที่รักท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความ
ไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน สาราณียธรรม ๖ ประการ อะไรบ้างคือ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. ตั้งมั่นในเมตตากายกรรม  ในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณีย
ธรรมแม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือ
ความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 

๒. ตั้งมั่นในเมตตาวจีกรรม ในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณีย
ธรรมแม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือ
ความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 

๓. ตั้งมั่นเมตตามโนกรรม ในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณีย
ธรรมแม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือ
ความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 

๔. บริโภคโดยไม่แบ่งแยก ลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม โดยที่สุดแม้
เพียงบิณฑบาต บริโภคร่วมกับเพ่ือนพรหม-จารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณียธรรม
แม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความ
สามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน  

๕. เป็นผู้มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทย ท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหา
และทิฏฐิครอบง า เป็นไปเพ่ือสมาธิ เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง       
สาราณียธรรมแม้นี้ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กันเพ่ือความไม่วิวาท
กัน เพื่อความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 

๖. เป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐ เป็นนิยยานิกธรรม เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่
ผู้ท าตาม เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณียธรรมแม้นี้ ท าให้เป็นที่
รักท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือ
ความเป็นอันเดียวกัน๖๑ 

                                                           

๖๑ พระไตรปิฎก, สาราณียธรรม ๖ ประการ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://pratripitaka.com/
๑๒-๓๑๑/ [๘ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

https://pratripitaka.com/๑๒-๓๑๑/
https://pratripitaka.com/๑๒-๓๑๑/


๕๕ 

ความหมายของหลักสาราณียธรรม ทั้ง ๖ ข้อ อันหมายถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ๖ 
ประการ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ท าให้คนเราไม่เห็นแก่ตัว มีแต่จะคิดถึงคนอ่ืน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่
ผู้อื่น มีเข้าใจคนอ่ืนมากขึ้น ระลึกถึงกัน ผูกพันเชื่อมโยงบุคคลไว้ด้วยน้ าใจ ๖ ดังนี้  

๑. เมตตากายกรรม แห่งสาราณียธรรม ๖ คือ ท าต่อกันด้วยจิตเมตตา หมายถึง ท าสิ่งใดก็
ท าด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนเช่น แสดงไมตรีจิต และหวังดีต่อมิตรสหาย เพ่ือนร่วมงาน บุคคลรอบ
ข้าง โดยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ด้วยความเต็มอกเต็มใจ พร้อมกับประพฤติตนอย่างสุภาพ สม่ าเสมอ 
ให้ความเคารพ และจริงใจต่อผู้อื่นแม้ในยามหน้า และลับหลัง 

๒. เมตตาวจีกรรม แห่งสาราณียธรรม ๖ คือ พูดกันด้วยเมตตา หมายถึง จะพูดอะไรก็พูด
ด้วยความปรารถนาดีต่อกัน เช่น การให้ความรู้ หรือค าแนะน าที่ดีต่อผู้อ่ืน กล่าววาจาสุภาพ พูดจริง 
ไม่พูดเพ่ือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองฝ่ายเดียว 

๓. เมตตามโนกรรม แห่งสาราณียธรรม ๖ คือ คิดต่อกันด้วยเมตตา หมายถึง จะคิดสิ่งใด
ก็ให้คิดในสิ่งที่ดี และคิดด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน เช่น ตั้งจิตปรารถนาที่จะท าคุณงามความดี คิด
มั่นในการสร้างบุญกุศล และมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความหวังดี 

๔. สาธารณโภคี แห่งสาราณียธรรม ๖ คือ แบ่งปันสิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรม หมายถึง 
แบ่งปันลาภผลที่ร่วมกัน หาร่วมกันท าโดยยุติธรรมแม้สิ่งของที่ได้มาจะน้อย แต่ก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วน
ร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวถึงกันนั้น คือ การร่วมสุข ร่วมทุกข์กัน 

๕. สีลสามัญญตา แห่งสาราณียธรรม ๖ คือ มีความประพฤติเสมอภาคกัน หมายถึง 
ประพฤติสุจริตในสิ่งที่ดีงามอย่างสม่ าเสมอ ประพฤติตนอย่างมีระเบียบวินัยเหมือนผู้อ่ืน ไม่ประพฤติ
ตนในทางแตกแยกจนเป็นที่ขัดข้องหมองใจต่อผู้อื่นหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา แห่งสาราณียธรรม ๖ คือ มีความเสมอภาคกันทางความคิด และ
เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน หมายถึง ปรับความคิดความเห็นให้มีเหตุมีผลถูกต้องเหมือนกับผู้อ่ืน 
และหมู่คณะภายใต้เหตุ และผลในทางที่ดีงาม พร้อมกับเคารพเหตุผล ยึดหลักความดีงามเป็นอุดมคติ
อย่างสม่ าเสมอ๖๒ 

ค าว่า สารณียธรรม นั้นมีความหมายว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน หรือธรรม
เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน หมายถึง หลักการอยู่ร่วมกันอย่างประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ส าหรับ
พระภิกษุสามเณร แต่คฤหัสถ์ก็สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวหรือ
สังคมเพ่ือให้เกิดความรักความคิดถึงถึงกันได้  มี ๖ ข้อ คือ 

                                                           

๖๒ thaihealthlife.com, สาราณียธรรม ๖ และหลั กปฏิบั ติ , [ออนไลน์ ], แหล่ งที่ มา : https : 
//thaihealthlife.com/สาราณียธรรม๖/ [๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

https://thaihealthlife.com/สาราณียธรรม6/%20%5b๑๑
https://thaihealthlife.com/สาราณียธรรม6/%20%5b๑๑


๕๖ 

ข้อที่ ๑ เรียกว่า เมตตากายกรรม หมายถึง การช่วยขวนขวายท ากิจธุระของกันและกัน  
แม้จะเป็นกิจธุระอะไรก็ตาม ซึ่งบังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นต้นว่า การพยาบาลกันในเวลาอาพาธ
เจ็บป่วย หรือการต้อนรับกราบไหว้อันเป็นไปทางกายด้วยเมตตาต่อกัน 

ข้อที่ ๒ เรียกว่า เมตตาวจีกรรม หมายถึง การเมตตาต่อกันแล้วแนะน าสั่งสอนให้ประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนา ให้ละชั่วประพฤติดีรวมถึงช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ แนะน า
ตักเตือนกันด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่าง
ซื่อตรง จริงใจ 

ข้อที่ ๓ เรียกว่า เมตตามโนกรรม หมายถึง การตั้งจิตปรารถนาดีคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน ตั้งเมตตาจิต หวังความไม่มีเวรต่อกัน  หวังความ
ไม่เบียดเบียนกัน หวังความสุขและประโยชน์ต่อกันและกัน 

ข้อที่ ๔ เรียกว่า สาธารณโภคี หมายถึง การได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใด
มาโดยชอบ แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียวน ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอย
บริโภคท่ัวกัน ไม่หวงไว้บริโภคจ าเพาะผู้เดียว 

ข้อที่ ๕ เรียกว่า สีลสามัญญตา หมายถึง การมีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนบ้านทั้งหลาน
ตั้งต่อหน้าและลับหลังคือมีความประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ
ของหมู่คณะ โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามด้วยความเต็มใจ 

ข้อที่ ๖ เรียกว่า ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง การมีความคิดเห็นดีงามเสมอกันกับเพ่ือนบ้าน
ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่น าไปสู่
ความสุขสงบ ความมีสวัสดิภาพปลอดภัยของการอยู่ร่วมกันในสังคม 

หลักของสาราณียธรรมทั้ง ๖ ข้อนี้ เป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
ได้อย่างดี เพราะถ้าคนในสังคมใดน าหลักธรรมหมวดนี้ไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน คนใน
สังคมนั้นย่อมแสดงกิริยาอาการต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันอย่างสุภาพ มีมารยาท มีน้ าใจช่วยเหลือท ากิจ
ธุระที่เกิดขึ้นกันอย่างเต็มใจ จะเจรจากันด้วยค าสุภาพ อ่อนหวาน มีประโยชน์และสมานประโยชน์ 
กล่าวแนะน าตักเตือนกันด้วยความหวังดีโดยบริสุทธิ์ใจจะแสดงการยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันและคิดท า
ประโยชน์ให้แก่กันด้วยจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันเป็นที่ตั้ง จะมีน าใจแบ่งปันของกินของใช้แม้
เล็กๆน้อยๆที่ตนได้มาให้แก่กัน โดยไม่เก็บซ่อนหรือหวงไว้บริโภคใช้สอยเพียงคนเดียว จะประพฤติตน
ดีงาม รู้จักรักษาระเบียบวินัย ไม่ล่วงเกินผู้อ่ืน ไม่ท าตัวให้เป็นที่น่ารังเกียจของสังคม  จะยอมฟังความ
คิดเห็นของคนอ่ืนมีความเห็นร่วมกัน ตกลงกันได้กับหมู่คณะโดยไม่ดื้อรั้นไปตามล าพัง ดังที่ท่านสรุป



๕๗ 

อานิสงส์ไว้ว่า ธรรมทั้ง ๖ นี้ ท าผู้ประพฤติให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อ่ืน เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน 
เป็นไปเพ่ือความไม่วิวาทกันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน๖๓ 

สรุปได้ว่า หลักสาราณียธรรม หมายถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ๖ ประการ คือ 
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา ท าให้
คนเราไม่เห็นแก่ตัว แต่จะคิดถึงคนอ่ืน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืน เข้าใจคนอ่ืนมากข้ึน ระลึกถึงกัน ผูกพัน
เชื่อมโยงบุคคลไว้ด้วยน้ าใจ ท าให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ท าให้คนในสังคมมีน้ าใจช่วยเหลือ
กันและกันได้ ท าให้คนในสังคมมีความรักมีความจริงใจและสมานสามัคคีกัน ท าให้ทุกคนในสังคม
เคารพกันรักนับถือและไว้วางใจซึ่งกัน ท าให้เกิดความร่วมมือกันในการท ากิจธุระของหมู่คณะ ท าให้
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติเป็นไปด้วยดี เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน การใช้
หลักธรรม น าไปสู่การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ได้แก่ หลักความถูกต้อง หลักความ
เหมาะสม หลักความเหมาะสม หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม หลักความเสียสละ เพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนได้ 
 

ตารางท่ี ๒.๖ แนวคิดหลักที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมสาราณียธรรม  
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระไตรปิฎก, สาราณียธรรม  
๖ ประการ 

สาราณียธรรม คือ ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน มี ๖ ประการ 
คือ ตั้งมั่นเมตตากายกรรม ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรม ตั้งมั่นเมตตา
มโนกรรม บริโภคโดยไม่แบ่งแยก เป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่
ด่างไม่พร้อยและเป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐ 

thaihealthlife.com สาราณียธรรม ๖ ส าหรับฆราวาส หมายถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึก
ถึงกัน ๖ ประการ คือเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา 

แก้ว ชิดตะขบ, 
(๒๕๕๐,หน้า ๑๘๑) 

วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวหรือสังคมเพ่ือให้เกิดความรัก
ความคิดถึงถึงกันได้ มี ๖ ข้อ คือเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม 
เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา 

 

                                                           
๖๓ แก้ว ชิดตะขบ , พุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๑๘๑. 



๕๘ 

๒.๗ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 

ประเทศไทยได้เกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางการเมือง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศชาติ 
และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความแตกแยกแบ่งฝ่ายของผู้คนในสังคม ปรากฏการณ์ความ
ขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งก่อตัวขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในช่วงปลายรัฐบาลของ พันต ารวจโท ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร มีการรวมตัวของกลุ่มคนในกลุ่มประชาชนเพ่ือชาติและราชบัลลังก์ และพันธมิตรเพ่ือ
ประชาชน เพ่ือชาติศาสนาที่ส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางที่อยู่ในเมือง เพ่ือขับไล่ พันต ารวจโท ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร ออกจากต าแหน่ง แต่ในขณะเดียวกันมีกลุ่มประชาชนจากต่างจังหวัด  มีเป็นจ านวนมากได้
รวมตัวกันเพ่ือสนับสนุน พันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป จากความขัดแย้ง
ทางการเมืองของคนในประเทศที่บานปลาย ท าให้เกิดการสร้างสัญลักษณ์ของทั้งสองฝ่าย โดยใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์ สีเหลืองเป็นกลุ่มคนที่ต้องการขับไล่พันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เพราะด าเนิน
นโยบายสองมาตรฐาน ที่เอ้ือต่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ส่วนคนใส่เสื้อสีแดง เป็นกลุ่มที่
สนับสนุนพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด้วยความเชื่อมั่นว่าพันต ารวจโท ดร.  ทักษิณ ชินวัตร คือ
ตัวแทนระบบทางการเมืองที่พ่ึงปรารถนา จนกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคม เกิดกา รปฏิวัติ
รัฐประหาร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓  

ในช่วงการบริหารประเทศรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ จากกลุ่มคนเสื้อสีแดงที่
สนับสนุนพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร จนมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ โดยนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
จากพรรคเพื่อไทย เข้ามาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ ๑๖ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๗ เกิดการ
ประท้วงต่อต้านรัฐบาลโดยคณะกรรมการประชาชน  เพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ เป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.) ซึ่งมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดตี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้น า การประท้วงครั้งนี้ลงเอยด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พ้นจากต าแหน่งจากการรัฐประหาร หลังจากนั้นก็มีการการสถาปนาคณะ
ทหารผู้ยึดอ านาจการปกครอง โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ช่วงกลางปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ต่อมามีการจัดตั้งคณะรัฐบาลที่น าโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และประกาศ
ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ สิ้นสุดลง มีการสรรหาและแต่งตั้งสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๗ แห่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ ท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะแนวทางเพ่ือการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ  

จังหวัดพะเยาก็เช่นเดียวกันมีการเกิดขึ้นของคนที่มีแนวความคิดทางการเมืองที่หลากสี  มี
คนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มคนเสื้อสีแดง กลุ่มคนเสื้อสีเหลือง และกลุ่มคนที่ไม่เอาเผด็จการต่อต้าน
รัฐประหาร ซ่ึงได้ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองควบคู่ไปกับการเมืองภาคประชาชนในระดับท้องถิ่นและ
ในระดับชาติ สองกลุ่มหลักที่มีถิ่นพ านักในจังหวัดพะเยา คือ กลุ่มคนเสื้อสีเหลือง ที่เรียกตัวเองว่า 



๕๙ 

“พันธมิตรพะเยา” และ “กลุ่มคนเสื้อสีแดง” แต่ละกลุ่มของคนเสื้อสีแดง ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันอยู่
ประมาณ ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มพะเยารักประชาธิปไตย, กลุ่มพะเยา ๕๑, กลุ่มพะเยาเพ่ือประชาธิปไตย, 
กลุ่มคนเสื้อสีแดงพะเยา และกลุ่มพะเยาอาร์มี เรียกรวมๆ ว่า กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ
การแห่งชาติ หรือ นปช.  

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ มีการชุมนุมในเขตภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวดั
เชียงราย และจังหวัดพะเยา ภายหลังจากข่าวการทวงคืนพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ทหารและต ารวจ จากการ
ชุมนุมที่กรุงเทพมหานคร ได้แพร่กระจายผ่านสื่อหลายช่อง มีกลุ่มคนเสื้อสีแดงพะเยา เริ่มทยอยเข้ามา
ในบริเวณศาลากลางจังหวัดพะเยา มีการตั้งเวทีปราศรัย โดยกลุ่ม กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติที่อยู่ในจังหวัดพะเยา โดยแกนน าได้ขึ้นปราศรัยว่า วันนี้จะมีกลุ่มคนเสื้อสีแดงมา
ชุมนุมกันมากทีสุ่ด เพ่ือขับไล่หรือตอบโต้เจ้าหน้าที่คู่ขนานกับการชุมนุมที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 
๒๑.๐๐ น. มีกลุ่มคนเสื้อสีแดงได้พากันเดินทางมารวมตัวกันมากข้ึนจากเดิมประมาณ ๑๐๐ คน 
เพ่ิมข้ึนอีกเกือบเท่าตัว จนเป็นเหตุให้ พลต ารวจตรีจรินทร์ อินสุวรรณโณ ผู้บังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดพะเยา, พันต ารวจเอก บัญญัติ เนตรสุวรรณ์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 
น าก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัด มาเสริมก าลังไว้ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพ่ือความปลอดภัย
ขณะที่ก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดปราบจลาจล ได้เพ่ิมจาก ๑ กองร้อย เป็น ๒ กองร้อย และไดร้ับค าสั่ง
จากผู้บังคับบัญชาให้เตรียมพร้อม และเพ่ิมก าหลังเจ้าหน้าที่ให้มาประจ าการอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด
พะเยาตลอดทั้งวัน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนและทหารก็เริ่มเดินทางเข้าปกป้อง
สถานที่ราชการที่ศาลากลางจังหวัด ๖๔  หากมองด้วยสายตาอาจจะไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ที่ไม่พึงประสงค์
เกิดข้ึน แต่เมื่อมีความคิดทางการเมืองและมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกตางกันท าให้ประชาชนใน
จังหวัดพะเยามีความคิดเป็นสามฝ่าย คือ ๑. มีความคล้อยตามกับการชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อสี
แดง ๒.มีการเห็นด้วยกับการชุมนุมของคนเสื้อสีเหลือง ๓.กลุ่มคนที่ไม่แสดงออกทางความคิดในเรื่อง
ของการเมือง หลักจากนั้นเป็นต้นมา มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สถาบัน นักวิจัย มอง
ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึนในจังหวัดพะเยา ว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจที่จะให้ผ่านไป
โดยที่ไม่ท าอะไรเลย หรือ เป็นเพียงแคก่ารแตกต่างทางความคิดเท่านั้น เพ่ือมิให้เหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดผลที่ไม่ดีในอนาคตข้างหน้า จึงจัดให้มีการเสวนาพูดคุยกับของกลุ่มคนเสื้อสีเหลืองและคนเสื้อสี
แดงและคนที่หลากสีในกรณีเกี่ยวกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และทางออกต่อการเมืองที่เป็นอยู่ จน
เกิดเป็นพะเยาโมเดล ที่เป็นรูปแบบของการด าเนินการเพ่ือลดความขัดแย้งและ สร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ โดยมีการเปิดเวทีเจรจากันระหว่าง นายชุมพล ลีนานนท์ แกนน า ระดับจังหวัด

                                                           
๖๔ ไทยรัฐออนไลน์. แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/76135 [ ๑๐ เมษายน 

๒๕๕๓]. 

https://www.thairath.co.th/news/local/76135


๖๐ 

ของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) และนายศิริวัฒน์ จุปะมัดถา แกนน าระดับจังหวัดของแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) จังหวัดพะเยา โดยมีสถาบันปวงผญาพยาว เป็น
ตัวกลางในการจัดการและประสานงาน เพ่ือจัดเวทีสานเสวนา ระหว่างสองกลุ่ม และมีการจัดท าการ
วิจัยครั้งนี้ในช่วงที่ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะของการปฏิรูปประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง
เป็นการสร้างพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะกลุ่ม ประชาชนซึ่งถือเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่
ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง ๕ – ๖ ปีทีผ่่านมา โดยการเปิดเวทีสานเสวนา เพ่ือรวบรวม
ข้อเสนอและรูปธรรมของการปฏิรูปในประเด็นต่างๆ ซึ่ง ผู้วจิัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มการเมือง และ
กลุ่มผลประโยชน์ มาเป็นกรอบในการท าความเข้าใจในประเด็นความเป็นมา พัฒนาการของความ
ต้องการ เป้าหมายของกลุ่มผลประโยชน์โดย กลุ่มผลประโยชน์ ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มการเมืองใน
จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย กลุ่มเสื้อสีแดง และกลุ่มเสื้อสีเหลือง ลักษณะของกลุ่มเป็นการรวมตัว
ตั้งแต่สองคนข้ึนไป มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน มีกิจกรรมต่อเนื่อง มีผลประโยชน์ร่วมกัน แต่ละ
กลุ่มมีบทบาทเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งนั้น๖๕ 

จังหวัดพะเยา ได้มีการแบ่งเป็นการปกครองออกเป็น ทั้งหมด ๙ อ าเภอ ประกอบด้วย     
๑. อ าเภอเมืองพะเยา ๒. อ าเภอแม่ใจ ๓. อ าเภอเชียงค า ๔. อ าเภอดอกค าใต้ ๕. อ าเภอปง              
๖. อ าเภอจุน ๗. อ าเภอเชียงม่วน ๘. อ าเภอภูซาง ๙. อ าเภอภูกามยาว แบ่งเป็น ๖๘ ต าบล ๗๗๙ 
หมู่บ้าน/๓๙ ชุมชน (อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จ านวน ๑๓ ชุมชน และเทศบาลเมืองดอกค าใต้ 
๒๖ ชุมชน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลต าบล ๓๓ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๓๖ 
แห่ง ณ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีประชากรทั้งสิ้น ๔๖๖,๒๒๐ คน เป็นชาย ๒๓๓,๑๑๐ คน หญิง 
๒๓๓,๑๑๐ คน มีจ านวนบ้านทั้งสิ้น ๑๗๐,๒๑๑ หลัง ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ ๗๖.๘๗ คน/
ตร.กม. จังหวัดพะเยามีชาวบ้านอาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกเขาสูง จ านวน ๔ เผ่า ๑ ชนกลุ่มน้อยได้แก่ 
เผ่าเย้า เผ่าแม้ว เผ่าถิ่น เผ่าลีซอ และไทลื้อ โดยกระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆเช่น อ าเภอเชียงค า 
อ าเภอแม่ใจ อ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอคอกค าใต้ อ าเภอเชียงม่วน และอ าเภอภูซางมีจ านวนครัวเรือน 
๒,๖๕๘ ครัวเรือน ๓,๓๔๖ ครอบครัว 
 

 
 
 
 
                                                           

๖๕ เรื่องเดียวกัน.หน้า ๔. 



๖๑ 

๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทาง
การเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์” ได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

นิเทศ สนั่นนารี ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารเชิงพุทธเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม” 
ผลการวิจัยพบว่า  

๑) แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารเชิงพุทธเพ่ือสร้างความปรองดอง พบว่า เป็นการสื่อสาร
ด้วยสติและปัญญา มีความรอบครอบในขณะท าการสื่อสาร โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ตนเองและผู้ อ่ืนมี
ความสุข ยึดหลักกัลยาณมิตตธรรม หลักสัปปุริสธรรม เบญจศีลและเบญจธรรม หลักอริยสัจ หลักไตร
ลักษณ์ บนพ้ืนฐานของสัมมาทิฏฐิ คุณค่าแท้และประโยชน์ที่แท้จริง ส่วนปัญหาการสื่อสารเกิดจาก
อคติ และขาดการพิจารณาด้วยเหตุผลก่อนเชื่อข้อมูลข่าวสาร ควรยึดหลักหลักโยนิโสมนสิการ กาลาม
สูตร และปรโตโฆสะ การสื่อสื่อสารเพ่ือสันติตามหลักไตรสิกขา และตัวชี้วัดการสื่อสารเชิงพุทธเพ่ือ
สร้างความปรองดอง ประกอบด้วย สาราณียธรรม ๖ สังคหวัตถุ ๔ และ พรหมวิหาร ๔  

๒) ศึกษาสภาพปัญหาด้านการสื่อสารเพ่ือสร้างความปรองดอง พบว่า มีอยู่ ๘ ประเด็น 
คือ (๑) ความต้องการมีอิทธิพลต่อกัน (๒) การมีทางเลือกที่หลากหลาย (๓) ความต้องการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อ อารมณ์ และพฤติกรรมผู้อ่ืน (๔) ขาดทักษะการสื่อสาร (๕) ข้อมูลคลุมเครือ
ขาดการกลั่นกรอง (๖) เนื้อหาขาดความเป็นสากล (๗) อคติ และ (๘) สิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรค  

๓) รูปแบบและกระบวนการการสื่อสารเชิงพุทธเพ่ือสร้างความปรองดอง พบว่า มี ๓ 
ประเด็น คือ (๑) องค์ประกอบการสื่อสารเชิงพุทธ ได้แก่ การสื่อสารของพระพุทธเจ้าตามระดับ
สติปัญญาของบุคคล การสื่อสารด้วยหลักกัลยาณมิตรธรรม สื่อสารความจริงและเว้นลักษณะมุสาวาท 
ผู้สื่อสารและผู้รับสารมีความเป็นบัณฑิต มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม 
ยึดหลักโยนิโสมนสิการและปรโตโฆสะ และ ยึดหลักกาลามสูตร (๒) เป้าหมายการสื่อสารเชิงพุทธ 
ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายในการสอนของพระพุทธเจ้า ๓ ประการ และ เป้าหมายเพ่ือการปฏิบัติชอบ 
ปฏิบัติเหมาะสม ปฏิบัติไม่เป็นข้าศึก ปฏิบัติเอื้อประโยชน์ ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติด้วยตนเอง ปฏิบัติด้วย
ความเพียร เกิดความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ อนุเคราะห์โลก และ เพ่ือความหลุดพ้น และ        (๓) 
กระบวนการสื่อสารเชิงพุทธตามแนวไตรสิกขา๖๖ 

สุรพล สุยะพรหม ไดว้ิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณวาที”  (เจ้า
คุณพิพิธ) : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๖๐ ผลการวิจัยพบว่า 

                                                           
๖๖ นิเทศ สนั่นนารี และคณะ, “การสื่อสารเชิงพุทธเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม”, วารสาร

บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๕๙-๑๗๘. 



๖๒ 

กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ในช่วงเวลาปี 
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๖๐ นั้น เจ้าคุณพิพิธในฐานะผู้ส่งสารที่เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้น าเทคนิค
และวิธีการสื่อสารของพระพุทธเจ้ามาใช้ คือ สื่อสารได้อย่างแจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้าและ     ร่าเริง 
อีกทั้งเป็นผู้ส่งสารทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างตรงไปตรงมานับเป็นพระภิกษุที่มีฝีปาก
แกล้วกล้าด้วยการใช้ภาษาไทยทั้งรูปแบบของร้อยแก้วและร้อยกรอง ส่วนสารนั้นเจ้าคุณพิพิธได้ใช้
เนื้อหาของหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือเสนอเป็นแนวทางแก้ปัญหาสังคมและปัญหา
ทางการเมือง โดยผ่านช่องทางของสื่อทั้งสื่อกระแสหลัก คือ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หนังสือและ
ในรูปแบบของการบรรยาย ปาฐกถา การเทศนา รวมถึงการใช้สื่อบุคคลผ่านสื่อใหม่ทั้งยูทูป เฟชบุ๊ค 
และเพจ รวมเป็นรูปแบบของมัลติมีเดียที่มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และผู้รับสารของเจ้า
คุณพิพิธ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและในตัวเมืองที่เป็นผู้ที่มีความสนใจ
ทางการเมืองและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง๖๗ 

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้วิจัยเรื่อง “พุทธวิธีเชิงบูรณาการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการ
เมืองไทยปัจจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า การแก้ปัญหาความขัดแย้งสามารถอาศัยทุนที่ยิ่งใหญ่ของ
สังคมไทย ๒ ประการคือ พระพุทธศาสนาและพระราชปรีชาญาณแห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในการใช้ “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพุทธปรัชญาเป็นเครื่อง
เชื่อมโยงคุณค่าของประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับรากฐานทางศีลธรรมและ “ความเป็นไทย” ควบคู่
กับพระราชด ารัสเรื่องการใช้ ประชาธิปไตยขั้นหมู่บ้านเป็นรากฐานรองรับประชาธิปไตยขั้นประเทศ
เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งการเมืองไทยอย่างเป็นระบบ๖๘ 

สืบวงษ์ สุขะมงคล ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ
ไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๕” ผลการวิจัยพบว่า 

การก่อตัวของความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๕ 
สาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง ประกอบด้วย ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของ
ประชาชน การขัดกันในอ านาจและผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง สื่อมวลชนและกลุ่มพันธมิตร การ
รัฐประหาร ระบบตรวจสอบถ่วงดุล รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ การก่อตัวความ
ขัดแย้งเป็นมูลเหตุที่ส าคัญที่สุดคือ การชุมนุมทางการเมืองโดยยึดสถานที่สาธารณะ รูปแบบความ

                                                           

 ๖๗ สุรพล สุยะพรหม, “การสื่อสารทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) : ศึกษาในช่วง
เวลา พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๖๐”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารทางการ
เมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๒). 
 ๖๘ สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, “พุทธวิธีเชิงบูรณาการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยปัจจุบัน”, 
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๖๖-๖๗. 



๖๓ 

ขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๕ ประกอบด้วย สื่อมวลชนที่ไม่
เป็นกลางและน าเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน นักวิชาการท่ีไม่เป็นกลาง วาทกรรม “อ ามาตย์และไพร่” การ
ชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อเหลือง การปราบปรามและการใช้ก าลังโดยรัฐ และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
ไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทียมกัน รูปแบบความขัดแย้งที่มีระดับปัญหาสูงสุดคือ การชุมนุมปราศรัยที่
แยกราชประสงค์ ผลกระทบต่อความมั่นคง ประชาชน และประชาธิปไตย ที่เกิดจากความขัดแย้งทาง
การเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ผลกระทบทางด้านความ
แตกแยกของคนในชาติ จริยธรรมและธรรมาภิบาล ผลกระทบด้านความมั่นคง ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ การยอมรับของประเทศในระดับนานาชาติ ผลกระทบกับความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม ประชาธิปไตย ผลกระทบที่มากท่ีสุดคือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  

การบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – 
๒๕๕๕ ประกอบด้วย การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ การแก้ปัญหาโดยสันติวิ ธีและการใช้
กระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย การเยียวยา การปรองดอง การให้ความเป็นธรรมตาม
กฎหมาย การอภัยโทษในกรอบกฎหมาย โดยสังเคราะห์เป็นตัวแบบในการบริหารจัดการความขัดแย้ง
ประกอบด้วย ๑) กระบวนการปรองดองที่มีรัฐบาลเป็นผู้นา ( reconciliation process led by 
government) ๒) การสร้างอนาคตร่วม (shared future) ๓) การแบ่งปันอ านาจ (shared power) 
๔) การจัดสรรผลประโยชน์ (shared benefits) ผลวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ปัจจัยที่จะแก้ไขความ
ขัดแย้งได้สูงที่สุดคือ การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ๖๙  

สมหมาย จันทร์เรือง ได้วิจัยเรื่อง “แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
ปราโมช” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช คือการ
ปกครองที่ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการปกครอง ได้แก่ ทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ และ
จักรวรรดิวัตร ซึ่งสามารถน ามาใช้กับการเมืองการปกครองไทยในปัจจุ บัน เฉพาะอย่างยิ่ ง
ทศพิธราชธรรม ได้น ามาประยุกต์กับการบริหารองค์การภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง 
ส าหรับการปกครองของประเทศไทยด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สอดคล้องกับหลักธรรมราชาหรือราชาธิปไตย ที่ผู้น าการปกครองต้องกอปรด้วย คุณธรรมจริยธ รรม
ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยความซื่อสัตย์สุจริต และความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติที่สังคมไทย
ต้องการมากที่สุด นอกจาก ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้น าเสนอแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธผ่าน
ทางนวนิยายและบทความในหนังสือพิมพ์แล้วยังได้แสดงบทบาทด ารงตนและด ารงความเป็นผู้น าทาง

                                                           

 ๖๙ สืบวงษ์ สุขะมงคล, “การบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี  
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๕”, วารสารเกษมบัณฑิต, ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๓๙.  



๖๔ 

การเมืองตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา อันถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักการเมืองและการบริหาร
บ้านเมืองไทยในทุกยุคทุกสมัย๗๐  

ภาคภูมิ หรรนภา ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดเพ่ือการเมืองของพรรคอนาคต
ใหม่ ในการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒”  ผลการวิจัยพบว่า 1)สินค้าทางการเมือง ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ ผู้ลง
สมัครรับเลือกตั้ง และส่วนนโยบาย พบว่า พรรคอนาคตใหม่ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของผู้สมัครไม่เคยมี
ประวัติหรือประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อน ส่วนนโยบายตามกรอบแนวคิดการตลาดเพ่ือการเมือง
นั้น พบว่าพรรคอนาคตใหม่นั้นมีนโยบายประชานิยม เน้นเสนอต่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและมุ่งแก้ไข
ปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. ๒๕๖๐  ๒)การตลาดแบบผลักดัน ของพรรคอนาคตใหม่ มีเครือข่าย
สมาชิกทั่วประเทศ และการลงพ้ืนที่จัดเวทีปราศรัย และที่ส าคัญใช้การหาเสียงรูปแบบพิเศษ Event 
Marketing ๓)การตลาดแบบดึงดูดผ่านการสื่อสาร ๒ช่องทาง คือสื่อมวลชน และสื่อออนไลน์ พบว่า 
พรรคอนาคตใหม่สื่อสารผ่านสื่อมวลชน เหมือนกันโดยส่งตัวแทนพรรคไปออกรายการโทรทัศน์ ขึ้น
เวทีแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งจัดโดยองค์กรต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์นโยบายพรรค ส่วนเรื่องการใช้สื่อ
ออนไลน์พรรคอนาคตใหม่ใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องหลักทางในการสื่อสารไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยตรง
๔) การส ารวจความคิดเห็น พบว่าพรรคอนาคตใหม่ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือศึกษา
รายละเอียดเชิงลึกซึ่งเป็นกระบวนการผลิตนโยบาย ความถี่ในการส ารวจ และหน่วยงานวิจัย โดย
พรรคอนาคตใหม่มีการส ารวจเป็นประจ า เช่นการลงพ้ืนที่ของพรรค และมีทีมวิจัยเป็นของตนเองใน
การส ารวจ๗๑  

กฤติยา รุจิโชค “การสื่อสารการเมืองเพ่ือรักษาภาพลักษณ์รัฐบาลในสื่อยุคดิจิทัล” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) พบว่า การสื่อสารการเมืองเพ่ือรักษาภาพลักษณ์รัฐบาลมีรูปแบบการสื่อสารทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสื่อดิจิทัล รูปแบบการสร้างเนื้อหาเป็นไปตามคุณภาพของสื่อ
ดิจิทัลมีทั้งการสร้างเนื้อหา ภาพ วีดีโอ กราฟฟิก โดยมีหน่วยงานและองค์กรประชาสัมพันธ์รัฐท า
หน้าที่ดูแลภาพลักษณ์ของรัฐบาลร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลและเป็นไป
ตามนโยบายประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลและพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ๒) พบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนต่อ
การจัดการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือรักษาภาพลักษณ์รัฐบาลในสื่อยุคดิจิทัลคือ การวางแผนการสื่อสาร
ทางการเมืองเพ่ือรักษาภาพลักษณ์รัฐบาลในสื่อยุคดิจิทัล นโยบายการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือรักษา

                                                           

 ๗๐ สมหมาย จันทร์เรือง, “แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช”, วารสาร
กระแสวัฒนธรรม, ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๒๘ (ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๑๗-๒๖.  

๗๑ ภาคภูมิ หรรนภา, “การสื่อสารทางการตลาดเพื่อการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ ในการเลือกตั้งปี 
๒๕๖๒”, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๒  (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔) : ๑-๑๕.  



๖๕ 

ภาพลักษณ์รัฐบาลในสื่อยุคดิจิทัล  การจัดการการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือรักษาภาพลักษณ์รัฐบาลใน
สื่อยุคดิจิทัล๗๒ 

  ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย  ศักดิ์พงศ์ หอมหวล และ ประภัสสร ปรีเอ่ียม  ได้วิจัยเรื่อง 
“สถานีสาราณียธรรม : พ้ืนที่บ่มเพาะความรู้ชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัญหาความหลากหลายใน
ชุมชน พบเห็นการด าเนินชีวิตของความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือการประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่
อาศัยประสบการณ์ที่ถ่ายทอดกันมา เผชิญกับความเสี่ยงต่อการสูญสลายเรื่องระบบความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หลังจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
ธรรมชาติได้สูญสลายไปจากชุมชน แต่ยังคงด าเนินวิถีของตนได้ เพราะชุมชนมีจุดแข็งของการให้
ความส าคัญต่อกัน  ต่อตนเองและต่อคนอ่ืน  ความมีน้ าใจเ อ้ืออาทรกันและแบ่งปัน  ยึดมั่น
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี จึงต้องน าจุดแข็งไปสร้างกระบวนการบ่มเพาะความรู้ที่เหมาะสม        
๒) น าหลักพุทธธรรม“สาราณียธรรม ๖” ประยุกต์ให้เอ้ือต่อการบ่มเพาะความรู้ชุมชน เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็ง คุณลักษณะ ๖ ประการคือ หลักธรรมที่ ๑ เมตตากายกรรม คุณลักษณะมี
ความสามัคคีเสียสละและร่วมแรงร่วมใจกัน หลักธรรมที่ ๒ เมตตามโนกรรมคุณลักษณะมีจิตใจเมตตา
เสียสละเพ่ือส่วนรวม หลักธรรมที่ ๓ เมตตาวจีกรรม คุณลักษณะคิดดี พูดดี ท าดีหลักธรรมที่ ๔ สา
ธารณโภคี คุณลักษณะมีน้ าใจเพ่ือสังคม เคารพซึ่งกันและกัน หลักธรรมที่ ๕ สีลลาสามัญญตา 
คุณลักษณะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สังคมวางไว้ หลักธรรมที ่๖ ทิฏฐิสามัญญตา คุณลักษณะมีเหตุผล
และรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมากขึ้น พบว่าการขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก   
สาราณียธรรม ตามฐานคิดและคุณลักษณะ ๖ ประการ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันการด าเนินชีวิตให้ผู้คน
พ้นจากความเสี่ยง ๓) น าเครือข่ายสถานีสาราณียธรรมเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอ่ืน เป็นการเชื่อมโยง
การเรียนรู้ในพฤติกรรมเชิงประจักษ์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ๒ ช่องทาง คือการน าเครือข่าย
ไปเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอื่น และชุมชนพื้นที่อ่ืนมาเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม๗๓ 

พระครูวินัยธรสุดใจ ชิตมโน (ฆารประเดิม) ได้วิจัยเรื่อง “การใช้หลักสาราณียธรรม ๖ 
ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์”  ผลการวิจัยพบว่า ๑) 
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในการบริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านทิฏฐิสามัญญตา ด้านสีลสามัญญตา ด้านเมตตา
กายกรรม ด้านเมตตามโนกรรม ด้านเมตตาวจีกรรม และ สาธารณโภคี ตามล าดับ ๒) ผลการทดสอบ

                                                           
๗๒ กฤติยา รุจิโชค, “การสื่อสารการเมืองเพื่อรักษาภาพลักษณ์รัฐบาลในสื่อยุคดิจิทัล”, วารสาร มจร 

พุทธปัญญาปริทรรศน์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔) : ๒๕-๓๔. 
๗๓ ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย  ศักดิ์พงศ์ หอมหวล และประภัสสร ปรีเอี่ยม, “สถานีสาราณียธรรม  : พื้นที่

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



๖๖ 

สมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ท างานต่างกัน มี
ความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในการบริหารโรงเรียน โดยเรียงล าดับตามจ านวนความถ่ีจากสูงสุดไปหา
ต่ าสุด สามอันดับแรก คือ ผู้บริหารควรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ เพ่ือความเป็นธรรม ควรมีสวัสดิการในโรงเรียนให้ดีเพ่ิมขึ้น และ ผู้บริหารควรเอาใจใส่เกี่ยวกับ
ปัญหาและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างสร้างสรรค์๗๔ 

สมเกียรติ ส าลีพันธ์ บรรจบ บรรณรุจิ และขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ ได้วิจัยเรื่อง “แนว
ทางการประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพ่ือการจัดการความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย
กับพนักงาน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ความขัดแย้งในกรณีที่พนักงานเรียกร้องในเรื่องการจ่าย
ค่าตอบแทนค่าท างานล่วงเวลาซึ่งมูลเหตุของความขัดแย้งมี ๓ ประการ คือ ทัศนคติ ผลประโยชน์และ
ข้อมูล การจัดการความขัดแย้งด าเนินมาสู่การฟ้องร้อง ซึ่งท าให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับผู้บริหารองค์กรขาดความปรองดองสมานฉันท์ ๒) หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมที่
สามารถน ามาใช้จัดการปัญหาความขัดแย้ง และท าให้เกิดความรักความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันในองค์กร ๓) การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงานด้วย
หลักสาราณียธรรม ๖ เริ่มต้นจากความเห็นที่ตรงกัน การมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกาในองค์กร
ร่วมกัน ความมีจิตคิดเมตตาต่อกันน ามาซึ่งการแสดงออกด้วยความเคารพ ให้เกียรติและเห็นอกเห็นใจ
กัน พร้อมที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยความเป็นธรรม องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย คือ IP-OP 
Model คือ IPหมายถึง การพัฒนาสันติภายในตน (Inner Peace) น าไปสู่การพัฒนาสันติภายนอก 
OP (Outer Peace) ซึ่งจะน าไปสู่องค์กรสังคม อันอุดมด้วยสันติสุข๗๕ 

สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ธิติวุฒิ หม่ันมี และสุรินทร์ นิยมางกูร  ได้วิจัยเรื่อง  “การ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า ๑) การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัด นครสวรรค์ มี ๓ ด้าน คือ ๑.๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน 
ต้องบริหางานที่เท่าเที่ยว เพ่ือให้เกิดการยอมรับร่วมกัน ๑.๒) การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่า
เทียมกัน ต้องปฏิบัติต่อทุก คนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ๑.๓) การรณรงค์สร้างความรักความ

                                                           
๗๔ พระครูวินัยธรสุดใจ ชิตมโน (ฆารประเดิม), “การใช้หลักสาราณีียธรรม ๖ ในการบริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ”์, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑๘๙-๒๐๐. 

๗๕ สมเกียรติ ส าลีพันธ์ บรรจบ บรรณรุจิ และขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, “แนวทางการประยุกต์        
หลักสาราณียธรรมเพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงาน”, วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๔๔๓ ๔๕๖.  



๖๗ 

สามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม มีการจัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ภายในองค์กร ๒) รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ในด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมและยอมรับ
ร่วมกันแนวทางในการส่งเสริม ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน การบริหารแบบมีส่วนร่วม
และการยอมรับร่วมกันโดยการประชุมปรึกษาหารือเป็นประจ าทุกเดือน เปิดพ้ืนที่หรือเวทีทาง
ความคิดให้เกิดการยอมรับและสร้างแนวทางส่งเสริมความสมานฉันท์ในองค์การ และไม่ใช้ความ
คิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ ค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกันตัดสินใจ๗๖ 

รัฐ  กันภัย ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนต าบลเขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง” ผลการวิจัย
พบว่า ๑. ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลเขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง มีความเห็นว่า ด้าน
การสื่อสารทางการเมือง มีการสื่อสารทางการเมืองจากสื่อโทรทัศน์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับ มากที่สุด ๒. 
การสื่อสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง มีความสัมพันธ์ทางบวก โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
๓. การสื่อสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
องค์การบริหารส่วนต าบล เขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง มีค่ าอ านาจการพยากรณ์ ร้อยละ 
๕๔.๙๗๗ 

วัฒนา  นนทชิต ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” พบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นและการสื่อสารทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาล ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากการสื่อสารทางการเมืองยังอยู่ในระดับ
น้อย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง

                                                           
๗๖ สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ธิติวุฒิ หมั่นมี และสุรินทร์ นิยมางกูร, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อ

การส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์”, วารสาร มจร  
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๕๗-๖๘. 
 ๗๗ รัฐ  กันภัย, “การสื่อสารทางการเมืองและการมีสว่นร่วมของประชาชนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิน่

ในองค์การบริหารส่วนต าบลเขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง”, วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘) : 76. 



๖๘ 

ท้องถิ่น ในด้านของการเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น และการก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูงโดยความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน๗๘ 

จุฑาพล เมตตาสัตย์ ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองผ่านการตลาดทางการเมือง 
ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ : ศึกษากรณี การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔” ผลการวิจัยพบว่า การรณรงค์หาเสียงของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้น าการตลาดทางการเมืองมาใช้ใน
การพัฒนายุทธศาสตร์การรณรงค์หาเสียง และใช้วิธีการสื่อสารทางการเมืองที่มีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ซึ่งทุกครั้งนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ สามารถเรียกการตอบรับของสังคมและ
ประชาชนพร้อม ๆ กับการเรียกคะแนนนิยมเข้าตัวได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีกลยุทธ์ในการหาเสียง
ไม่ซ้ าใครด้วยการน าเสนอตัวตนที่เป็น “คนจริง” ผสมกับการยกปัญหาที่โดดเด่นและเป็นกระแสสังคม
ขึ้นมาชี้วิธีแก้ด้วยข้อความที่มีเสียดสีและกระตุ้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจของผู้พบเห็นได้เป็นอย่างมาก๗๙ 

สะถิระ เผือกประพันธุ์ ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน : 
ศึกษาในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๔๘” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสื่อสารทางการเมือง
ของนายอุทัย พิมพ์ใจชน ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๔๙ ในฐานะตัวแทนผู้ส่งสารนายอุทัย พิมพ์ใจชน 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเมืองมีอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมืองที่รักความเป็น
ประชาธิปไตย อยู่บนหลักของความถูกต้องชอบธรรมต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง รู้และเข้าใจใน
กฎระเบียบเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สิ่งเหล่านี้คือ ตัวตนและภาพลักษณ์ที่ประชาชนได้รับรู้
เกี่ยวกับในอุทัย พิมพ์ใจชน ในฐานะเป็นผู้ส่งสารหรือแหล่งสาร เนื้อหาของสารที่นายอุทัย พิมพ์ใจชน 
ได้สื่อสารออกสู่สาธารณะชน เช่น การต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย ความเป็นกลางทางการเมือง ความ
เด็ดขาดและกล้าตัดสินใจ ความซื่อสัตย์และยุติธรรม การกระจายอ านาจสู่ประชาชนเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการตอบอภิปรายในสภา เป็นต้น ช่องทางในการสื่อสารได้ใช้กลยุทธ์การ
สื่อสารผ่านสื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง เช่น แผ่นพับ ป้ายโฆษณา การ
ปราศรัย เป็นต้น ผู้รับสารมีหลายระดับทั้งประชาชนทั่วไป นักการเมือง ข้าราชการและสื่อมวลชน 

                                                           

 ๗๘ วัฒนา  นนทชิต, “การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น : ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม
๒๕๕๙) : 115. 
 ๗๙ จุฑาพล เมตตาสัตย์, “การสื่อสารทางการเมืองผ่านการตลาดทางการเมือง ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ : 
ศึกษากรณี การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๖).     



๖๙ 

เพราะในอุทัย พิมพ์ใจชน มีต าแหน่งทางการเมืองที่หลากหลาย ข้อสังเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาการ
สื่อสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน สรุปได้ดังนี้ 

ภาพลักษณ์ทางการเมือง : นักการเมืองที่จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนต้องเป็นผู้ที่มี
ภาวะผู้น าสูง ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยควบคุมอารมณ์และใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา มีลักษณะของภาวะผู้น าตามแบบผู้น าประชาธิปไตย ทั้งด้านบุคลิกภาพ 
ความรู้ความสามารถ มีความแม่นย าในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการท าหน้าที่ประธานรัฐสภามีความ
แม่นย าในกฎระเบียบการประชุม ท าให้เป็นที่ยอมรับ และต้องสื่อสารภาพลักษณ์ไปยังประชาชน อัน
จะก่อให้เกิดภาพท่ีดีต่อผู้รับสาร 

กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมือง : นายอุทัย พิมพ์ใจชน ได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อ
บุคคล โดยเฉพาะช่วงแรก ๆ สื่อบุคคลจะมีความส าคัญมากเพราะข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร
ยังไม่พัฒนาเท่าทุกวันนี้ ผู้น าชมชน และหัวคะแนนจึงเป็นสื่อบุคคลที่จ าเป็น รองลงมา คือ สื่อมวลชน
และสื่อเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้งหรือสื่อเฉพาะกิจโดยเฉพาะการปราศรั ยต้องเป็นที่ชื่นชอบของ
ชาวบ้าน 

การให้ความส าคัญกับประชาชนในพ้ืนที่ฐานเสียง และมีระบบการเมืองท้องถิ่นที่เชื่อมโยง
กับการเมืองระดับชาติ การมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพราะวิถีชีวิตสังคมไทยยังต้องการระบบ
อุปถัมภ์ค้ าชูกัน นักการเมืองต้องพ่ึงพาได้ จึงจะท าให้นักการเมืองได้รับความนิยมตลอดไป ซึ่งในกรณี
ของนายอุทัย พิมพ์ใจชน ในระยะหลัง ได้ห่างเหินกับประชาชนในพ้ืนที่ที่เป็นฐานเสียงท าให้คู่แข่ง
ทางการเมืองที่รักษาพ้ืนฐานเสียงได้ดีกว่าแย่งชิงความนิยมในหมู่ประชาชน๘๐ 

ยุพดี วิภัติภูมิประทศ ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง : 
ศึกษาในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๕๓” ผลการวิจัยพบว่า บริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อการ
สื่อสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง คือ บริบทในช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๓๕ ส่งผลให้พลตรี
จ าลอง ศรีเมือง ได้รับยกย่องเป็นนักการเมืองทีซื่อสัตย์ สุจริต บริบทต่อมา คือ บริบทในช่วงปี พ.ศ.
๒๕๓๖-๒๕๔๘ ซึ่งเป็นบริบทที่พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ไม่ประสบความส าเร็จในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และบริบทสุดท้าย คือ บริบทในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๔ การต่อสู่ทางการเมือง
ของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ในฐานะแกนน ากลุ่มพันธมิตรประชานเพื่อประชาธิปไตย 

ส าหรับ “สาร” ที่ส่งออกมานั้นล้วนแสดงถึงอุดมการณ์ทางการเมืองของพลตรีจ าลอง   
ศรีเมือง ได้แก่ “การท าแท้ง เป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ผิดหลักของศาสนาพุทธ” “เราจะสู่เพ่ือชาติและ
ราชบัลลังก์ โดยไม่หวังลาภสักการะใด ๆ” “ชายชาติทหารต้องกล้าหาญไม่เกรงกลัวความตาย” 
                                                           

 ๘๐ สะถิระ เผือกประพันธุ์, “การสื่อสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน : ศึกษาในห้วงเวลา
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๔๘”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๔). 



๗๐ 

“ประเทศต้องเป็นประชาธิปไตย” “นักการเมืองต้องซื่อสัตย์และเสียสละ” “ระบอบประชาธิปไตย
นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง” “การเมืองต้องคุณธรรม” “กินน้อย ใช้น้อย ท างานให้มากที่
เหลือจุนเจือสังคม” “ไม่ร่วมงานกับนักการเมืองทุจริต” “ต้องคัดค้านการขยายธุรกิจอบายมุขที่ท า
ความเสียหายต่อประเทศชาติ และ “ต้องเปิดโปงความไม่ชอบธรรม และวาระซ่อนเร้นของของระบอบ
ทักษิณ” ซึ่งสารทั้งหมดนี้ ได้ถูกส่งผ่านสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการก าหนดวาระใน
สื่อมวลชน ตามทฤษฎี Agenda Setting ท าให้พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ได้พ้ืนที่สื่อมวลชน และเป็นที่
รู้จักของประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ส่วนกลุ่มผู้รับสารของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ได้แก่ คน
กรุงเทพมหานคร ประชาชนทั่วไป ชนชั้นกลางที่สนับสนุนกลุ่มพันมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย 
กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมสันติอโศก ส่วนกลุ่มคนรากหญ้ามีแนวโน้มที่จะปฏิเสธสารของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง 

ข้อสงเคราะห์ที่เกิดจากการวิจัย พบว่า 
๑. การน าเอาแนวคิดด้านศาสนามาผสานกับแนวคิดด้านประชาสงเคราะห์สร้าง

เอกลักษณ์ให้โดดเด่นแก่พลตรีจ าลอง ศรีเมือง 
๒. การมีสื่อของตัวเอง เช่น โทรทัศน์ดาวเทียมเอเอสที่วี เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของ

กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
๓. การเปลี่ยนแปลงจุดยืนทางการเมืองท าให้พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ไม่ประสบ

ความส าเร็จในการเมืองระดับชาติ 
 ๔. การน าเสนอภาพลักษณ์ที่ไม่สอดคล้องบริบทน ามาสู่ความพ่ายแพ้ทางการเมือง๘๑ 

วิชาญ จ าปาขาว ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตย: ศึกษากรณีการชุมนุมประท้วงหลักการเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐” ผลการศึกษา
พบว่า กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนตามตัวแบบ SMCR Model ของ เดวิด เค. เบอร์โล (David K. Berlo) กล่าวคือ ผู้ส่งสาร 
(Source) ในที่นี้ คือ แกนน ามีความรู้ ประสบการณ์และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ประกอบกับการมี
เครือข่ายที่กว้างขวางท าให้การสื่อสารของกลุ่มได้รับความสนใจและสามารถดึงดูดโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิด
ความคล้อยตามได้ประกอบกกับตัวสาร (Message) ที่สามารถชักจูงและกระตุ้นปลุกเร้าผู้ฟังให้เกิด
ความรู้สึกร่วมกับกลุ่มและนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดการกับโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างความเป็น
ปึกแผ่นให้กับผู้เข้าร่วมชุมนุมอย่างเป็นระบบอันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการระดมมวลชน และจัดการกับ
มวลชนที่มีจ านวนมากได้อย่างต่อเนื่องและในส่วนของช่องทางในการสื่อสาร (Channels) นั้น กลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยมีช่องทางสื่อสารอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น การปราศรัยบน
                                                           

 ๘๑ ยุพดี วิภัติภูมิประทศ, “การสื่อสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง : ศึกษาในช่วงเวลา
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๕๓”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาสื่อสารการเมือง , (วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๘). 



๗๑ 

เวที สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ เว็ปไซต์ และสื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ ซึ่งสื่อเหล่านั้นช่วยให้การเผยแพร่ตัวสาร
ออกมาได้อย่างเป็นระบบและสามารถผลิตซ้ าตัวสารของกลุ่มออกมาได้ตลอดเวลา ช่องทางในการ
สื่อสารเหล่านี้จึงก่อให้เกิดการสร้างจิตส านึกทางการเมือง (Political Consciousness) ของกลุ่ม
มวลชนได้ และสุดท้ายก็คือ ผู้รับสาร (Receiver) แม้จะมีความหลากหลายทางด้าน อาชีพ การศึกษา 
สถานะทางสังคม และอายุ แต่ผู้รับสารของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยนั้นก็มีทัศนคติ
ในเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองที่ตรงกันกับกลุ่ม ประกอบกับเนื้อความของสารที่มีความเป็นปัจจุบัน 
คือ กล่าวถึงสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ท าให้ผู้รับสารมี
ความเข้าใจถงึสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และเม่ือมีการใส่รายละเอียดในตัวสารทางการเมืองลงไป
จึงเป็นการง่ายที่ผู้รับสารจะเกิดความเชื่อและเกิดความเข้าใจจนน าไปสู่การมีส านึกหรืออุดมการณ์ทาง
การเมืองเดียวกันกับกลุ่มได้งาย ด้วยปัจจัยขององค์ประกอบในกระบวนการสื่อสารทั้งหมด จึงท าให้
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยสามารถท าการระดมมวลชนมาร่วมในการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองกับกลุ่มของตนได้เป็นจ านวนมากและเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ข้อสังเคราะห์จากงาน
ศึกษาท่ีค้นพบเกี่ยวกับการสื่อสารของกลุ่มในการชุมนุมประท้วง คือ 

๑. สารทางการเมืองที่สามารถสร้างความเข้าใจและความรู้สึกร่วมกันได้ดีที่สุด คือ สาร
ทางการเมืองที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองในขณะนั้น 

๒. การสร้างกระบวนการสื่อสารทางการเมืองที่ดีเป็นการส่งเสริมและการสร้างโอกาส
ให้กับกลุ่มในความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเมือง 

๓. กระบวนการสื่อสารแบบ SMCR ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ช่วย
ให้สมาชิก (Member) ของกลุ่มมีความพร้อมในการเข้าร่วมกับการเคลื่อนไหว 

๔. กระบวนการสื่อสารในรูปแบบของ SMCR ช่วยสนับสนุนให้กลุ่มเกิดเครือข่ายการ
สื่อสาร (Communication Network) 

๕. กระบวนการสื่อสารแบบ SMCR ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ท าให้
กลุ่มสามารถพัฒนาแกนน าหรือผู้น า (Leaders) กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดในการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมนั้นการใช้สื่อที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่
น ามาใช้ในการต่อสู้ทางการเมือง และในการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มหากจะประสบความส าเร็จ
ได้ก็ต้องอาศัยการโฆษณาชนเชื่อทางการเมือง (Political Propaganda) โดยเน้นการใช้สารที่กระตุ้น
ให้เกิดส านึกร่วมและมีความสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นควบคู่ไปกับการใช้



๗๒ 

สื่ออย่างหลากหลายช่องทางเพ่ือช่วยให้เกิดการรับรู้และส านึกของมวลในโลกเสมือนที่เกิดจากการรับรู้
ผ่านสื่อนั่นเอง๘๒ 

เชือก โชติช่วย ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา” ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน
ประกอบด้วย คือ ๑.เป้าหมาย(purposive)คือ ตั้งเป้าเพ่ือสร้างความชอบธรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองไปสู่ประชาธิปไตยครึ่งใบ หรือรักษาไว้ซึ่งอ านาจเผด็จการแม้จะอ้างรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง 
แต่รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งนั้นไม่มีความหมายอย่างจริงจัง ๒. ผู้ส่ง (sender)คือ เน้นใช้ตัวผู้น าคือ
พลเอกประยุทธ์เป็นหลัก ด้วยภาพลักษณ์ความเป็นทหารที่ไม่ใช่นักการเมือง และแอบอิงความชอบ
ธรรมจากสถาบันพระมหากษัตริย์แต่มีจุดอ่อนคือบุคลิกลักษณะที่ขัดแย้งกับคุณสมบัติผู้ส่งสารที่ดี แม้
จะพยายามพูดทุกเรื่องก็ตาม ทั้งเรื่องน้ าเสียง ท่าทาง ระดับความรู้ และจังหวะการพูด ไม่อดทนอด
กลั้นต่อการกระท าใดๆที่เป็นศัตรูกับรัฐ มีการใช้ก าลังที่รุนแรงก าจัดศัตรู ๓.สาร (message) คือ การ
ใช้หลักชวนให้เชื่อ (propaganda) ทั้งแบบปลุกระดมและชี้ชวนให้เกิดความสามัคคีไปพร้อมกัน โดย
อุดมการณ์โน้มน้าวให้คนทั่วไปเห็นคล้อยตาม ให้จ าเป็นต้องมี คสช.ในยามที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะ
วิกฤติและจะน ามาสู่ความสงบเรียบร้อย ๔.ช่องทางสื่อสาร (channel) คือ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
ควบคุมสื่อมวลชนกระแสหลักทุกช่องทาง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และก้าวล่วงถึงอินเตอร์เน็ตด้วย เพ่ือ
ควบคุมและจงใจปล่อยข้อมูลข่าวสารสู่ผู้รับให้มากที่สุด แบบทฤษฎีเข็มฉีดยา ๕.ผู้รับสาร (receiver) 
คือ ประชาชนทุกกลุ่ม กล่าวได้ว่า กลยุทธ์การสื่อสารของพลเอกประยุทธ์ ในมิติผู้รับสาร ใช้หลักการ
พูดทุกเรื่องในรายการตอนเดียว ซึ่งหมายถึงการพูดกับกลุ่มผู้รับสารหลายกลุ่มในคราวเดียวกัน ไม่
เจาะจงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละตอน ต่างจากรัฐบาลก่อนหน้านี้๘๓ 

วีระยุทธ โชคชัยมาดล ได้วิจัยเรื่อง "กลยุทธ์การสื่อสารของพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร ในฐานะผู้น ารัฐบาลกับการใช้พื้นที่สาธารณะ" มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ศึกษาบริบทการ
ปฏิรูประบบราชการของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ (๒) ศึกษากลยุทธ์
การปฏิรูประบบราชการของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ (๓) ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารว่าด้วยการ
ปฏิรูประบบราชการของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร บนพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ การศึกษานี้เป็นการศึกษา

                                                           

 ๘๒ วิชาญ จ าปาขาว, “การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย : ศึกษา
กรณีการชุมนุมประท้วงหลักการเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาสื่อสาร
การเมือง, วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๘). 
 ๘๓ เชือก โชติช่วย, “กลยุทธ์การสื่อสารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา”, วารสารรัชต์ภาคย์, 

ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒๔ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๒๑๑-๒๒๓. 

 



๗๓ 

เชิงคุณภาพและใช้วิธีการอภิปรายผลเชิงพรรณนา บรรยายสรุปความจากการทบทวนเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ทฤษฎีการครองความเป็นเจ้า 
(Hegemony) แนวคิดวาทกรรม แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน กลยุทธ์การสื่อสาร 
แนวคิดพ้ืนที่สาธารณะของเยอรเก้น ฮาเบอร์มาส (Jurgen Habermas) ผลการศึกษาพบว่า การศึกษา
บริบทการปฏิรูประบบราชการในช่วงเวลาดังกล่าว ท าให้เห็นภาพของการผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบ การสร้างความยอมรับนับถือจากข้าราชการและประชาชนโดยการใช้กลยุทธ์
การสื่อสารบนพ้ืนที่สาธารณะของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยเลือกวิธีการสื่อสารในการสร้างวาท
กรรมว่า อ านาจเหล่านั้นกระจายไปอยู่ในมือของประชาชน แต่ความจริงกลับกลายเป็นว่า การที่
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ใช้ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเป็นผู้ครอบครองอ านาจในการตัดสินใจ
ส่งสารผ่านสื่อของรัฐ และในด้านแนวคิดพ้ืนที่สาธารณะนั้น พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้สร้างพ้ืนที่
สาธารณะแบบปลอม (Pseudo Public sphere) ขึ้นมา เนื่องด้วยปรากฏการปฏิรูประบบราชการ
กลับท าให้ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีอ านาจการบริหารและการตัดสินใจเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่
ประชาชนไม่ได้มีอ านาจและมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของการบริหารประเทศแต่อย่างใด๘๔ 

ชัยนัท สุขไชยะ การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
กรณีศึกษา เฟซบุ๊กเพจ SUTHEP THAUGSUBAN (สุเทพ เทือกสุบรรณ) ช่วงเวลา ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๖ ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗” การวิจัยดังกล่าว เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ด้วยวิธีการ เก็บ
รวบรวมข้อมูลสถิติจากผู้ติดตามเพจ เฟซบุกและวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูล ๓ ท่าน ผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารทางการเมืองผ่านเฟชบุ๊ก น ามาใช้ในเมืองไทยเป็น
ครั้งแรก หลังจาก การสื่อสารผ่านทีวี ดาวเทียม และการสื่อสารผ่านทางวิทยุชุมชน โดย การศึกษานี้
พยายามท าความเข้าใจการเคลื่อนไหวทางการเมืองออนไลน์และความ เชื่อมโยงกับออฟไลน์ผ่าน
เครือข่าย การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารไร้สายที่รวดเร็วขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น ท าให้ความรับรู้ต่อ 
สภาพแวดล้อมของเราจะมีผัสสะเชิงข้อมูลด้านต่างๆ ที่รับรู้ผ่ านทางออนไลน์เข้ามาเสริมด้วย พ้ืนที่
ออนไลน์/ออฟไลน์เองก็ก าลังค่อยๆ เปลี่ยนหน้าตาไป มีผลท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และก าลังจะเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร ทางการเมือง และเพ่ือเป็น
แนวทางในรูปแบบการพัฒนาการสื่อสารของผู้น าทางการเมืองไทยในอนาคต๘๕ 

                                                           

 ๘๔ วีระยุทธ โชคชัยมาดล, “กลยุทธ์การสื่อสารของพันต ารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะผู้น า
รัฐบาลกับการใช้พื้นท่ีสาธารณะ.” วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์, ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) : 
๒๓๔-๒๔๕. 
 ๘๕ ชัยนัท สุขไชยะ, “การสื่อสารทางการเมืองไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา เฟซบุ๊กเพจ 
SUTHEP THAUGSUBAN (สุเทพ เทือกสุบรรณ) ช่วงเวลา ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗”, 
วารสาร มมร วิชาการล้านนา, ปีท่ี ๘  ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๓๒-๓๙. 



๗๔ 

นันทนา นันทวโรภาส ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองในประเทศไทย” น าเสนอ
ให้เห็นภาพกว้างของการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลไทย ซึ่งเริ่มมีความส าคัญมากขึ้นเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นระบอบที่มีกลไกเลือกตั้ง มีการคัดสรร
บุคคลเข้าสู่การเมือง ส่งผลให้การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจประชาชนให้เกิดการยอมรับสนับสนุน
กลายเป็นสิ่งส าคัญ และจ าต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการน า
สารสู่ประชาชน โดยเริ่มแรกการสื่อสารทางการเมืองในไทยเน้นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก ต่อมาจึงก้าวเข้าสู่
การใช้วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ตามล าดับแต่อย่างไรก็ตามสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย
ล้วนอยู่ภายใต้อ านาจของรัฐบาลและกองทัพไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น การเป็นเจ้าของ การให้สัมปทาน
แก่เอกชน การด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจ ส่งผลให้รัฐบาลและกองทัพมีความได้เปรียบในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอด ประกอบกับการมีสิทธิอ านาจทางการเมืองในการออกกฎหมาย 
ข้อบังคับต่าง ๆ ให้สังคมน าไปปฏิบัติ จึงน าไปสู่การมีอ านาจควบคุมสื่อมวลชนและสามารถก าหนด
วาระของข่าวสารได้๘๖ 

นันทนา นันทวโรภาส ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต” ได้น าเสนอ
ให้เห็นภาพรวมของการสื่อสารทางการเมืองของไทยในช่วง พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิด
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นมามากมายจากหลายกลุ่มการเมือง เริ่มจากคณะปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดินอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ ได้สื่อสารทางการเมืองตามแบบแผนของการ
รัฐประหาร เริ่มจากท ารัฐประหารและใช้ก าลังทหารเข้ายึดสถานที่ราชการพร้อมกับยึดสถานีโทรทัศน์
ทุกช่อง จากนั้นออกแถลงการณ์ยึดอ านาจการปกครองประเทศ เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ และควบคุม
สื่อมวลชนให้น าเสนอข่าวสารของตนเองเท่านั้น ปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารของประชาชนซึ่งเริ่มเป็นได้
ยากมากขึ้นในโลกยุคโลกาภิวัตน์ กลุ่มต่อมา คือ พันมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย และกลุ่มแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มมวลชนที่มีธุรกิจสื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์อยู่ในมือ และได้ใช้ทุกสื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูลเพียงด้านเดียว และตอกย้ าผู้ฟัง
ด้วยข้อมูลเดิม ๆ เพ่ือแสวงหาและตรึงการสนับสนุนจากประชาชนและฐานมวลชนของฝ่ายตน และ
ฝ่ายรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ได้จัดตั้งศูนย์อ านวยการในสถานการณ์ฉุกเฉิน(ศอฉ) และใช้สื่อของรัฐบาล คือ 
ช่อง ๑๑ เป็นแม่ข่ายช่วยรัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พร้อมทั้งใช้อ านาจปิดช่องทางการสื่อสารของผู้ชุมนุม จะเห็นได้ว่าทุกกลุ่ม
การเมืองต่างก็มีเป้าหมายทางการเมืองของตนเองและต่างก็มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนใน

                                                           

 ๘๖ นันทนา  นันทวโรภาส, “การสื่อสารทางการเมืองในประเทศไทย”, รวมบทความวิชาการฉบับ
พิเศษ ๗ ปี, วิทยาลัยการสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, (กรุงเทพมหานคร : แอ๊ปป้า พริ้นติ้ง กรุ๊ป, ๒๕๕๔) : 
๑-๙. 



๗๕ 

การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจประชาชนให้คล้อยตามฝ่ายตนเอง ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ทางการเมืองของแต่ละกลุ่มส่งผลให้เกิดการสื่อสารในลักษณะอัดฉีดข้อมูลเพียงด้านเดียวไปสู่ผู้รับสาร 
แต่อย่างไรก็ตามการกระท าดังกล่าวก็ถูกท้ายจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะช่วยให้ประชาชนมีทางเลือก
ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารทางการเมือง๘๗ 

กรกนก นิลด า ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร” 
ผลการศึกษาพบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๖ ยุคทหารมีบทบาททางการเมืองสูงด้วยเงื่อนไขจากกองทัพ
มีความเข้มแข็ง ภาคประชาสังคมมีความอ่อนแอหรือหมดโอกาสมีส่วนร่วมทางการเมือง กลุ่มราชการ
ให้การสนับสนุนกองทัพ ส่วนบริบทภายนอกพบการสนับสนุนจากประเทศมหาอ านาจ และภาวะ
สงครามเย็น ยุคที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๑๗-๑๕๔๐ ยุคสังคมไทยมีประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นผลมาจากบทบาท
ทางการเมืองของทหารลดน้อยลงหลังจากเหตุการณ์วันมหาวิปโยค ความขัดแย้งเหล่าบรรดาพรรค
การเมือง ผนวกกับการลดท่าที่ของประเทศมหาอ านาจในการเกื้อหนุนประเทศไทย ทว่า อิทธิพลของ
ทหารยังปรากฏอยู่ เพราะกลุ่มนักธุรกิจเกื้อหนุนทหาร และกองทัพเป็นสถาบันเดียวที่สามารถแก้ไข
ปัญหาการขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ และยุคปฏิรูปทางการเมือง ปี พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๘ จากปัจจัย
ความเป็นทหารอาชีพ และมิติประชาสังคมมีความเข้มแข็ง ส าหรับภูมิหลังของผู้น าทั้ง ๕ คน         
จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลสฤษด์ ธนะรัตน์ และ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เติบโตจากครอบครัวคน
ชั้นสูง ส่วน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เติบโตจากครอบครัวชนชั้น
กลาง ซึ่งผู้น าทั้ง ๕ คนมาจากครอบครัวข้าราชการพลเรือนและทหาร และผ่านการศึกษาจากโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งหมด ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกลักษณะและการแสดงออกทางการสื่อสาร
มาจากเงื่อนไขด้านภูมิหลังเป็นส าคัญ ซึ่งรูปแบบการสื่อสารของผู้น าทั้ งหมดสามารถแบ่งได้ ๒ 
ลักษณะ คือ จอมพลถนอม กิตติขจร พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ พูดจา
สุภาพ เรียบร้อย ให้เกียรติผู้อ่ืน ระมัดระวัง การพูดและหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรู และรูปแบบการ
สื่อสารลักษณะหนึ่ง คือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเอกลักษณ์การ
สื่อสารที่คล้ายกัน คือ พูดจาเสียงดังกังวานชัดเจนและดุ ส่วนกลยุทธ์เนื้อหาสารของผู้น าทั้ง ๕ คน
เลือกใช้กลยุทธ์สารแบบชัดเจน โดยจอมพลถนอม กิ ตติขจร จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัตน์ และ           
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เลือกการปราศรัยเป็นช่องทางหลักส าคัญในการสื่อสาร พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ใช้แถลงการณ์ในรูแบบของคลิปวีดีโอ เป็นช่องทางหลัก ส่วน พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ไม่

                                                           
๘๗ นันทนา นันทวโรภาส, “การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต”, รวมบทความวิชาการฉบับ

พิเศษ ๕ ปี, (วิทยาลัยการสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก) : ๒๙-๓๖. 



๗๖ 

ปรากฏความโดดเด่นในการใช้ช่องทางการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายทางการเมือง๘๘ จะเห็นได้ว่าการ
สื่อสารเป็นการเกื้อกูลระหว่างประชาชนกับทหาร ทหารกับทหาร และนักธุรกิจกับทหาร ท าให้เป็น
การสื่อสารแบบอาศัยซึ่งกันและกัน 
  

                                                           
๘๘ กรกนก นิลด า, “การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร”, ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘). 



๗๗ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการเมือง 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 

รัฐ  กันภัย, (๒๕๕๘ หน้า ๗๖). “การสื่อสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเขตจังหวัดภาค
ตะวันตกตอนล่ าง” ผลการวิจัยพบว่า  ๑. 
ประชาชนมีความเห็นว่า ด้านการสื่อสารทาง
การเมือง มีการสื่อสารทางการเมืองจากสื่อ
โทรทัศน์อยู่ในระดับมากที่สุด และการสื่อสาร
ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จุฑาพล เมตตาสัตย์, (๒๕๕๖). “การสื่อสารทางการเมืองผ่านการตลาดทาง
การเมือง ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์: ศึกษา
ก ร ณี  ก า ร ร ณ ร ง ค์ ห า เ สี ย ง เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๔” ผลการวิจัยพบว่า การรณรงค์หาเสียง
ของนายชูวิทย์  กมลวิศิษฏ์  ได้น าการตลาด
ทางการเมืองมาใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์การ
รณรงค์หาเสียง และใช้วิธีการสื่อสารทางการ
เมืองที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือน
ใคร 

สะถิระ เผือกประพันธุ์, (๒๕๕๔). “การสื่อสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจ
ชน : ศึกษาในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๒-
๒๕๔๘” ผลการวิจัยพบว่า อุดมการณ์ทาง
การเมือง : การที่จะเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนถนน 

  



๗๘ 

  

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

 การเมืองที่ยาวนานได้นั้น  ต้องมีจุดยืนและ
อุดมการณ์ทางการเมืองบนหลักการของความ
ถูกต้องเที่ยงธรรมตามวิถีแหล่งประชาธิปไตย 
ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง มีความเป็นกลาง
ทางการเมืองและท าหน้าที่ในต าแหน่งต่าง ๆ 
อย่างมีความรับผิดชอบภาพลักษณ์ทางการเมือง 
: นักการเมืองที่จะเป็นที่ยอมรับของประชาชน
ต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าสูง ไม่ว่าจะเป็นการให้
สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยควบคุมอารมณ์และ
ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา 

วิชาญ จ าปาขาว, (๒๕๕๘). “การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย: ศึกษากรณีการ
ชุมนุมประท้วงหลักการเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๐” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ส่งสาร (Source) 
แกนน ามีความรู้ ประสบการณ์และมีทักษะใน
การสื่อสารที่ดีตัวสาร (Message) ที่สามารถชัก
จูงและกระตุ้นปลุกเร้าผู้ ฟังให้เกิดความรู้สึก
ร่วมกับกลุ่ม ช่องทางในการสื่อสาร (Channels) 
นั้น กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยมี
ช่องทางสื่อสารอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น
การปราศรัยบนเวที  สื่ อสิ่ ง พิมพ์  โทรทัศน์       
เว็ปไซต์ และสื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ ผู้รับสาร  

  



๗๙ 

  

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

 (Receiver) แม้จะมีความหลากหลายทางด้าน 
อาชีพ การศึกษาสถานะทางสังคม และอายุ แต่
ผู้ รับสารของกลุ่ ม พันธมิตรประชาชนเ พ่ือ
ประชาธิปไตยนั้นก็มีทัศนคติในเรื่องความ
คิดเห็นทางการเมืองที่ตรงกันกับกลุ่ม 

เชือก โชติช่วย, (๒๕๖๐). “กลยุทธ์การสื่อสารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา” ผลการศึกษาพบว่า ๑.เป้าหมาย 
(purposive) คือ ตั้งเป้าเพ่ือสร้างความชอบ
ธรรมเ พ่ือ เปลี่ ยนแปลงการปกครอง ไปสู่
ประชาธิปไตยครึ่ง ๒.ผู้ส่ง (sender)คือ เน้นใช้
ตั วผู้ น าคือพลเอกประยุทธ์ เป็นหลัก  ด้วย
ภาพลักษณ์ความเป็นทหารที่ไม่ใช่นักการเมือง 
และแอบ อิงความชอบธรรมจากสถาบัน
พระมหากษัตริย์แต่มีจุดอ่อนคือบุคลิกลักษณะที่
ขัดแย้งกับคุณสมบัติผู้ส่งสารที่ดี แม้จะพยายาม
พูดทุกเรื่องก็ตาม มีการใช้ก าลังที่รุนแรงก า จัด
ศัตรู ๓.สาร (message) คือ การใช้หลักชวนให้
เชื่อ (propaganda) ทั้งแบบปลุกระดมและชี้
ชวนให้ เกิดความสามัคคี ไปพร้อมกัน  โดย
อุดมการณ์โน้มน้าวให้คนทั่วไปเห็นคล้อยตาม 
ให้จ าเป็นต้องม ีคสช.ในยามที่บ้านเมืองตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤติและจะน ามาสู่ความสงบเรียบร้อย   

  



๘๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

 ๔.ช่องทางสื่อสาร (channel) คือ รัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ ควบคุมสื่อมวลชนกระแสหลักทุก
ช่องทาง ทั้งวิทยุ  โทรทัศน์  และก้าวล่วงถึง
อินเตอร์เน็ต 

วีระยุทธ โชคชัยมาดล,  
(๒๕๖๐ หน้า ๒๓๔-๒๔๕). 

“กลยุทธ์การสื่อสารของพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร ในฐานะผู้น ารัฐบาลกับการใช้พ้ืนที่
สาธารณะ” ผลการวิจัยพบว่า การสร้างความ
ยอมรับนับถือจากข้าราชการและประชาชนโดย
การใช้กลยุทธ์การสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะของ 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยเลือกวิธีการ
สื่อสารในการสร้างวาทกรรมว่า อ านาจเหล่านั้น
กระจายไปอยู่ในมือของประชาชน แต่ความจริง
กลับกลายเป็นว่า  การที่พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ      
ชินวัตร ได้ใช้ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเป็น
ผู้ครอบครองอ านาจในการตัดสินใจส่งสารผ่าน
สื่อของรัฐ 

นันทนา นันทวโรภาส, 
(๒๕๕๔ หน้า ๑-๙). 

“การสื่อสารทางการเมืองในประเทศไทย” เมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นระบอบที่มีกลไก
เลือกตั้ง มีการคัดสรรบุคคลเข้าสู่การเมือง ส่งผล
ให้การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจประชาชนให้เกิด
การยอมรับสนับสนุนกลายเป็นสิ่งส าคัญ และ
อาศัยช่องทางการสื่อสารตามความก้าวหน้าของ 

  



๘๑ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

 เทคโนโลยี ในการน าสารสู่ประชาชน  โดย
เริ่มแรกการสื่อสารทางการเมืองในไทยเน้นสื่อ
สิ่งพิมพ์เป็นหลัก ต่อมาจึงก้าวเข้าสู่การใช้วิทยุ 
โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ตามล าดับ 

ชัยนัท สุขไชยะ, (๒๕๖๒ หน้า ๓๒-๓๙). “การสื่อสารทางการเมืองไทยผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์  กรณีศึกษา เฟซบุ๊กเพจ SUTHEP 
THAUGSUBAN (สุเทพ เทือกสุบรรณ) ช่วงเวลา 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗”  
ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารทางการเมืองผ่าน
เฟชบุ๊ก  น ามาใช้ ในเมืองไทยเป็นครั้ งแรก 
หลังจาก การสื่อสารผ่านทีวี ดาวเทียม และการ
สื่อสารผ่านทางวิทยุชุมชน โดย การศึกษานี้
พยายามท าความเข้าใจการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองออนไลน์และความ  เชื่อมโยงกับ
ออฟไลน์ผ่านเครือข่าย การพัฒนาโครงข่าย
สื่อสารไร้สายที่รวดเร็วขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น 
ท าให้ความรับรู้ต่อ สภาพแวดล้อมของเราจะมี
ผัสสะเชิงข้อมูลด้ านต่างๆ  ที่ รับรู้ผ่ านทาง
ออนไลน์ เข้ ามาเสริมด้วย  พ้ืนที่ ออนไลน์ /
ออฟไลน์เองก็ก าลังค่อยๆ เปลี่ยนหน้าตาไป มี
ผลท าให้ พ้ืนที่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และก าลังจะเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง
ที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร ทางการเมือง  

  



๘๒ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

กรกนก นิลด า, (๒๕๕๘). “การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี
ที่มาจากทหาร” ผลการศึกษาพบว่า ปี พ.ศ. 
๒๕๐๐-๒๕๑๖ ยุคทหารมีบทบาททางการเมือง
สูงด้วยเงื่อนไขจากกองทัพมีความเข้มแข็ง ภาค
ประชาสังคมมีความอ่อนแอหรือหมดโอกาสมี
ส่วนร่วมทางการเมือง กลุ่มราชการให้การ
สนับสนุนกองทัพ ยุคที ่๒ ปี พ.ศ.๒๕๑๗-๑๕๔๐ 
ยุคสังคมไทยมีประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นผลมา
จากบทบาททางการเมืองของทหารลดน้อยลง
หลังจากเหตุการณ์วันมหาวิปโยค 

นิเทศ สนั่นนารี, (๒๕๕๗). “การสื่อสารเชิงพุทธเพ่ือสร้างความปรองดองใน
สังคม” ๑. เป็นการสื่อสารด้วยสติและปัญญา มี
ความรอบครอบในขณะท าการสื่อสาร โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้ตนเองและผู้อ่ืนมีความสุขตาม
หลักธรรมะ  ๒. ความต้องการที่มีอิทธิพลต่อกัน 
การมีทาง เลื อกที่ หลาย  ความต้ องการที่
เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ๓. การสื่อสารของ
พระพุทธเจ้าตามล าดับสติปัญญาของบุคคล การ
สื่อสารด้วยหลักกัลยาณมิตตาธรรม 

สุรพล สุยะพรหม, (๒๕๖๒). “การสื่อสารทางการเมืองของพระเทพปฎิภาณ
วาที (เจ้าคุณพิพิธ )” ๑. มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ (พ.ศ.๒๕๔๐) ฉบับประชาชนที่มีผล  

  



๘๓ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลงานวิจัย 

 ต่อการปฏิรูปการเมืองไทยอย่ากว้างขวางด้วย
การมีองค์กรอิสระ ๒. ท่านเจ้าคุณพิพิธ  เป็นผู้
ส่งสารสื่อสารได้ชัดเจน แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้ว
กล้าและร่าเริง อีกทั้งเป็นผู้ส่งสารทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองอย่างตรงไปตรงมาได้ดี
เยี่ยม ๓. ท่านเจ้าคุณพิพิธได้ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาบรรยาย ปาฐกถา การ
เทศนา รวมถึ งการใช้สื่ อกระแสหลัก  คือ 
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์๔.ผู้รับสารของเจ้า
คุณพิพิธ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์,  
(๒๕๖๑ หน้า ๖๖-๖๗). 

“พุทธวิธีเชิงบูรณาการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
การเมืองไทยปัจจุบัน” พบว่า การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งสามารถอาศัยทุนที่ยิ่งใหญ่ของ
สังคมไทย ๒ ประการคือ พระพุทธศาสนาและ
พระราชปรีชาญาณแห่งองค์พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในการใช้ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพุทธปรัชญาเป็น
เครื่องเชื่อมโยงคุณค่าของประชาธิปไตยให้
สอดคล้องกับรากฐานทางศีลธรรมและ “ความ
เป็นไทย” ควบคู่กับพระราชด ารัสเรื่องการใช้ 
ประชาธิปไตยขั้นหมู่บ้านเป็นรากฐานรองรับ
ประชาธิปไตยขั้นประเทศเพ่ือแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งการเมืองไทยอย่างเป็นระบบ 

  



๘๔ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลงานวิจัย 

สืบวงษ ์สุขะมงคล, (๒๕๕๗). “การบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมืองใน
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๕” 
พบว่า ๑. ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประชาชน การขัดกันใน
อ านาจและผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง 
สื่อมวลชนและกลุ่มพันธมิตร การรัฐประหาร 
ระบบตรวจสอบถ่วงดุล รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ 
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ การก่อตัวความขัดแย้ง
เป็นมูลเหตุที่ส าคัญที่สุดคือ การชุมนุมทาง
การเมืองโดยยึดสถานที่สาธารณะ ๒. สื่อมวลชน
ที่ไม่เป็นกลางและนาเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน 
นักวิชาการที่ไม่เป็นกลาง วาทกรรม “อ ามาตย์
และไพร่” การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อเหลือง การ
ปราบปรามและการใช้กาลังโดยรัฐ และการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมและไม่เท่า
เทียมกัน รูปแบบความขัดแย้งที่มีระดับปัญหา
สูงสุดคือ การชุมนุมปราศรัยที่แยกราชประสงค์
๓. การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ การ
แก้ปัญหาโดยสันติวิธีและการใช้กระบวนการ
ตามระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตย การ
เยียวยา การปรองดอง การให้ความเป็นธรรม
ตามกฎหมาย การอภัยโทษในกรอบกฎหมาย 
โดยสังเคราะห์เป็นตัวแบบในการบริหารจัดการ 

  



๘๕ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลงานวิจัย 

 ความขัดแย้งประกอบด้วย ๑. กระบวนการ
ปรองดองที่มีรัฐบาลเป็นผู้น า  ๒. การสร้าง
อนาคตร่วม ๓. การแบ่งปันอ านาจ ๔. การ
จัดสรรผลประโยชน์ ผลวิจัยเชิงปริมาณพบว่า 
ปัจจัยที่จะแก้ไขความขัดแย้งได้สูงที่สุดคือ การ
สร้างความสามัคคีของ 

สมหมาย จันทร์เรือง, 
(๒๕๕๗ หน้า ๑๗-๒๖). 

แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว.      คึก
ฤทธิ์  ปราโมช” พบว่ า  การปกครองที่ ใช้
หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการปกครอง ได้แก่ 
ทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ และจักรวรรดิวัตร 
ซึ่งสามารถน ามาใช้กับการเมืองการปกครองไทย
ในปัจจุบัน เฉพาะอย่างยิ่งทศพิธราชธรรม ได้
น ามาประยุกต์กับการบริหารองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง ส าหรับการ
ป ก ค ร อ ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไท ย ด้ ว ย ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขสอดคล้องกับหลักธรรมราชาหรือ
ราชาธิปไตย ที่ผู้น าการปกครองต้องกอปรด้วย 
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา โดยความซื่อสัตย์สุจริต และความกล้า
หาญเป็นคุณสมบัติที่สังคมไทยต้องการมากท่ีสุด 

ภาคภูมิ หรรนภา, ( ๒๕๖๔). “การสื่อสารทางการตลาดเพ่ือการเมืองของ
พรรคอนาคตใหม ่ในการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒” ๑)  

 

 

 



๘๖ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลงานวิจัย 

 สินค้าทางการเมือง ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ ผู้
ลงสมัครรับ เลือกตั้ ง  และส่วนนโยบาย  ๑ 
การตลาดแบบผลักดัน ของพรรคอนาคตใหม่ มี
เครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศ และการลงพ้ืนที่จัด
เวทีปราศรัย และที่ส าคัญใช้การหาเสียงรูปแบบ
พิเศษ Event Marketing) ๒)การตลาดแบบ
ดึงดูดผ่านการสื่อสาร ช่องทาง คือสื่อมวลชน 
และสื่อออนไลน์ ๓. การส ารวจความคิดเห็น 
พบว่าพรรคอนาคตใหม่ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) เพ่ือศึกษารายละเอียดเชิงลึก
ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตนโยบาย ความถี่ในการ
ส ารวจ และหน่วยงานวิจัย โดยพรรคอนาคต
ใหม่มีการส ารวจเป็นประจ า เช่นการลงพ้ืนที่
ของพรรค และมีทีมวิจัยเป็นของตนเองในการ
ส ารวจ 

กฤติยา รุจิโชค, (๒๕๖๔). ๑) การสื่อสารการเมืองเพ่ือรักษาภาพลักษณ์
รัฐบาลมีรูปแบบการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการผ่านสื่อดิจิทัล รูปแบบการ
สร้างเนื้อหาเป็นไปตามคุณภาพของสื่อดิจิทัลมี
ทั้งการสร้างเนื้อหา ภาพ วีดีโอ กราฟฟิก โดยมี
หน่วยงานและองค์กรประชาสัมพันธ์รัฐท าหน้าที่
ดู แ ลภาพลั กษณ์ ของรั ฐบาลร่ ว มกั บฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล  

 

 

 



๘๗ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลงานวิจัย 

 และเป็นไปตามนโยบายประชาสัมพันธ์ของ
รัฐบาลและพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ๒) ปัจจัย
ที่สนับสนุนต่อการจัดการสื่อสารทางการเมือง
เพ่ือรักษาภาพลักษณ์รัฐบาลในสื่อยุคดิจิทัลคือ 
การวางแผนการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือรักษา
ภาพลักษณ์รัฐบาลในสื่อยุคดิจิทัล นโยบายการ
สื่อสารทางการเมืองเ พ่ือรักษาภาพลักษณ์
รัฐบาลในสื่อยุคดิจิทัล  การจัดการการสื่อสาร
ทางการเมืองเพ่ือรักษาภาพลักษณ์รัฐบาลในสื่อ
ยุคดิจิทัล  

ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย ศักดิ์พงศ์ หอมหวล และ 
ประภัสสร ปรีเอี่ยม, (๒๕๖๐). 

“สถานีสาราณียธรรม : พ้ืนที่บ่มเพาะความรู้
ชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัญหาความ
หลากหลายในชุมชน พบเห็นการด าเนินชีวิต
ของความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือการประกอบ
อาชีพของคนส่วนใหญ่อาศัยประสบการณ์ที่
ถ่ายทอดกันมา ๒) น าหลักพุทธธรรม “สาราณีย
ธรรม ๖” ประยุกต์ให้เอ้ือต่อการบ่มเพาะความรู้
ชุมชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็ง    สา
ราณียธรรม ตามฐานคิดและคุณลักษณะ     ๖ 
ประการ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันการด าเนินชีวิต
ให้ผู้คนพ้นจากความเสี่ยง ๓) น าเครือข่ายสถานี
สาราณียธรรม เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนอ่ืน เป็น
การเชื่อมโยงการเรียนรู้ในพฤติกรรม 

  



๘๘ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย ผลงานวิจัย 

พระครูวินัยธรสุดใจ ชิตมโน, 
 (ฆารประเดิม) (๒๕๖๐). 

ได้วิจัยเรื่อง “การใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ใน
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์”  ผลการวิจัยพบว่า ๑) 
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักสาราณีย
ธรรม ๖ ในการบริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ด้านทิฏฐิสามัญญตา ด้านสีลสามัญญ
ตา ด้านเมตตากายกรรม ด้านเมตตามโนกรรม 
ด้ าน เมตตาวจี กรรม  และ  สาธารณโภคี  
ตามล าดับ ๒) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
บุคลากรที่ มี เพศ  สถานภาพ อายุ  ระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ท างานต่างกัน มี
ความคิดเห็นโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง
กันไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ๓) ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในการ
บริหารโรงเรียน โดยเรียงล าดับตามจ านวน
ความถี่จากสูงสุดไปหาต่ าสุด สามอันดับแรก คือ 
ผู้บริหารควรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่าง
เสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพ่ือความ
เป็นธรรม ควรมีสวัสดิการในโรงเรียนให้ดี
เพ่ิมขึ้น และ ผู้บริหารควรเอาใจใส่เกี่ยวกับ
ปัญหาและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างสร้างสรรค์ 

  
  



๘๙ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลงานวิจัย 

สมเกียรติ ส าลีพันธ์ , บรรจบ บรรณรุจิ และ   
ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, (๒๕๖๐). 

“แนวทางการประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพ่ือ
การจัดการความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยกับพนักงาน”  
๑) ความขัดแย้งในกรณีที่พนักงานเรียกร้องใน
เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนค่าท างานล่วงเวลาซึ่ง
มูลเหตุของความขัดแย้ง  
๒) หลักสาราณียธรรม ๖ ที่สามารถน ามาใช้
จัดการปัญหาความขัดแย้ง และท าให้เกิดความ
รักความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันใน
องค์กร ๓) การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
การท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงานด้วย
หลักสาราณียธรรม ๖ เริ่มต้นจากความเห็นที่
ตรงกัน การมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกาใน
องค์กรร่วมกัน ความมีจิตคิดเมตตาต่อกันน ามา
ซึ่งการแสดงออกด้วยความเคารพ ให้เกียรติและ
เ ห็ น อ ก เ ห็ น ใ จ กั น  พ ร้ อ ม ที่ จ ะ แ บ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ด้วยความเป็นธรรม 

สุบัณฑิต จันทร์สว่าง และคณะ,  (๒๕๖๒). “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริม
ความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์” 
๑) การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด นครสวรรค์ 
มี ๓ ด้าน คือ ๑) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ย่อมรับร่วมกัน ต้องบริหางานที่เท่าเทียม เพ่ือให้  

 
  



๙๐ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลงานวิจัย 

 เกิดการยอมรับร่วมกัน ๒) การบริหารโดยบังคับ
ใช้กฎหมายที่เท่าเทียม กัน ต้องปฏิบัติต่อทุก 
คนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน ๑.๓) การ
รณรงค์สร้างความรักความสามัคคี เห็นแก่
ประโยชน์ ส่วนรวม มีการจัดโครงการและ
กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายใน
องค์กร ๓) รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ในด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และยอมรับร่วมกันแนวทางในการส่งเสริม 
ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและการยอมรับร่วมกัน
โดยการประชุมปรึกษาหารือเป็นประจ าทุก
เดือน เปิดพ้ืนที่หรือเวทีทางความคิดให้เกิดการ
ยอมรั บและสร้ า งแนวทางส่ ง เสริ มความ
สมานฉันท์ในองค์การ และไม่ใช้ความคิดเห็น
ตน เอง เป็ น ใหญ่  ค านึ ง ถึ งหลั กคุณธรรม 
จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกันตัดสินใจ 

  

 
 
 
 
  



๙๑ 

๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การศึกษาเรื่อง. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ในจังหวัดพะเยา” ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับการบูรณการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ จากการใช้แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองทฤษฎีการสื่อสารของ เดวิด เค เบอร์โล (David 
K Berlo) คือ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสาร ( S M C R)๘๙ และการน าหลักธรรมมาบูรณาการคือ
หลักสาราณียธรรม๙๐ ผู้วิจัยไดน้ ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยสรุปดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                                                           

๘๙ เรื่องเดี่ยวกัน, หน้า ๔๕. 
๙๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๐. 

การสื่อสารทางการเมืองเพื่อ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ 

๑. ด้านผู้ส่งสาร (S) 
๒. ด้านสาร (M) 
๓. ด้านช่องทางการสื่อสาร (C) 
 ๔. ด้านผู้รับสาร (R) 

สาราณียธรรม ๖ ข้อ 
๑. เมตตากายกรรม  
๒. เมตตาวจีกรรม  
๓. เมตตามโนกรรม  
๔. สาธารณโภคี 
๕. สีลสามัญญตา  
๖. ทิฎฐิสามัญญตา  

 

การบูรณาการ 

หลักพุทธธรรม 

กับการสื่อสารทางการเมือง 

เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

 

 
 

สภาพทั่วไปของการสื่อสาร

ทางการเมือง 



บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์” ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ประกอบด้วย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

                     ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
                     ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                     ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                     ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๓ การวิจัยเชิงปริมาณ 
                     ๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                     ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                     ๓.๓.๓ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                     ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์” ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี การสื่อสาร
ทางการเมือง หลักการเสริมสร้างความสมานฉันท์และหลักพุทธธรรมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น ามาสร้างเครื่องมือสัมภาษณ์และท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หลังจากนั้นน าผลที่ได้
จากการวิจัยเชิงคุณภาพไปท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และน าผลที่ได้ไป
ท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ต่อไป 



๙๓ 
 

๓.๒ วิธีวิจัยเชิงคุณภำพ 

๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  

๑. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ ๑) นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๖ 
รูป ๒) นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จ านวน ๕ คน ๓) นักวิชาการด้านสันติศึกษา จ านวน ๓ รูปหรือคน 
๔) นักวิชาการด้านการสื่อสาร จ านวน ๖ คน ๕) นักการเมืองที่ใช้การสื่อสารทางการเมืองตามแนว
สันติวิธี จ านวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒๓ รูปหรือคน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

กลุ่มที่ ๑ นักวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ จ ำนวน ๖ รูป 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-ฉำยำ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระราชปริยัติ, รศ.ดร. 

(ณษิกรณ ์อรินฺทโม). 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

๒ พระเมธีวชิโรดม, (วุฒิชัย วชิรเมธี). ประธานศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน 
จังหวัดเชียงราย 

๓ พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร. 
(ศรีบรรดร ถิรธมฺโม). 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตพะเยา 

๔ พระครูสุภัทรพรหมคุณ, 
(เจริญ พรฺหมฺจาโร ). 

เจ้าคณะอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๕ พระครูศรีวรพินิจ, ผศ.ดร. 
(สมคิด คมฺภีรปญฺโญ).  
 

รอง เจ้ าคณะอ า เภอปง , อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตพะเยา 

๖ พระสุนทรกิตติคุณ, ผศ. 
(เดชา อินทปญฺโญ). 

เจ้าคณะอ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 
กลุ่มที่ ๒ นักวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์ จ ำนวน ๕ คน 

 

๗ รศ.ดร.วีระ เลิศสมพร อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๘ ดร.พงษ์สนิท คุณนลา อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 



๙๔ 
 

กลุ่มที่ ๒ นักวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์ จ ำนวน ๕ คน (ต่อ) 
ล ำดับที่ ชื่อ-ฉำยำ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

๙ ดร.โอฬาร อ่องฬะ อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 

๑๐ ดร.รัชตะ พันธ์แสง อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๑ ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

 
กลุ่มที่ ๓ นักวิชำกำรด้ำนสันติศึกษำ จ ำนวน ๓ รูปหรือคน 

 

๑๒ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 
รศ.ดร.  

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัญฑิตศึกษา สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๓ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญฑิตศึกษา สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๔ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 
กลุ่มที่ ๔ นักวิชำกำรด้ำนกำรสื่อสำร จ ำนวน ๖ คน 

๑๕ ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา    นักวิชาการด้านการสื่อสาร 
๑๖ นายชัยวัฒน์ จันทิมา  พะเยาทีวี 
๑๗ นายชุมพล ลีลานนท์  ผู้ประสานงานภาคประชาชน 
๑๘ นายศิริวัฒน์ จุปะมัตถา  ผู้ประสานงานภาคประชาชน 
๑๙ นายบรรจง วงค์ราษฎร์  ผู้อ านวยการสถาบันปวงผญ๋า 
๒๐ นายวัชระ ศรีค าตัน นายกสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา 

 
 
 
 



๙๕ 
 

กลุ่มที่ ๕ นักกำรเมืองท่ีใช้กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองตำมแนวสันติวิธี จ ำนวน ๓ คน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-ฉำยำ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๒๑ คุณหญิง ดร.สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  นักการเมืองและประธานมูลนิธิไทยพ่ึงไทย 
๒๒ นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณก าจร  นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
๒๓ นายประพันธ์ เทียนวิหาร  นายกเทศมนตรีต าบลแม่กา จังหวัดพะเยา 

๒. การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

ได้แก่ บุคคลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ ประกอบไปด้วย กลุ่มนักการเมือง กลุ่มศาสนา กลุ่มการสื่อสาร และกลุ่มนักวิชาการด้าน
รัฐศาสตร์ 

ล ำดับที่ ชื่อ-ฉำยำ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระครูวิจิตรพัฒน์โกศล,  

( สุเวศน์  อภิวฑฺฒโน) 
รองเจ้าคณะอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

๒ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๓ รศ.ประณต นันทิยะกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๔ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๕ นายถนอม หลวงฟอง 
 

อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านเหล่า 
อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

๖ นายไกรฤกษ์  วงศ์ติ๊บ สมาชิกเทศบาลต าบลบ้านเหล่า อ าเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา 

๗ นางสาวสายอรุณ ปินะดวง อดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์มติชน จังหวัดพะเยา 
๘ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา            

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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ล ำดับที่ ชื่อ-ฉำยำ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑๐ ดร.กาญจนา ด าจุติ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชา

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๑ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 
 

เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต       
ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

 

๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ Silver man ได้น าเสนอถึงวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมี ๔ วิธี  คือ (๑) การสังเกต (Observation) (๒) ต าราและเอกสาร (Texts & 
Documents) (๓) การสัมภาษณ์ (Interviews) (๔) การบันทึกวีดีทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ (Audio & 
video recording)๑ ผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด 
ความคิดเห็นและมุมมอง ค่านิยมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ระบุไปถึงการบอกเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่
สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนั้น ๆ ได้มีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์หรือสภาวะแวดล้อมอย่างไร และท่ีส าคัญการ
สัมภาษณ์จะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เกิดขึ้นในอดีตมาพรรณนาได้๒ 

๑. กำรสร้ำงเครื่องมือ  

ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
เครื่องมือ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ซึ่งเป็นการตั้งค าถามแบบ
ปลายเปิด (Open ended Questions) ทั้งนี้ในการด าเนินการจัดสร้างเครื่องมือ มีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี ้  
 ๑) ก าหนดโจทย์การวิจัย (Research Question) เป็นเกณฑ์หลัก   
 ๒) ก าหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการทราบ เพ่ือให้สอดคล้องกับโจทย์การวิจัย  
 ๓) ก าหนดข้อค าถามเชิงโครงสร้าง (Structural Interview Guideline) ซึ่งเป็นการตั้ง
ค าถามแบบปลายเปิด (Open ended Questions) เป็นเกณฑ์  

                                                           
๑ Silverman, D., Doing Qualitative Research: A Practical Handbook, (London: Sange, 

2000), p. 90. 
๒ Creswell, J. W., Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Traditions, Op. cit., p. 121.  
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 ๔) น าเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๕) น าแบบสัมภาษณ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบมาปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 ๖) น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity)  
 ๗) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้
ข้อมูลหลัก   

๒. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
๑) น าแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิด“การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทาง

การเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ในจังหวัดพะเยา” ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะน า
เพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไขส านวนภาษา และตัดข้อความที่สื่อความหมายไม่ชัดเจนหรือไม่จ าเป็นออกไป 
เพ่ือให้ได้ขอ้ความที่สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒) น าแบบสัมภาษณ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ได้ตรวจสอบแล้วมาปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๓.๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ๑. กำรสัมภำษณ์ (Interview)  

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) จาก
แนวคิดของ Patton ที่ระบุว่าการสัมภาษณ์เป็นการสื่อสารที่จะท าความเข้าใจถึง“การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในจังหวัดพะเยา” ซึ่งผู้วิจัยมี
ความมุ่งหมายที่จะเก็บข้อมูลของการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์เป็นอย่างไร ซึ่งค าตอบที่ได้จะน ามาประมวลผลจดหมวดหมู่ (Categories) 
การใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจะสามารถน ามาก าหนดเป็นรูปแบบได้ 
  หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการถัดมาคือ การจัดการเก็บข้อมูล ไมล์และ 
ฮูเบอร์มัน กล่าวถึงการจัดการข้อมูลว่า ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเนื่องจากข้อมูลมี
ที่มาจากหลายแหล่ง บางครั้งอาจเป็นวัสดุต่าง ๆ เราจะต้องจัดการให้มีความง่าย ยืดหยุ่น๓  ซึ่งผู้วิจัย
ได้ด าเนินการสัมภาษณ์โดยการบันทึกเทปและถ่ายภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

                                                           
๓ Miles, M. B., & Huberman, A. M., An expanded sourcebook of qualitative data 

analysis, 2nd, (Thousand Oaks CA: Sage, 1994), p. 5. 
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 ๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล   

 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการศึกษาเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปและการจัดท า
รายงานหรือดุษฎีนิพนธ์ ซึ่ง Creswell อ้างว่า การได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาเดียวกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในด้านการช่วยให้เห็นภาพหรือโครงสร้างของการศึกษา ดังนั้นเมื่อ
สัมภาษณ์เสร็จ จึงควรมีการถอดเทปออกมาให้รวดเร็วและท าการวิเคราะห์เพ่ือให้ข้อมูลสามารถ
สนับสนุน และอ้างอิงในส่วนต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้ค าถามการวิจัยเป็นตัวตั้ง ซึ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยทั่ว ๆ ไปต้องมีความเชื่อมโยง และบูรณาการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การตีความและ
อภิปรายผลที่เป็นเอกภาพ๔ 

๓.๓ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

๓.๓.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ๑. ประชำกร  

 หมายถึงประชาชนในจังหวัดพะเยา ทั้ง ๙ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอแม่ใจ 
อ าเภอภูกามยาว อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอจุน อ าเภอเชียงค า อ าเภอภูซาง อ าเภอเชียงม่วน อ าเภอปง 
โดยประชากรของจังหวัดพะเยา มีจ านวน ๔๖๖,๒๒๐ คน๕ 

 ๒. กลุ่มตัวอย่ำง  

ได้แก่ ประชากร ในจังหวัดพะเยา จ านวน ๙ อ าเภอ  คือ  
๑. อ าเภอเมืองพะเยา  จ านวนประชากร ๑๒๓,๐๘๗ คน  กลุ่มตัวอย่าง ๑๐๖ คน  
๒. อ าเภอแม่ใจ  จ านวนประชากร ๓๓,๒๖๖  คน  กลุ่มตัวอย่าง ๒๙   คน  
๓. อ าเภอภูกามยาว  จ านวนประชากร ๒๑,๐๔๔  คน  กลุ่มตัวอย่าง ๑๘   คน 
๔. อ าเภอดอกค าใต้  จ านวนประชากร ๖๘,๓๙๑  คน  กลุ่มตัวอย่าง ๕๘   คน 
๕. อ าเภอจุน  จ านวนประชากร ๔๘,๗๓๒ คน  กลุ่มตัวอย่าง ๔๒   คน 
๖. อ าเภอเชียงค า  จ านวนประชากร ๖๙,๓๗๖ คน  กลุ่มตัวอย่าง ๖๐   คน 
๗. อ าเภอภูซาง  จ านวนประชากร ๓๑,๗๑๔ คน  กลุ่มตัวอย่าง ๒๗   คน 
๘. อ าเภอเชียงม่วน  จ านวนประชากร ๑๘,๔๕๒ คน  กลุ่มตัวอย่าง ๑๖   คน 
๙. อ าเภอปง  จ านวนประชากร ๕๑,๗๗๓ คน  กลุ่มตัวอย่าง ๔๔   คน 

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

Methods Research Designs, (Thousand Oaks, CA: Sage, 2003), p. 229. 
๕ ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

www.bora.dopa.go.th [๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 
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การค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๖ และตามสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง 
จากประชากร  

๑) กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
 
สูตร n  =         N  

                                            1+ N (e) 2  
 
 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ 
 N = ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดให้มี
ความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ ๕ หรือ ๐.๐๕ 
     แทนค่าในสูตร 
           n =     466,220 
                    1 + 466,220 (0.05)2  
           n=       399.90       
  

ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการค านวณ และตัวอย่างที่ได้จากการค านวณสามารถเป็น
ตัวแทนของประชากรได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐  คน  โ ดยมี เ ทคนิ ค และ
วิธีการสุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  

๒) ก ำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่ำง ประชาชน ทั้ง ๙ อ าเภอ จ านวน ๔๖๖,๒๒๐ คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จ านวน ๔๐๐ คน  

การค านวณสัดส่วนประชากรของแต่ละอ าเภอ ใช้สูตร  
                      ni =     n x Ni 

                                   N 

               ni = จ านวนประชากรของกลุ่มตัวอย่างแต่ละอ าเภอ 

               n = จ านวนประชากรของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

               N = จ านวนประชากรของจังหวัดพะเยาทั้งหมด 

 

                                                           
๖ Yamane, Taro, Statistic: An Introductory Analysis, (New York: Harped and Row., 

1967), p. 110. 



๑๐๐ 
 

ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 

อ ำเภอ จ ำนวน

ประชำกร (ni) 

สูตร  ni = n x Ni 

        N 

ตัวอย่ำง (n) 

อ าเภอเมืองพะเยา  ๑๒๓,๐๘๗ ๑๒๓,๐๘๗ x ๔๐๐ ๑๐๖ 

อ าเภอแม่ใจ ๓๓,๒๖๖ ๓๓,๒๖๖x๔๐๐ ๒๙ 

อ าเภอดอกค าใต้ ๖๘,๓๙๑ ๖๘,๓๙๑x๔๐๐ ๕๘ 

อ าเภอเชียงค า ๖๙,๓๗๖ ๖๙,๓๗๖ x๔๐๐ ๖๐ 

อ าเภอภูซาง ๓๑,๗๖๔ ๓๑,๗๖๔x๔๐๐ ๒๗ 

อ าเภอจุน ๔๘,๗๓๒ ๔๘,๗๓๒ x๔๐๐ ๔๒ 

อ าเภอเชียงม่วน ๑๘,๔๕๒ ๑๘,๔๕๒ x๔๐๐ ๑๖ 

อ าเภอภูกามยาว ๒๑,๐๔๔ ๒๑,๐๔๔x๔๐๐ ๑๘ 

รวมประชำกร ๔๖๖,๒๒๐  ๔๐๐ 

 

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่าง
จากประชากรในพ้ืนที่กลุ่มเขตตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างตามโควตาที่ก าหนดตามสัดส่วน จนครบตาม
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง คือ ๔๐๐ คน   

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจาก

การศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฏีต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

 ๑. กำรสร้ำงเครื่องมือ 

  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ คือ จากพระไตรปิฎกและ

ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

 ๔๖๖,๒๒๐ 

    ๔๖๖,๒๒๐ 

    ๔๖๖,๒๒๐ 

    ๔๖๖,๒๒๐ 

    ๔๖๖,๒๒๐ 

    ๔๖๖,๒๒๐ 

    ๔๖๖,๒๒๐ 

    ๔๖๖,๒๒๐ 



๑๐๑ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามประกอบด้ วย

ค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด ๔ ตอน ดังนี้ 

แบบสอบถำมในกำรวิจัย เป็นค าถามปลายปิดและเปิด จ านวน ๔ ตอน และตอนที่ ๔ 

เป็นข้อเสนอแนะ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด แบบเลือกตอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวน ๔ ข้อ 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด  เกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร มี ๑๔ ข้อ 

๑. ด้านผู้ส่งสาร       จ านวน ๔ ข้อ 

๒. ด้านสาร    จ านวน ๔ ข้อ 

๓. ด้านช่องทางการสื่อสาร จ านวน ๔ ข้อ 

๔. ด้านผู้รับสาร  จ านวน ๔ ข้อ  

ส าหรับแบบสอบถามตอนที่  ๒ ในแต่ละข้อเป็นชนิดมาตรวัดแบบรวมคะแนน 

(Summated Rating Scale) ของเรนซิส ลิเคิร์ท หรือเรียกว่า มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert type)๗ 

แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

แต่ละข้อ ดังนี้ 

คะแนน ๕  หมายถึง  อยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนน ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
คะแนน ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนน ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
คะแนน ๑  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 

 

 

                                                           

 ๗ Ibid., p. 120. 



๑๐๒ 
 

สำมำรถจัดแบ่งเกณฑ์กำรแปลควำม ควำมไว้วำงใจ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  (X )   ระดับควำมคิดเห็น   

 ๔.๒๑ - ๕.๐๐    หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ๓.๔๑ - ๔.๒๐    หมายถึง อยู่ในระดับมาก 

 ๒.๖๑ - ๓.๔๐    หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง  

 ๑.๘๑ - ๒.๖๐    หมายถึง อยู่ในระดับน้อย     

 ๑.๐๐ - ๑.๘๐    หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด  เกี่ยวกับการน าหลักสาราณียธรรมมา 

บูรณาการกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านผู้ส่งสาร ด้านสาร          

ด้านช่องทาง และด้านผู้รับสาร มี ๒๔ ข้อ 

๑. ด้านเมตตากายกรรม ท าดี  จ านวน ๔ ข้อ   

๒. ด้านเมตตาวจีกรรม พูดด ี  จ านวน ๔ ข้อ 

๓. ด้านเมตตามโนกรรม จิตใจดี  จ านวน ๔ ข้อ 

๔. ด้านสาธารณโภคี แบ่งปัน  จ านวน ๔ ข้อ 

๕. ด้านสีลสามัญญตา มีวินัย  จ านวน ๔ ข้อ 

๖. ด้านทิฏฐิสามัญญตา เห็นร่วมกัน  จ านวน ๔ ข้อ 

ส าหรับแบบสอบถามตอนที่  ๓ ในแต่ละข้อเป็นชนิดมาตรวัดแบบรวมคะแนน 

(Summated Rating Scale) ของเรนซิส ลิเคิร์ท หรือเรียกว่า มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert type)๘ 

บ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

แต่ละข้อ ดังนี้ 

คะแนน ๕  หมายถึง  อยู่ในระดบัมากที่สุด 
คะแนน ๔  หมายถึง  อยู่ในระดับมาก 
คะแนน  ๓  หมายถึง  อยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนน ๒  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อย 
คะแนน ๑  หมายถึง  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

                                                           

 ๘ Ibid., p. 120. 



๑๐๓ 
 

จากนั้น น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์โดยการหาค่าเฉลี่ย )(X  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายโดยการหาค่าอันตรภาค
ชั้นเพื่อจัดระดับช่วงของการหาค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

 

อันตรภาคชั้น = 

   

=     ๕-๑ 
 

=     ๐.๘ 
จากนั้น สามารถจัดแบ่งเกณฑ์การแปล อยู่ในระดับดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย  (X )   ระดับควำมคิดเห็น   

 ๔.๒๑ - ๕.๐๐ หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 ๓.๔๑ - ๔.๒๐ หมายถึง อยู่ในระดับมาก 

 ๒.๖๑ - ๓.๔๐ หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง  

 ๑.๘๑ - ๒.๖๐ หมายถึง อยู่ในระดับน้อย     

 ๑.๐๐ - ๑.๘๐    หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ส าหรับการแปลค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้เกณฑ์ดังนี้ 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD.)     ควำมหมำย 

ต่ ากว่า ๐.๕๐      สอดคล้องกันมากที่สุด 

๐.๕๑ - ๐.๙๙      สอดคล้องกันมาก 

๑.๐๐ - ๑.๔๙      สอดคล้องกันปานกลาง 
๑.๕๐ - ๑.๙๙      สอดคล้องกันน้อย 

๒.๐๐ - ขึ้นไป     สอดคล้องกันน้อยที่สุด๙ 

ตอนที่ ๔ เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการสื่อสารทาง

การเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

 

                                                           
๙ บุญส่ง นิลแก้ว, “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล

การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, ดุษฎีนิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๐. 

ค่าคะแนนสูงที่สุด - ค่าคะแนนต่่าที่สุด 
 

จ่านวนระดับ 

5 



๑๐๔ 
 

๒. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑) น าแบบสอบถามทีเ่กี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
สร้างเสริมความสมานฉันท์ ดังกล่าวข้างต้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะน าเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไข
ส านวนภาษาและตัดข้อความที่สื่อความหมายไม่ชัดเจนหรือไม่จ าเป็นออกไป เพ่ือให้ได้ข้อความที่สื่อ
ความหมายชัดเจนเข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒) น าแบบสอบถามที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ได้ตรวจสอบมาปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๓) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ คน 
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ คือ 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนา ด้านการสื่อสาร
ทางการเมือง ด้านรัฐศาสตร์ ด้านสันติศึกษา ด้านสร้างเสริมความสมานฉันท์และทางด้านเครื่องมือ
วิจัยเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นการตรวจสอบเนื้อหาความชัดเจนของแบบสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้ดีขึ้น ประกอบด้วย ๕ ท่าน ดังนี้ 

๑. รศ.ดร.วีระ เลิศสมพร    
                    ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์    
                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                ๓. รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล    
                    ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต   
    ต าแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์  
    ภาควิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๕. ดร.โอฬาร อ่องสกุล    

                    ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  
 

 

 

 



๑๐๕ 
 

๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
๕) น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหา

ค่าของความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ของแบบสอบ โดยใช้สูตร๑๐ ดังนี้คือ 
            IOC   =      ∑R 
                                                N   

 เมื่อ       IOC    =    ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ 

      ∑R      =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

     N        =    จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  

 โดยที่     +๑      =    แน่ใจว่าสอดคล้อง                                

      ๐       =    ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง                                

    - ๑      =    แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 

๓. กำรหำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม (Reliability)  

 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง ต่อจากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ “ครอนบาค” (Cronbach’s Alpha Coefficient)๑๑ ดังนี้คือ 

                      α        =     
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 เมื่อ α     =   ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

   k    =  จ านวนข้อค าถามของเครื่องมือ 

  2

is  =  ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละข้อ 

              
2

ts   = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 

                                                           
๑๐ พิสณุ ผ่องศรี, วิจัยทำงกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้พริ้นท์, 

๒๕๕๐), หน้า ๑๓๙. 
๑๑ Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3rd., (New york: Harper & Row 

Publishers, 1974), p. 161. 



๑๐๖ 
 

กระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำม 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

สร้างแบบสอบถาม 

 

 

 

 
 

 

ทดลองกับ 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน 
 

น ามาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 

แจกแบบสอบถาม 

 

แผนภำพที่ ๓.๒ แสดงกระบวนการด าเนินงานสร้างแบบสอบถาม๑๒ 

                                                           
๑๒ ปรับปรุงจาก  ธานินทร์ ศิลป์จารุ, กำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๓), หน้า ๘๕. 

ก าหนดรูปแบบและร่างโครงสร้างแบบสอบถาม 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อพิจารณา 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

เสนอผูเ้ชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา  IOC  

          

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผา่น 

 ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 



๑๐๗ 
 

๓.๓.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 
๑) ขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง   

๒) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามตามที่ก าหนดไว้ โดยขอความร่วมมือจากประชากร ทั้ง ๙ 
อ าเภอ ให้ช่วยตอบแบบสอบถาม  
 ๓) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบให้สมบูรณ์ด้วยตนเอง 
 ๔) น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องอีกครั้ง 
 ๕) จัดหมวดหมู่ของข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลเป็นรหัสไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๖) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ๗) ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
 ๘) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ ตามล าดับ
ดังนี้ 

(๑) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ใน ๙ อ าเภอ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) 

(๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทาง
การเมืองเพ่ือสร้างเสริมความสมานฉันท์ วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

(๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมในการสื่อสารทางการเมือง วิเคราะห์
โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

(๔)  การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือสร้างเสริมความสมานฉันท์ โดยใช้ค่าสถิติความถี่ (Frequency) 
และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย และสามารถสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ได้ดังนี้  

 
 
 
 

 



๑๐๘ 
 

หลักกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
วิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆ 

คือ เอกสารวิชาการ / งานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ ๓.๓ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 

  

 

 

 

 

 

 

การประมวลผลข้อมลู 

(Processing) 
การน่าเสนอหรือแสดง

ผลลัพธ์ (Output) 
การเตรียมข้อมลูเพื่อการ
ประมวลผล (Input Data) 

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

 

 

 

 

 

๑.ดึงข้อมูล 

๒.เรยีงล่าดบัข้อมูล 

๓.การรวมข้อมลู 

๔.การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
 

 

 

 

 

๑. ตาราง 

๒.รายงาน 
 

 

 

 



๑๐๙ 
 

๓.๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

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

 สูตรกำรหำค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

๑.  การหาค่าร้อยละ (Percentage) ๑๓ คือ 

   P   =  
N

x 100   

  เมื่อ P   =  ค่าร้อยละ 

   X   =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

   N   =  จ านวนข้อมูล 

 ๒. การหา “ค่าเฉลี่ย”๑๔ (Mean) 

   X  = 
N

   

  เมื่อ X  = ค่าเฉลี่ย 

   x  = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   N = จ านวนข้อมูล 

 ๓. การหา “ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน”๑๕ (Standard Deviation) 

   S.D. = 
)1(

)( 22



 
NN

xxN   

  เมื่อ S.D.  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑x2 = ผลรวมก าลังสองของคะแนน 

   N =  จ านวนข้อมูล 

   (∑x)2  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

                                                           
๑๓ นิภา เมธาวิชัย, วิทยำกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕), หน้า ๒๓๘. 
๑๔ ส่งศรี ชมภูวงศ์, การวิจัย, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 

๒๕๔๗), หน้า ๕๕. 
๑๕ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

๒๕๔๐), หน้า ๕๓. 



๑๑๐ 
 

    สำระส ำคัญท่ีผู้วิจัยได้แสดงมำทั้งหมดสำมำรถก ำหนดเป็นแผนงำนได้ ดังนี ้

 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

 

 

แผนภำพที่ ๓.๔ แสดงแผนงานการวิจัย 

กำรแปลควำม กำรสร้ำงข้อสรุป และกำรพิสูจน์ข้อสรุป 
๑. ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถน าไปอธิบายหรือน าไปใช้

ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ ผู้วิจัยต้องสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลเหล่านั้นด้วย 

๒. ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ก็คือข้อสรุป 

๓. เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ตรวจสอบข้อสรุปนั้นเพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง 

ปัจจัยน ำเข้ำ 

(Input) 

กระบวนกำร 

(Process) 

ผลลัพธ ์

(Output) 

กำรสื่อสำร ( S M C R) 
๑. ด้านผู้ส่งสาร   
๒. ด้านสาร  
๓. ด้านช่องทาง  
๔. ด้านผู้รับสาร 

เชิงปริมำณ 

รวบรวมข้อมลู

จาก 

กลุ่มตัวอย่าง 

เชิงคุณภำพ 

- รวบรวมข้อมลู
จากเอกสาร
ทางวิชาการ  

- จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 

- จากการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ 

แบบ 
สัมภาษณ ์

 

ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ 

แบบ 
สอบถาม 

ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

 

วิเคราะห์ข้อมูล/อภิปรายผล 
และขอเสนอแนะ 

ได ้
องค์ความรู ้

ใหม ่

   

การสื่อสาร
ทาง

การเมือง
เพ่ือ

เสริมสร้าง
ความ

สมานฉันท์ 

 

หลักสาราณียธรรม ๖ ข้อ 

การบูรณาการหลัก 
พุทธธรรมกับการสื่อสารทาง
การเมืองเพื่อเสริมสร้างความ

สมานฉันท์ 



   

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความ
สมานฉันท์” จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย ตาม
วัตถุประสงค์ คือ  ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง  ๒) เพ่ือศึกษาการสื่อสารทาง
การเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ และ  ๓) เพ่ือน าเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการ
สื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการ  ๑.สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก             
๑. นักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๖ รูป  ๒. นักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
รัฐศาสตร์ จ านวน ๕ คน  ๓. นักวิชาการด้านสันติศึกษา จ านวน ๓ รูปหรือคน  ๔. นักวิชาการด้านสื่อสารที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร จ านวน ๖ คน  ๕. นักการเมืองที่ใช้การสื่อสารทางการเมืองตามแนวสันติวิธี จ านวน      
๓ คน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒๓ รูปหรือคน  ๒) จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ จากผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๑๑ รูปหรือคน 

การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั้ง ๙ 
อ าเภอของจังหวัดพะเยาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อ าเภอเมือง อ าเภอแม่ใจ อ าเภอภูกามยาว
อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอเชียงค า อ าเภอภูซาง อ าเภอจุน อ าเภอปง อ าเภอเชียงม่วน จ านวน ๔๐๐ คน 
จากประชากรจ านวน ๔๖๖,๒๒๐ คน  

โดยแยกประเด็นในการวิเคราะห์ออก ดังนี้ 
๔.๑ ผลการวิเคราะหส์ภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์  
๔.๓ ผลการวิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ 
๔.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๔.๕ องค์ความรู้ 

๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 



๑๑๒ 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง 

จากการศึกษาพบว่าสภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง พบดังต่อไปนี้ 
จากวัตถุประสงค์ข้อ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง ดังนี้ 

๔.๑.๑ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง 

 ด้านผู้ส่งสาร 

จากการสัมภาษณ์ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง พบดังนี้ 
๑) นักการเมืองบางคนมีการสื่อสารที่ไม่น้อมน าไปสู่ความสมานฉันท์เท่าที่ควรจะเป็น 

ส่วนมากใช้วิธีการสื่อสารแบบไม่สร้างสรรค์ การสื่อสารมุ่งหมายท าให้ประชาชนเกิดความสับสน
อาจจะก่อให้เกิดแตกแยกความสามัคคี เพราะการพูดความจริงไม่ทั้งหมดพูดครึ่งเดียวบ้าง พูดใส่ร้าย
ป้ายสีบ้าง และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือการไม่เอาเรื่องที่มีสาระส าคัญขึ้นมาพูดขึ้นมาท าให้เป็นประเด็น
ใหญ่ๆ แต่เรื่องใหญ่ๆกลับไม่น ามาเป็นประเด็น ไม่ค่อยเอามาสื่อสารกัน ท าให้บรรยากาศทางการเมือง
ไม่ค่อยดีขึ้น และปัญหาเดิมๆคือสร้างความแตกแยกและความเกลียดชังก็ยังคงอยู่ ผู้น าไม่มีการ
เสียสละเท่าท่ีควร๑ 

๒) การสื่อสารทางการเมืองเป็นแบบเดียวกันทั่วโลก คือ เริ่มการสื่อสารตั่งแต่สองคนขึ้น
ไป นักการเมืองบางคนได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน เข้าไปท าหน้าที่แทนประชาชน เพ่ือจัดสรร
ประโยชน์ให้แก่ประชาชน การมีผลประโยชน์ร่วมกัน แต่การมีผลประโยชน์ร่วมกัน ในบางครั้ง 
นักการเมืองไม่สามารถท าหน้าที่ในการจัดสรรผลประโยชน์ได้ ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นระหว่าง
นักการเมืองกับประชาชน เพราะนกัการเมืองบางคนขาดความเสียสละ ขาดความชอบธรรม๒ 

๓) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ โดยสื่อสารทางตรง มีกลุ่ม
เฉพาะที่มีอุดมการณ์เดียวกัน มีความคิดเห็นเหมือนกัน เข้าร่วมกลุ่มแล้วร่วมท ากิจกรรมโดยรับรู้ข้อมูล
ที่ยังไม่ได้กลั่นกรองผ่านสื่อออนไลน์ ท าให้กลุ่มวัยรุ่นที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการใช้วิจารณญาณ
ในการรับรู้ข่าวสาร จึงเป็นเหตุถูกชักจูงได้ง่าย๓ 

๔) การสื่อสารของภาครัฐ ภาคประชาชน นักการเมืองบางคนใช้การสื่อสารผ่าน 
Facebook (เฟสบุ๊ค), Twitter (ทวิตเตอร์), Line (ไลน์), Instagram (อินสตาร์แกรม) เป็นการสร้าง
กระแสที่มีสถานะเทียมขึ้นมาเพ่ือให้ประชาชนได้รู้ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ นักการเมืองติดตาม
บทบาทและการแสดงออกของประชาชนในการแสวงหาข้อมูลอย่างจริงจัง แต่ทั้งนี้กลุ่มประชาชนที่

                                                           
๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.  
๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓.  



๑๑๓ 
 
เป็นเยาวชนที่มีความคิดเห็นต่างจากภาครัฐ สามารถเข้าถึงระบบสื่อสารที่ทันสมัยนั้ นได้ และมีการ
สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนที่เห็นต่างด้วยกันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ประชาชนที่เป็น
เยาวชนเหล่านี้ใช้การสื่อสารสร้างเครือข่ายที่มีความคิดเห็นร่วมกัน การออกมาเคลื่อนไหวเพ่ือต่อต่าน
อ านาจของภาครัฐ เพ่ือแสดงว่าประชาชนต้องการอะไร ฉะนั้นประชาชนที่เห็นต่างจึงกลายเป็นนักเลง
คีย์บอดเพ่ือแสดงออกซ่ึงความต้องการ๔ 

๕) เห็นได้ชัดว่านักการเมืองบางคน ประชาชนบางกลุ่ม มีการสื่อสารที่เลือกฝ่ายอย่าง
ชัดเจน สื่อบางส านักก็เลือกข้าง เช่น Voice ที่ได้เลือกข้างฝ่ายค้าน ส่วนในด้านสื่อ nation (เนชั่น) ได้
เลือกฝ่ายรัฐบาล เพราะฝ่ายรัฐบาลให้ดูผลงาน สมใจอ่านหนังสือมากกว่าผลงาน เช่น สื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ก็จะรายงานแต่เป็นบวกภาพท่ีประเมินผลงานเชิงบวก มีสื่อไทยที่มีเสรีภาพที่เป็นกลาง 
และรายงานที่สื่อสารความสมานฉันท์ แต่ไม่ค่อยเป็นที่สนใจมากนัก ผิดกับสื่อเสียงธรรมไม่มีช่องใด
เลยที่วิพากษ์สื่อสารการเมืองแล้วนี่คือเป็นสิ่งที่ต้องถามมากกว่าจะน าเสนอในสื่อใด๕ 

๖) เป็นผู้ส่งสารไปยังประชาชน สมัยก่อนนักการเมืองเข้าพบปะประชาชนปราศรัยบนเวที 
สมัยนี้สื่อสารแบบออนไลน์ Facebook (เฟสบุ๊ค), Twitter (ทวิตเตอร์), Line (ไลน์), Instagram (อิน
สตาร์แกรม) ท าให้การสื่อสารสะดวกสบายเข้าถึงประชาชนได้ง่าย นักการเมืองบางคนชอบการสื่อสาร
ทางการเมืองเป็นแบบดั้งเดิม คือ การสร้างวาทะกรรม การชักน า การน าอุดมการณ์มาเล่าให้น่าเชื่อถือ 
ปัจจุบันเป็นการสื่อสารทางการเมืองแบบใหม่ ประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี  มี
การสร้างแรงจูงใจ ประชาชนแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด๖ 

๗) จะมีช่องทางการสื่อสารทางการเมืองอย่างจ ากัด การปราศรัยหาเสียงเป็นวิธีหนึ่งที่จะเข้า
หาประชาชนได้ การเป็นเจ้าของสื่อหรือมีสื่อในสังกัดท าให้นักการเมืองได้เปรียบ การแสดงความคิดเห็นได้
โดยเสรีของประชาชน ท าให้นักการเมืองต้องหากลยุทธ์ วิธีการ กระบวนการที่สามารถเข้าหาประชาชนได้
โดยทันท่วงที การเข้าหาประชาชนถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการเป็นนักการเมือง นักการเมืองบ้างท่านอาจจะ
ขาดความยุติธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชน๗ 

๘) อดีตหาเสียงโดยผ่านการปราศรัยหรือพบประประชาชนทั่วไป เฉพาะกลุ่ม และการ
สื่อสารมักผ่านผู้น าท้องถิ่นหรือหัวคะแนน แต่ในยุค ๕ G ต้องใช้ Facebook (เฟสบุ๊ค), Twitter    
(ทวิตเตอร์), Line (ไลน์), Instagram (อินสตาร์แกรม) เป็นการสื่อสารที่มีช่องทางมากขึ้น ท าให้เกิด

                                                           
๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓.  
๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๑๔ 
 
ระบบข้อมูลข่าวสารหลากหลาย ไม่สามารถจะตัดสินว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริง หรือข้อมูลที่เป็น
เท็จ๘ 

๙) มีการแบ่งฝ่ายกันมาก มุ่งที่จะเอาชนะกัน ข้อมูลที่สื่อสารไม่สามารถรู้เลยว่าเป็นข้อมูล
ที่เป็นจริง น่าเชื่อถือ ไม่เหมาะกาล ไม่สานสามัคคี ไม่มีประโยชน์ ไม่ประกอบด้วยเมตตา ไม่ว่าจะเป็น
เด็กหรือผู้ใหญ่ มีโทสะ โลภ โมหะ และอคติอยู่เบื้องหลัง๙ 

๑๐) การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองบางคนให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร 
อาจจะมีความที่ถือว่าเป็นสภาพที่วิกฤต แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองจะเกิดความขัดแย้งโดยทันที การ
สื่อสารผ่าน Facebook (เฟสบุ๊ค), Twitter (ทวิตเตอร์), Line (ไลน์), Instagram (อินสตาร์แกรม) ใน
กลุ่มเพ่ือน การเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบ เช่น ชอบคนที่เป็นฝ่ายสีเหลือง ถ้ามีกลุ่มเยาวชนออกมา
ประท้วงก็จะถูกกล่าวหาว่าอยู่อีกฝั่งตรงกันข้าม เกิดขั้วอ านาจอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นกรณีฝังรากลึกใน
สังคม การใช้ค าพูดที่รุนแรงต่ออีกฝ่ายด้วยการ Pots ถ้าอยู่ฝ่ายเดียวกันก็จะถูกเชิดชู ถ้าอยู่ฝ่ายตรงกัน
ข้างก็จะถูกกล่าวโจมตี ท าให้เป็นการใช้วจีทุจริต หรือ ท าให้ตนเองเดือดร้อน (ทัวร์ลง) ถือว่าอยู่ใน
สภาพที่วิกฤติ เพราะเลือกข้างที่ผิด๑๐ 

๑๑) บางคนยึดโยงกับประชาชนในท้องที่เป็นหัวใจส าคัญ การแบ่งฝ่าย การแบ่งสี การ
แข่งขันทางการเมือง การมีอคติที่มีอยู่ในพรรคเดียวกันหรือต่างพรรค นักการเมืองบางคนไม่มีความ
อดทน ใช้วาจาในการท าร้ายประชาชนที่ไม่อยู่ในฝ่ายของตัวเอง ไม่รักษาผลประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก มีผลประโยชน์ทับซ้อน เอ้ือประโยชน์ให้กับนายทุน มีความเห็นที่แตกต่างทางการเมืองไม่
มองสภาพที่เป็นจริงเป็นธรรม และการใช้ความรุนแรงต่อกัน๑๑ 

๑๒) มีการจัดสรรประโยชน์ให้กับประชาชนบางกลุ่มเท่านั้น แต่ประชาชนมอง
นักการเมือง ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน เอ้ือประโยชน์ให้กับนายทุน ประชาชนจะได้รับประโยชน์ก็
ต่อเมื่อมีการเลือกตั้ง ปัญหาที่ประชาชนพบบ่อยคือ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และด้านการศึกษา 
นักการเมืองบางคนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ บ้างครั้งใช้ประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ความเชื่อ
เดียวกัน เป็นเครื่องมือในการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนที่มีความคิดเห็นว่าไม่รักสถาบัน คือต้องเป็น
คนชังชาติ การแสดงออกในเชิงสัญญาลักษณ์ เช่น การชูมือสามนิ้ว การไม่ลุกข้ึนเครารพธงชาติ ท าให้
เกิดความขัดแย้ง๑๒ 

                                                           
๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓.  
๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓.  



๑๑๕ 
 

๑๓) มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของการสื่อสารทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ตลอดถึงการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน  
นักการเมืองบางคนใช้กระบวนการทางการสื่อสาร เช่น การใช้เสียงผ่านวิทยุ โทรทัศน์ ประสบ
ความส าเร็จพอสมควร แต่ยุคปัจจุบันการใช้ Social Media มีความจ าเป็นในการสื่อสารอย่างมาก แต่
นักการเมืองไม่สามารถสื่อสารเพ่ือสร้างผลประโยชน์โดยส่วนรวมให้กับประชาชนทุกคนได้ แม้จะมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย๑๓ 

๑๔) นักการเมืองบางกลุ่มมีการสื่อสารผ่านภาครัฐ ภาคประชาสังคม พรรคการเมือง และ
ภาคประชาชน ที่ผ่านมาถือว่าไม่เป็นเอกภาพ ต่างคนต่างคิด จึงเกิดมีปัญหาต่อกัน ความคิดของแต่ละ
ฝ่าย มีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนของกลุ่มการเมือง การเข้าถึงข้อมูลส าหรับประชาชนนั้นยากล าบาก มี
การปิดก้ันข้อมูลข่าวสารไม่ให้รับรู้ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองจึงมีความล่าช้า ความ
ต้องการของประชาชนไม่มีการตอบสนองจากนักการเมืองเท่าที่ควร พอได้เลือกตั้งเข้ามา ก็ไม่ใส่
ใจความต้องการของประชาชน  นักการเมืองลืมสัญญาประชาคม๑๔ 

๑๕) การเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ นักการเมืองบางกลุ่ม ประชาชน
บางกลุ่มมีความเคลื่อนไหวในการเมืองมาตลอด การสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดข้ึนแก่สังคมมีมาโดย
ตลอด ผู้ที่มีอ านาจรัฐ บ้างครั้งมีการด าเนินการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีการปราบปราม 
ก าหลาบประชาชน ผู้ที่มีความคิดเห็นทางการเมือง ความต้องการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ความ
ต้องการที่ให้ประชาชนมีอ านาจเหนือรัฐ ลักษณะอย่างนี้ประชาชนมีการเรียกร้องมาโดยตลอด การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชน เพ่ือที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม และ
สอดคล้องกับแนวทางประชาธิปไตย เพราะอ านาจเป็นของประชาชน๑๕ 

๑๖) มีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย การสื่อสารถูกอิทธิพลของ Social Media ต่อ
ผู้รับสาร เนื้อหาของสื่อสารอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด อิทธิพลของสื่อท าให้มีอ านาจ
เหนือผู้รับสารหรือประชาชน สภาพสังคมปัจจุบันมีความขัดแย้งหลายกลุ่มหลายฝ่าย ประเด็นเล็กๆ 
ท าให้เกิดความขัดแย้งและการสร้างกระแสทางการเมืองให้เกิดความคิดต่างในสังคม การช่วงชิงแกน
น าในเชิงพ้ืนที่๑๖  

๑๗) มุมมองของประชาชนที่มองผ่านนักการเมือง ในสายตาของประชาชนการสื่อสารของ
นักการเมืองบางคน มีความล้ าสมัย รวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันข้อมูลอาจะไม่มีความน่าเชื่อถือได้ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนกับนักการเมือง การใช้อ านาจรัฐอันเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย 
                                                           

๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓.  
๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓.  
๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๙ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๑๖ 
 
ปัญหาการสื่อสารทางการเมือง มี ๒ ด้าน คือ ด้านนักการเมืองที่จะสื่อสารไปให้กับประชาชนได้เข้าใจ
ในสารมีน้อย ประชาชนก็ไม่สามารถรับสารได้ตามความเป็นจริง เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่เป็นกลาง 
ไม่ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าว๑๗ 

๑๘) สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมืองไม่ได้อยู่ในสุญญากาศ แต่ฝังตัวอยู่ภายใต้
บริบทของสถานการณ์ปัญหาบ้านเมืองทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และด้านการเมือง ปรากฏตัวออกมา
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิ่งกว่าในอดีต ฉะนั้นระดับพ้ืนฐานของปัญหา ( fundamental) ที่อยู่ลึก
กว่า ก็คือเงื่อนไขของปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจ (socio-economic) และการเมือง (politic) ที่
ส่งผลท าให้เกิดความไม่สมานฉันท์ในสังคมขึ้น เงื่อนไขของปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจและ
การเมืองเหล่านั้นอย่างเหมาะสม ขณะที่ระบบการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ก็ไม่มีความ
เป็นประชาธิปไตยมากนัก เช่น มีวุฒิสมาชิกท่ีมาจากการแต่งตั้งของคณะผู้ก่อการรัฐประหารร่วมโหวต
เลือกนายกรัฐมนตรีด้วย เป็นต้น ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะเลือกตัวแทนที่เข้าไปต่อรอง
การใช้อ านาจรัฐเพ่ือจัดสรรทรัพยากรของประเทศให้กับผู้คนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรม ขณะที่
ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดระหว่างผู้คนในสังคมไทยของสองฝ่าย ที่เกิดขึ้นในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่าน
มานี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้คลี่คลายลง ก็เพราะมีความขัดแย้งดังกล่าวเป็นมูล๑๘ 

๑๙) การสื่อสารที่นักการเมืองสามารถที่ท าได้ง่ายที่สุดคือการลงพ้ืนที่ที่เป็นชุมชน มีการ
สื่อสารกับประชน สังคมที่มผีู้สูงอายุมีสื่อสารโดยใช้เสียงตามสายหรือพูดคุยโดยตรง ในด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสุขภาพ ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยี ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงด้วย
เทคโนโลยีผ่านชมรมผู้เฒ่าน่ามอง เป็นการเรียน รู้เพื่อเสริมรสร้างความสมานฉันท์๑๙ 

๒๐) การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง คือนักการเมืองบางคนมีโอกาสได้พบปะ
ประชาชนน้อยมาก ส่วนใหญ่พบปะกันที่งานมงคลสมรส งานฌาปนกิจศพ งานบรรพชา-อุปสมบท 
งานประชุมคณะกรรมการที่รัฐสภา และการตรวจเยี่ยมหรือดูงานต่างประเทศ จึงพูดได้เพียงให้เขา
เชื่อถือมั่นในความดีที่เราได้ท างานเพ่ือสังคมมากกว่าการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์๒๐ 

สรุปได้ว่า สภาพทั่วไปในการสื่อสารทางการเมือง นักการเมืองบางคนมีการสื่อสารโดย
ผ่านประชาชนเพ่ือโฆษณาชวนเชื่ออาจจะให้ประชาชนบางกลุ่มเลือกข้าง บางท่านอาจจะท าให้เกิด
ความแตกแยกแตกความสามัคคี มักจะขาดความเสียสละ แต่สามารถเข้าร่วมกับพรรคการเมืองที่เป็น
ฝ่ายรัฐบาล เพ่ือรักษาอ านาจผลประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ เป็นผู้ส่งสารไปให้ประชาชนเพ่ือผลประโยชน์

                                                           
๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒๐ วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓. 
๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒๑ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒๒ วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓.  
๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒๓ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๑๗ 
 
ให้กับตนเอง บางคนขาดความยุติธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชน ยังไม่สามารถยึด
โยงกับประชาชนเพราะยังมีผลประโยชน์ทับซ้อน เอ้ือประโยชน์ให้กับนายทุน ไม่สามารถสื่อสารเพ่ือ
สร้างผลประโยชน์โดยส่วนรวมให้กับประชาชนทุกคนได้ ประชาชนเองรู้สึกว่าเสียผลประโยชน์ที่จะพึง
มีพึงได้ ในด้านนโยบายที่เลือกนักการเมือง ก็เพราะเล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ การด าเนินการจาก
ภาครัฐ นักการเมือง อาจละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ถ้าประชาชนมีการต่อต้านอาจจะใช้การ
ปราบปรามเพ่ือก าหลาบประชาชน โดยอาศัยสถานการณ์บางอย่างเป็นเครื่องมือ เช่น สถานการณ์โรค
โควิด ๑๙ เป็นต้น  
ตารางท่ี ๔.๑ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง (ด้านผู้ส่งสาร) 

 

 ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑.  นักการเมืองบางคนใช้ค าพูดไปในเชิงแตกความ

สามัคคี  ขาดความการเสียสละ การแบ่งปัน
ผลประโยชน์  

    ๑๕  ๑, ๒, ๓, ๕, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, 
๑๔, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐. 

๒.  นักการเมืองเข้าร่วมกับพรรคการเมืองที่เป็น
ฝ่ายรัฐบาล เพ่ือรักษาอ านาจ 

    ๑๓ ๓, ๔, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๔, 
๑๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐. 

๓.  นักการเมืองเป็นผู้ส่งสารไปให้ประชาชนเพ่ือ
ผลประโยชน์ให้กับตนเอง 

   ๑๓ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๒๐. 

๔ นักการเมืองบ้างท่านขาดความยุติธรรมในการ
จัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชน 

     ๑๓ ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 
๑๕, ๑๘, ๑๙, ๒๐. 

๕ นักการเมืองยึดโยงกับประชาชน มีผลประโยชน์
ทับซ้อน เอ้ือประโยชน์ให้กับนายทุน  

     ๑๒ ๓, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๕, 
๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐. 

๖ นักการ เมือง ไม่สามารถสื่ อสาร เ พ่ือสร้ าง
ผลประโยชน์โดยส่วนรวมให้กับประชาชนทุกคน
ได ้

     ๑๓ ๒, ๓, ๔ , ๗, ๘, ๙, ๑๒, ๑๓, 
๑๔, ๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๐. 

๗  การด า เนิ นการละ เมิ ดสิ ทธิ เ ส รี ภ าพของ
ประชาชน มีการปราบปราม ก าหลาบประชาชน 

    ๑๔ ๑, ๒, ๓, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๘ ๒๐. 

 
  



๑๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมืองด้านผู้ส่งสาร 

 
ด้านสาร 

จากการสัมภาษณ์ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง พบดังนี้ 
๑) ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนมีความจริงไม่ทั้งหมด อาจจะท าให้ข้อมูลเป็นไปในทางใส่

ร้ายป้ายสีบ้าง ไม่น าข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญขึ้นมาพูดให้มีการคบคิดแก้ปัญหา ท าให้บรรยากาศ
ทางการเมืองไม่ค่อยดี และมีปัญหาเดิมๆ คือ ความแตกแยกความเกียจชังก็ยังคงอยู่ การเสียสละไม่
มี๒๑ 

๒) การสนทนาเริ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไป นักการเมืองได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน เข้าไป
ท าหน้าที่แทนประชาชน เพ่ือจัดสรรประโยชน์ให้แก่ประชาชน มีผลประโยชน์ร่วมกัน แต่การมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ในบางครั้ง นักการเมืองไม่สามารถท าหน้าที่ในการจัดสรรผลประโยชน์ได้ ความ
ขัดแย้งจึงเกิดขึ้นระหว่างนักการเมืองกับประชาชน เพราะนักการเมืองขาดความเสียสละ ขาด
ความชอบธรรมในการแบ่งปันข้อมูล และการจัดสรรทรัพยากร๒๒ 

                                                           
๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓.  

ด้านผู้รับสาร 

พูดในเชิงไม่
สามัคคี 

ผลประโยชน์ของ
ตนเอง 

ผูกขาดอ านาจ 

ไม่มีความ 
ยุติธรรม ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

ละเมิดเสรีภาพ
ของประชาชน 



๑๑๙ 
 

๓) การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือแสวงหาข้อมูลทางการสื่อสารโดยตรง มีกลุ่มคนที่มี
อุดมการณ์เดียวกัน มีความคิดเห็นเหมือนกัน เข้าร่วมกลุ่มแล้วร่วมท ากิจกรรมโดยรับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้
กลั่นกรองผ่านสื่อออนไลน์ ท าให้กลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่สามารถใช้วิจารณญาณ
ในการรับรู้ข่าวสารได ้จึงเป็นเหตุถูกชักจูงได้ง่าย๒๓ 

๔) การแบ่งปันข้อมูลในการสื่อสารเพ่ือติดตามบทบาทและการแสดงออกของประชาชน 
แต่ทั้งนี้กลุ่มเยาวชนมีความคิดเห็นต่างจากภาครัฐ สามารถเข้าถึงระบบสื่อสารที่ทันสมัยนั้นได้ ง่าย  
การสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่เห็นต่างด้วยการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ท าให้เยาวชนเหล่านี้ 
เลือกใช้การสื่อสารเพ่ือสร้างเครือข่ายที่มีความคิดเห็นร่วมกัน แล้วออกมาเคลื่อนไหว เพ่ือต่อต้าน
ภาครัฐ แต่ไม่สามารถต่อต้านอ านาจรัฐได้ ด้วยก าลังทุนทรัพย์ และกฎหมาย ฉะนั้นประชาชนที่เห็น
ต่าง จึงกลายเป็นนักเลงคีย์บอด๒๔ 

๕) แสวงหาแหล่งข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ประชาชนได้เข้าใจนั้น ต้องเป็นการสื่อสารโดยใช้
สัญลักษณ์ การใช้ถ้อยค าที่เหมาะสม ในสิ่งที่ตัวเองจะสื่อ แต่การสื่อสารก็เป็นการสร้างปัญหา ถ้า
สื่อสารแล้วไม่เข้าใจหรือมีข้อมูลที่ผิด และการตีความเป็นอย่างอ่ืนก็จะต้องเกิดความขัดแย้ง ไม่
สามารถที่จะพูดด้วยเหตุผลได้๒๕ 

๖) ผู้ที่สื่อสารออกมาเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนได้รับรู้ แต่ประชาชนบางกลุ่มยากต่อ
การรับรู้ข้อมูลจากนักการเมืองว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลเป็นข้อมูลจริง แยกไม่ออกอะไร
คือข้อเท็จและข้อจริง แม้จะเข้าสู่ในยุค ๑.๐, ๒.๐, ๓.๐ และ ๔.๐ หรือ  ผ่านยุคเกษตรกรรมเข้าสู่ยุค
เทคโนโลยี บางครั้งก็กล่าวว่าเป็นยุคของ IT แต่ก็มองว่าเป็นยุคของหลวงปู่เค็ม หมายถึงเอาความผิด
เป็นถูกได้ เรื่องราวเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องของสังคม เรื่องระดับสังคมกลายเป็นระดับชาติ 
นักการเมืองไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสารข้อมูลไปสู่สังคม เป็นปัญหาเชิงระบบ มีการ
สร้างวาทะกรรม “การชังชาติ” ว่า รัฐบาลไม่ดีบ้าง ระบบการเมืองไม่ดีบ้าง ท าให้ประชาชนมองคนอ่ืน
เป็นฝ่ายตรงข้ามกับตน เป็นคนผิด ส่วนตนเองเป็นคนถูกเสมอ๒๖ 

๗) นักการเมืองมีการปราศรัยหาเสียง ท าให้ประชาชนได้รับทราบนโยบาย และมีการ
แสวงหาแหล่งข้อมูลที่นักการเมืองน าเสนอ เพ่ือจะประมวลเข้ามาเป็นองค์ความรู้ในการตัดสินใจ การ
ที่บุคคลอ่ืนน าเสนอข้อมูลท าให้การสื่อสาร ต้องมีการคัดเลือก คัดสรร มากยิ่งขึ้น การเกิดแหล่ง
ข่าวสารที่เชื่อถือไม่ได้ และเชื่อถือได้จึงเกิดขึ้น๒๗ 

                                                           
๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๐ 
 

๘) การสื่อสารทางเมืองเป็นการส่งข้อมูลที่เป็นแบบดั้งเดิม และการสร้างวาทะกรรม การ
เชื่อผู้น ามากกว่าอุดมการณ์ ปัจจุบันเป็นการสื่อสารทางการเมืองแบบใหม่ ผ่านระบบออนไลน์รวดเร็ว
ทันใจแต่ขาดการกลั่นกรอง จึงมีปัญหาในการน าไปเผยแพร่ ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เสรี การสร้างแรงจูงใจ การที่เยาวชนยุคใหม่สร้างความเห็นทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด เป็นการสร้าง
การสื่อสารแบบเครือข่ายหรือครอบคลุมทุกพ้ืนที่๒๘ 

๙) นักการเสนอข้อมูลให้กับประชาชนได้รู้ เพราะเป็นเจ้าของสื่อหรือมีสื่อในสังกัด 
สามารถแสดงออกได้โดยเสรี แต่ผู้รับสารไม่สามารถเลือกที่จะรับสารและกลั่นกรองข่าวสารได้โดย
ทันท่วงที ในขณะที่ข่าวสารมีเป็นจ านวนมาก การท าให้เกิดข่าวลวง ประชาชนหลงเชื่อได้ง่าย๒๙ 

๑๐) อดีตจะเน้นในเรื่องการปราศรัยหาเสียงหรือพบประประชาชนโดยกลุ่มหรือเฉพาะ
กลุ่ม และการมีข้อมูลในการสื่อสารมักผ่านผู้น าท้องถิ่นหรือหัวคะแนน แต่ในยุค ๕ G การสื่อสารมี
ช่องทางในการสื่อสารมากขึ้น จนท าให้เกิดระบบข้อมูลข่าวสารหลากหลายมากขึ้น ไม่สามารถจะ
ตัดสินว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริง หรือข้อมูลเท็จ๓๐ 

๑๑) การสื่อสารทางการเมืองมักมีปัญหาในการสื่อสารอย่างมาก เพราะการน าข้อมูลมา
สื่อสาร ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลด้านเดียว เป็นประโยชน์แก่ตัวเอง เพราะเป็นการสื่อสารทางเดียวใน
ยุคนั้น แต่การสื่อสารสมัยใหม่สามารถน าข้อมูลมาสื่อสารได้หลายอย่าง และประชาชนมีแหล่งข้อมูล
มากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาอยู่ท่ีว่า การกลั่นกรองข้อมูล การตัดสินใจ ในการเชื่อข้อมูลยากข้ึน๓๑ 

๑๒) การสื่อสารคือการน าความต้องการของตัวผู้สื่อสารไปสู่จุดเป้าหมายที่มีวัตถุประสงค์
อย่างแท้จริง ข้อมูลถ้ามีการสื่อสารผิดมักจะเกิดความไม่เข้าใจและจะเกิดความขัดแย้ง อุดมการณ์
ต่างกัน ความเชื่อต่างกัน ก็จะมีความคิดต่างกัน๓๒ 

๑๓) การสื่อสารทางการเมืองเต็มไปด้วยการแบ่งฝ่ายทางความคิด ข้อมูลที่ไม่ตรงกันไม่
เป็นกลาง การแบ่งสี การแข่งขันทางการเมืองที่เต็มไปด้วยเล่ห์กล การมีอคติต่อพรรคอ่ืน ไม่มีการ
อดทน การใช้วาจาในการท าร้ายผู้อ่ืน ความมีโมหะ การไม่นึกถึงความเป็นชนชาติเดียวกัน การไม่
ปล่อยวางเรื่องส่วนตัว ความเห็นต่างทางการเมือง และสุดท้ายการใช้ความรุนแรงต่อกัน๓๓ 

๑๔) สภาพทั่วไปทางการสื่อสารทางการเมือง เป็นสภาพที่สื่อความรุนแรง การใช้วิธีคิดใน
เรื่องความเป็นชาติมาตัดสินใจอีกฝ่าย ไม่รักสถาบัน การชังชาติ  ถ้าประชาชนมีความเห็นที่แตกต่างก็

                                                           
๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓. 
๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓. 
๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓. 
๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓. 
๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๒๑ 
 
หมายถึงเป็นคนละฝ่าย ถ้าเห็นด้วยก็คือฝ่ายเดียวกัน การใช้ทุกช่องทางการสื่อสารเป็นการแสดงออก
ในเชิงสัญลักษณ์ เช่น การชูนิ้วมือสามนิ้ว การเครารพธงชาติ การปฏิรูปสถาบัน การชุมนุมประท้วง 
ต้องเป็นไปโดยสันติวิธี๓๔ 

๑๕) การแสดงข้อมูลในทางการเมือง เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของตัวเอง แต่ประชาชน
ส่วนมากไม่ได้ผลประโยชน์ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมืองจะวนอยู่กับประเด็นเดิม ๆ คือ 
รัฐประหาร เลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาล สุดท้ายก็รัฐประหาร ข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสื่อสาร ท าให้แหล่งข้อมูลมีความไม่น่าเชื่อถือเพราะมีมาก
เกินไป อาจจะมีบุคคลน าเสนอข้อมูลที่ผิดและน าไปเผยแพร่ ท าให้เกิดความแตกแยก๓๕ 

๑๖) ข้อมูลแต่ละด้าน มีการตั้งธงในการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนของกลุ่มการเมือง มี
ประชาชนเป็นฐานเสียงให้กับนักการเมือง ข้อมูลที่นักการเมืองสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ       จะ
เป็นไปในทางบวก แต่ประชาชนไม่สามารถรับรู้ได้ว่าข่าวสารที่น าเสนอว่ามีความเป็นจริงแค่ไหน 
อาจจะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มนักการเมือง การสื่อสารทางการเมืองแบบคนรุ่นใหม่สามารถที่จะ
ชุมนุมที่ไหนก็ได้ ใครจะเป็นแกนน าก็ได้ ไม่แน่นอนตายตัว จึงมีการเรียกว่า ทุกคนเป็นแกนน าในการ
ชุมนุมได๓้๖ 

๑๗) นักการเมืองน าเสนอข้อมูลของตนจนได้รับการเลือกตั้ง และได้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง แต่การรับต าแหน่งของนักการเมืองก็จะใช่ว่าจะแก้ไข้ปัญหาของประชาชนได้ ถ้าไม่เอา
ประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ประชาชนไม่พร้อมที่จะเข้าใจในการรับฟังเหตุผล เพราะประชาชน
ไม่ได้ผลประโยชน์ในการเป็นรัฐมนตรีของนักการเมือง ประชาชนมองเงื่อนไขของเรื่องเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม มีชีวิตที่ดีข้ึนการเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์๓๗ 

๑๘) ประชาชนเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นในข้อมูลข่าวสารที่นักการเมืองน ามาสื่อสารมี
ความถูกต้องเป็นจริง แต่นักการเมือง กลุ่มการเมือง กลุ่มที่เห็นต่าง และกลุ่มที่แอบใช้ประชาชนเป็น
เครื่องมือ มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนแบบไม่ลงตัว สุดท้ายประชาชนไม่สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดได้๓๘  

๑๙) การรายงานข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นประสิทธิผลของนโยบายให้ประชาชนได้เข้าใจว่า
รัฐบาลท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของ
นักการเมือง แต่ข้อมูลข่าวสารที่นักการเมืองน ามาสื่อสารอาจจะมีความไม่เหมาะสม ไม่กระชับ หรือ

                                                           
๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๙ ตุลาคม  ๒๕๖๓. 
๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๓๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๒ 
 
อาจจะโจมตีคู่แข่ง และเข้าใจได้ง่ายรัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชน การเคลื่อนไหวของประชาชนเป็น
การกระท าที่ชอบในแบบสังคมประชาธิปไตย รัฐบาลต้องมีหลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม ในการบริหาร
ประเทศ ถ้าไม่มีจะเกิดปัญหาในการเคลื่อนไหวในทางการเมืองของภาคประชาชน และประชาชนจะ
ออกมาประท้วงรัฐบาล๓๙ 

๒๐) สภาพทั่วไปของการเมืองมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง มีการจัดเรียงเนื้อหาสาระอาจะ
ไม่ครบถ้วน ไมใ่ช้ถ้อยค าเข้าใจง่าย ไม่สอดแทรกเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อิทธิพลของ
นักการเมืองท าให้การผลักดันในเรื่องของผลประโยชน์ในกลุ่มของตนเอง นักการเมืองมีอิทธิพลต่อ
ประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะกระแสโลกออนไลน์ สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกกลุ่ม และเกิดการขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มได้ง่ายเช่นกัน๔๐ 

๒๑) การเมืองเป็นเหมือนเหรียญ ๒ ด้าน ด้านแรกจะน าเสนอในเชิงบวก อีกด้านหนึ่ง
เสนอในเชิงลบ การน าเสนอเชิงบวกเป็นการน าเสนอท่ีไม่เน้นความรุนแรง เน้นการประนีประนอมยอม 
ความสามัคคี อีกด้านในเชิงลบ คือ การใช้ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม การเทิดทูล
ในสิ่งที่ตนเองเครารพ การน าเสนอข้อมูลที่เป็นโฆษณาเชิญชวนให้เชื่อถือ๔๑ 

๒๒) ข้อมูลข่าวสารที่นักการเมืองน ามาสื่อสารมีเนื้อหาสาระอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมด ไม่
เหมาะสมเป็นบางกรณี อาจจะไม่เป็นธรรมแก่ทุกคน แต่ปัญหาที่ฝังตัวอยู่ภายใต้บริบทของ
สถานการณ์ปัญหาบ้านเมืองทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ปรากฏตัวออกมาอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งกว่าในอดีต ฉะนั้นระดับพ้ืนฐานของปัญหา (fundamental) ที่อยู่ลึกกว่า ก็
คือเงื่อนไขของปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจ (socio-economic) และการเมือง (politic) ทีส่่งผลท า
ให้เกิดความไม่สมานฉันท์ในสังคมขึ้น เงื่อนไขของปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
เหล่านั้นอย่างเหมาะสม ขณะที่ระบบการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ ก็ไม่มีความเป็น
ประชาธิปไตยมากนัก เช่น มีวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งของคณะผู้ก่อการรัฐประหารร่วมโหวต
เลือกนายกรัฐมนตรีด้วย เป็นต้น ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะเลือกตัวแทนที่เข้าไปต่อรอง
การใช้อ านาจรัฐเพ่ือจัดสรรทรัพยากรของประเทศให้กับผู้คนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรม ขณะที่
ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดระหว่างผู้คนในสังคมไทยสองฝ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้
ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้คลี่คลายลง ก็เพราะมีความขัดแย้งเป็นมูล๔๒ 

                                                           
๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๙ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒๐ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒๑ วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓. 
๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒๒ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๓ 
 

๒๓) ข้อมูลข่าวสารที่นักการเมืองน ามาสื่อสาร มีเนื้อหาสาระค่อนข้างน้อย ความเป็น
ธรรม การเสนอนโยบายต่อประชาชนไม่ตอบโจทย์หรือความต้องการได้ การได้มาซึ่งอ านาจในการ
บริหารประเทศแต่ไม่สามารถท าให้ประชาชนหายจากความยากจนได้ ประชาชนมีรายได้ต่ า สภาวะ
โรคระบาดท าให้ประชาชนใช้ชีวิตล าบาก นักการเมืองต้องสร้างกิจกรรมร่วมในชุมชน การร่วมมือร่วม
ใจแก้ไขปัญหา ต้องท าให้ปัญหาการขัดแย้งในสังคมและชุมชนดีขึ้น๔๓ 

สรุปได้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและข้อมูลสารอันเป็นเท็จ นักการเมืองไม่สามารถน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจ เพราะไม่สามารถจะชี้ชัดว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือได้ 
เพราะข้อมูลหรือสารมีจ านวนมาก แหล่งที่มาไม่ชัดแจน ไม่สามารถท าหน้าที่ ในการจัดสรร
ผลประโยชน์ให้กับประชาชนได้ ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นระหว่างนักการเมืองบางคนกับประชาชนบาง
กลุ่ม ท าให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการใช้
วิจารณญาณในการรับรู้ข่าวสาร ไม่สามารถเข้าถึงระบบสื่อสารที่มีข้อมูลที่เป็นจริงได้ การสร้าง
แรงจูงใจให้กับคนที่เห็นต่างด้วยกันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง การสื่อสารแบบออนไลน์ ผ่านทาง 
เฟสบุ๊ค (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), ไลน์ (Line), อินสตารแกรม (Instagram) ท าให้ได้รับ
ความสะดวกสบาย แต่กลับกันประชาชนไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว อย่างมี
ประสิทธิภาพ การแสดงออกในเชิงสัญญาลักษณ์ เช่น การชูนิ้วมือสามนิ้ว การไม่ลุกข้ึนเครารพธงชาติ 
ข้อมูลข่าวสารที่นักการเมืองน ามาสื่อสาร มีเนื้อหาสาระอาจจะไมถู่กต้องและไม่เป็นธรรม 

ตารางท่ี ๔.๒ ตารางสภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง (ด้านสาร) 
 

 ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ นักการ เมือ งบางคนพูดความจริ ง ไม่หมด 

แหล่งข้อมูลที่ เป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จ 
ประชาชนไม่สามารถแยกแยะได้  

๑๔ ๑ , ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐. 

๒ นักการเมืองบางคนไม่สามารถท าหน้าที่ในการ
จัดสรรผลประโยชน์ได้ ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้น
ระหว่างนักการเมืองกับประชาชน 

   ๑๘ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๔, ๗, ๘, ๑๑, 
๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๘, ๑๙, 
๒๐, ๒๒, ๒๓. 

๓ กลุ่มวัยรุ่นที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการใช้
วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

    ๑๕ ๑, ๒ , ๓, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๒๒, 
๒๓. 

    

                                                           
๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒๓ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๒๔ 
 
ตารางท่ี ๔.๒ ตารางสภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง (ด้านสาร) (ต่อ)  

 ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๔ ไม่สามารถเข้าถึงระบบสื่อสารที่ทันสมัยนั้นได้  

และมีการสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่ เห็นต่าง
ด้วยกันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง 

     ๑๘ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๗, ๑๘, ๑๙, 
๒๐, ๒๒, ๒๓. 

๕ การสื่อสารแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook, 
Twitter, Line, Instagram ยังไม่กระจายท าให้
ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าสารที่รวดเร็ว 

     ๑๗ ๑, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๐, 
๒๒, ๒๓. 

๖    การหาเสียงโดยผ่านการปราศรัยหรือพบประ
ประชาชนทั่วไป เฉพาะกลุ่ม มีส่วนน้อยมาก 

    ๑๔ ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, 
๑๔, ๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, 
๒๓  

๗ แหล่งข้อมูลที่สื่อสารไม่สามารถรู้ เลยว่าเป็น
ข้อมูลที่เท็จจริงถือว่าเป็นสภาพที่วิกฤต 

     ๑๕ ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๓, 
๑๔, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, 
๒๓. 

๘ การแสดงออกในเชิงสัญญาลักษณ์ เช่น การชูนิ้ว
มือสามนิ้ว การไม่ลุกขึ้นเครารพธงชาติอาจท า
ให้เข้าใจผิดว่าไม่รักชาติ 

      ๑๗ ๓, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๐, 
๒๑, ๒๒, ๒๓, 

 

  

ด้านสาร 

แหล่งข้อมูลไม่
น่าเชื่อถือ 

แหล่งข้อมูลมีน้อย

เข้าถึงได้ยาก 

ไม่สามารถแบ่งปัน

ข้อมูลได ้

ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารที่จริงได ้

นักการเมืองไม่สามารถ

ช้ีแจ้งข้อมูลได ้
ไม่สามารถจัดสรร

ผลประโยชน์ได ้

ข้อมูลที่ขาดการ

กลั่นกรอง 

การแสวงหาข้อมลูเป็น

เรื่องยาก 

ไม่สามารถสื่อสารให้
ประชาชนรับรูไ้ด ้

การแสดงออกเชิง

สัญลักษณ ์

แผนภาพที่ ๔.๒ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมืองด้านสาร 



๑๒๕ 
 

ด้านช่องทางการสื่อสาร 

จากการสัมภาษณ์ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง พบดังนี้  

๑) นักการเมืองบางคนใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมือง ผ่านสื่อ ทีวี วิทยุ หรือช่องทาง
ดิจิตอล เป็นการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ผลงานของนักการเมือง ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่
นักการเมืองพยายามจะน าเสนอ แต่การน าเสนอเป็นการสื่อสารไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
เท่านั้น ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน๔๔ 
 ๒) สมัยก่อนช่องทางการสื่อสารทางการเมืองอาจถูกผูกขาดโดยรัฐบาล แต่สมัยนี้ทั้งฝ่าย
นักการเมือง ประชาชน รัฐบาลมีช่องทางการสื่อสารเป็นของตัวเอง รัฐบาลไม่ได้เกรงกลัวฝ่ายค้านหรือ
ฝ่ายประชาชน ไม่ได้เกรงกลัวหนังสือพิมพ์ แต่รัฐบาลเกรงกลัว Social Media ซึ่งเป็นช่องทางการ
สื่อสารที่ดีมาก ประชาชนทุกคนสามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้  ท าให้ประชาชนมีพลังในการต่อรองเพ่ือ
ผลประโยชน์จากรัฐบาล ซึ่งสมัยก่อน ไม่สามารถท าได้๔๕ 

๓) ปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารในหลายช่องทาง โดยเฉพาะเทคโนโลยีมีความทันสมัย
มากยิ่งขึ้น ทั้งสื่อ Social Media  เช่น Facebook (เฟซบุ๊ค), Twitter (ทวิตเตอร์) , Line (ไลน์), 
Instagram (อินสตาร์แกรม) เป็นต้น และในการสื่อสารความคิดที่หลากหลายนี้ ท าให้ประชาชนทั้งรุ่น
ใหม่ และรุ่นเก่า เกิดความคิดเห็นที่ต่างกันไป เมื่อมีความเห็นที่แตกต่าง จึงน ามาสู่ความแตกแยก ขาด
พรหมวิหารธรรม๔๖ 
 ๔) การใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อทีวี วิทยุ มีความเหมาะสม เป็นการ
สื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์ของผู้สื่อสาร จุดประสงค์หลัก คือ การแสวงหา 
ผลประโยชน์แต่ขาดอุดมการณ์ที่ท าเพ่ือประชาชนที่แท้จริง ความเชื่อ อิทธิผลของสื่อท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลง ยกย่องผู้มีอ านาจเท่านั้น การให้ความส าคัญกับตัวบุคคลแต่ละเลยในการแก้ปัญหาเป็น
ปัญหาส าคัญอย่างยิ่ง๔๗ 

๕) นักการเมืองใช้ช่องทางของการสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจ นักการเมืองใช้ช่องทาง
การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีการแทรกแซง 
การสื่อสารผ่านช่องทางอาจเกิดการสร้างปัญหาเพราะถ้าสื่อสารแล้วเขาไม่เข้าใจ ก็จะมีการตีความ
เป็นอย่างอ่ืน ปัญหาก็จะต้องเกิดขึ้นอาจะจะเกิดความขัดแย้ง๔๘ 

                                                           
๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๖ 
 

๖) ช่องทางการสื่อสารทางด้วยความเป็นกลาง ยุติธรรม การสื่อสารผ่านบุคคลที่ใกล้ชิด มี
แหล่งข้อมูลมากพอที่จะประมวลเข้าเป็นองค์ความรู้ การที่นักการเมืองน าเสนอข้อมูล ประชาชนต้องมี
การคัดเลือก คัดสรร มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เกิดแหล่งข่าวสารที่เชื่อถือไม่ได้๔๙ 

๗) การสร้างวาทะกรรม การเชื่อผู้น ามากกว่าอุดมการณ์ นักการเมืองต้องมีความยุติธรรม
ในการช่องทางผ่านสื่อ Social Media เช่น Facebook (เฟซบุ๊ค),  เป็นต้น การสื่อสารทางการเมือง 
เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน โดยไม่มีการแทรกแซง ปัจจุบันการสื่อสารทางการเมืองเป็นแบบใหม่
ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี๕๐ 

๘) การสื่อสารทางการเมืองมีช่องทางที่จ ากัด นักการเมืองบางคนเป็นเจ้าของสื่อ 
ประชาชนไม่สามารถเลือกช่องทางการสื่อสารได้ ข้อมูลข่าวสารมีเนื้อหาค่อนข้างมากไม่สามารถ
กลั่นกรองได้ในขณะนั้น ท าให้เกิดข่าวลวงประชาชนหลงเชื้อได้ง่าย๕๑ 

๙) การปราศรัยหรือพบประประชาชนเป็นการหาเสียงของนักการเมือง การสื่อสารมัก
ผ่านผู้น าท้องถิ่นหรือหัวคะแนน ยุคดิจิตอลการสื่อสารมีช่องทางในการสื่อสารมากขึ้น ข้อมูลข่าวสาร
หลากหลายมากข้ึน ไม่สามารถจะตัดสินว่าแหล่งข้อมูลที่ประชาชนรับรู้มาเป็นข้อมูลจริงเป็นธรรมหรือ
ข้อมูลเท็จ๕๒ 

๑๐) ใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองต้องเป็นธรรม เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน 
โดยไม่มีการแทรกแซง จากเพราะการสื่อสารท าให้มีข้อมูลด้านเดียว ท าให้ไม่เข้าใจในข้อมูลที่จะ
สื่อสารออกมา เพราะเป็นการสื่อสารทางเดียวในยุคนั้น แต่การสื่อสารสมัยใหม่สามารถสื่อสารได้
หลายช่องทาง และประชาชนมีแหล่งข้อมูลมากยิ่งขึ้น การตัดสินใจในการเชื่อข้อมูลที่ตัวเองค้นหาท า
ได้ง่ายขึ้น๕๓ 

๑๑) การสื่อสารทางการเมืองด้วยข้อมูลอันเป็นธรรม ช่องทางการสื่อสาส่วนมากผ่าน
บุคคลที่ใกล้ชิด การสื่อสารทีผ่ิดมักจะเกิดความขัดแย้ง ประชาชนมีอุดมการณ์ต่างกัน ความเชื่อต่างกัน 
ก็จะมีการใช้ช่องทางการสื่อสารต่างกัน๕๔ 

๑๒) ประชาชนรับสารจากนักการเมืองจากช่องทางที่สื่อสารเพ่ือผลประโยชน์โดยส่วนรวม 
โดยไม่มีการแทรกแซง การแบ่งสี การแข่งขันทางการเมือง การมีอคติที่มีอยู่ในหมู่ตนเอง ความไม่มี

                                                           
๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓. 
๕๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓. 
๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓. 
๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๒๗ 
 
การอดทน การใช้วาจาในการท าร้ายผู้อ่ืน ความมีโมหะ การไม่นึกถึงความเป็นชนชาติเดียวกัน การไม่
ปล่อยวางเรื่องส่วนตัว ความเห็นต่างทางการเมือง และสุดท้ายการใช้ความรุนแรงต่อกัน๕๕ 

๑๓) ผู้รับสารจากข้อมูลที่นักการเมืองสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อทีวี วิทยุ มีความไม่
เหมาะสมเป็นภาพที่มีการใช้ความรุนแรง การใช้วิธีคิดในเรื่องความเป็นชาติมาตัดสินใจอีกฝ่าย ว่าไม่
รักสถาบัน คนไม่รักสถาบันคือคนชังชาติ ถ้าเห็นต่าง ถ้าเห็นด้วยก็คือฝ่ายเดียวกัน จะใช้การสื่อสารทุก
ช่องทาง แม้แต่การแสดงออกในเชิงสัญญาลักษณ์ การชูมือสามนิ้ว การเครารพธงชาติ การปฏิรูป
สถาบัน การชุมนุมประท้วง โดยสันติวิธี๕๖ 

๑๔) ประชาชนใช้ช่องทางในการสื่อสารกับนักการเมืองที่ มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
นักการเมืองมองปัญหาของประชาชนเป็นเพียงธุลี ปัญหา คือ การเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารที่
รวดเร็ว การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกการสื่อสารเป็นปัญหาของการสื่ออย่างมาก กลุ่มประชาชนไม่
สามารถเข้าถึงได้ทุกท่าน บางกลุ่มขาดโอกาส ขาดเงินทุน ฐานะทางสังคมที่ต่ า กระบวนการสื่อสารก็
เหมือนทฤษฎีกระสุนปืนสื่อสารออกไปให้มากเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเจตนาในการสื่อสาร๕๗ 

๑๕) การใช้ช่องทางสื่อสารทางการเมืองเป็นปัญหาของการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนของกลุ่ม
การเมือง การใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อทีวี วิทยุ การช่องทางผ่านสื่อ Social Media 
เช่น Facebook, Twitter, Line, Instagram น าเสนออุดมการณ์ของกลุ่มการเมือง๕๘ 

๑๖) ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองส่วนมากผ่านบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว หรือผ่านทีวี วิทยุ 
และเทคโนโลยี แต่การสื่อสารผ่านข้อมูลที่เป็นข้อมูลแท้เป็นอีกขั้นตอน การมีทัศนะคติในเรื่องของ
ความชอบ อุดมการณ์ ความรัก และการเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์๕๙ 

๑๗) ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง สภาพทั่วไป
ทางการเมืองเกิดจากการมีแนวคิดของประชาชน กลุ่มนักการเมือง กลุ่มที่เห็นต่าง และกลุ่มที่แอบใช้
ประชาชนเป็นเครื่องมือ ปัญหาทางการเมืองที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช้เหตุผล มีการเอาแข่งขันกันในเรื่อง
การการเลือกตั้ง การจัดสรรผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มีอย่าง
จ ากัดได้๖๐  

๑๘) นักการเมืองสามารถสื่อสารไปยังประชาชนในหลายช่องทางเพ่ือผลประโยชน์ของ
ตนเอง ช่องทางในการสื่อสารทางการเมืองผ่านบุคคลที่ใกล้ชิดโดยใช้วิธี พบปะ พูดคุย แสวงหา ผ่าน

                                                           
๕๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๙ ตุลาคม  ๒๕๖๓. 
๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๕๙ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๘ 
 
ช่องทางสื่อ Social Media เช่น Line  (ไลน์) การสื่อสารผ่านประชาชนให้เกิดความเข้าใจในข้อมูล 
ประชาชนเลือกจะสื่อสารผ่านช่องทางที่ไม่ท าให้เกิดความขัดแย้ง๖๑ 

๑๙) การสื่อสารผ่านช่องทางไปให้ประชาชนได้รับรู้กิจกรรมที่นักการเมืองกระท าให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน บางครั้งอิทธิพลของนักการเมืองท าให้เกิดการผลักดันในเรื่องของผลประโยชน์
แต่กลุ่มของตนเอง นักการเมืองมีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นอย่างมากในพ้ืนที่ และเกิดการขัดแย้ง
ระหว่างนักการเมืองกับประชาชนได้ง่ายเช่นกัน๖๒ 

๒๐) การสื่อสารทางการเมืองเป็นเหมือนเหรียญ ๒ ด้าน ด้านแรกจะน าเสนอในเชิงบวก 
อีกด้านเสนอในเชิงลบ การน าเสนอทางบวกเป็นการน าเสนอที่ไม่เน้นความรุนแรง เน้นการ
ประนีประนอมยอมความ เน้นความสามัคคี ขึ้นไป อีกด้านในเชิงลบ หมายถึง การใช้ความรุนแรง การ
เทิดทูลในสิ่งที่ตนเองเครารพ การเสนอข้อมูลที่เป็นโฆษณาเชิญชวนให้เชื่อถือ๖๓ 

๒๑) ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ ได้อย่างรวดเร็ว สภาพทั่วไปของ
การสื่อสารทางการเมืองไม่ได้อยู่ในสูญญากาศ แต่ฝังตัวอยู่ภายใต้บริบทของสถานการณ์ปัญหา
บ้านเมืองทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง ปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจ (socio-
economic) และการเมือง (politic) ที่ส่งผลท าให้เกิดความไม่สมานฉันท์ในสังคมขึ้น การจัดสรร
ทรัพยากรของประเทศให้กับผู้คนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรม ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด
ระหว่างผู้คนในสังคมไทยสองฝ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้คลี่คลาย
ลง ก็เพราะมีความขัดแย้งดังกล่าวเป็นมูล๖๔ 

๒๒) การสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ของนักการเมือง ไม่สามารถจัดสรร
ผลประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรมได้ การตอบสนองนโยบายของนักการเมืองต่อประชาชน
ไม่ท าได้อย่างที่เสนอนโยบายไว้ ไม่ท าให้ประชาชนหายจากความยากจนได้ ประชาชนมีรายได้ต่ า ตก
งาน สภาวะโรคระบาดท าให้ประชาชนใช้ชีวิตล าบาก นักการเมืองไมส่ร้างกิจกรรมในชุมชนการร่วมมือ
ร่วมใจแก้ไขปัญหา ปัญหาการขัดแย้งในสังคมและชุมชนยังคงอยู่๖๕ 

๒๓) การใช้ช่องทางผ่านออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบกิจกรรมของนักการเมือง 
ท าให้มีกลยุทธ์ในการน าเสนอข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ประชาชนสามารถเลือกรับหรือไม่รับข่าวสารได้ถ้าผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นักการเมืองต้องท า

                                                           
๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓. 
๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๙ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒๐ วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓. 
๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒๑ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒๒ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๒๙ 
 
เพ่ือประชาชนเพราะประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจประชาธิปไตย การเกิดปัญหาเพราะนักการเมืองท า
เพ่ือประโยชน์ส่วนตนแต่ละเลยผลประโยชน์ส่วนรวม๖๖ 

สรุปได้ว่า ช่องทางการสื่อสารในสภาพทั่วไปในการสื่อสารทางการเมืองในสังคมไทย มี
สภาพเป็นแบบอย่างเดิม คือ การสื่อสารยังมีปัญหาของการเลือกช่องทาง และช่องทางมีให้ เลือกน้อย
มาก ปัญหาสะสมจากอดีต คือ การเข้าถึงช่องทางการสื่อสารยากมาก ทางเลือกน้อย การแบ่งพรรค
แบ่งพวก การจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนที่ไม่เท่าเทียม การเอ้ือผลประโยชน์ให้นายทุน
มากกว่าประชาชนในประเทศท่ีเป็นคนยากจน แต่ที่เพ่ิมเติมคืออดีตมีระบบการสื่อสารที่ช้า เข้าถึงยาก
แต่ปัจจุบันรวดเร็ว ทันสมัย ข้อมูลมากมายยากท่ีจะตัดสินใจว่าข้อมูลอันไหนจริงอันไหนเท็จ ส่วนใหญ่
จะเสนอข้อมูลแบบเลือกข้าง ถ้าชอบก็จะสื่อสารเชียร์ฝ่ายที่ชอบแบบสุดโต่ง ไม่ได้มองข้อมูลอย่าง
กว้างขวาง รอบด้าน ไม่แสดงถึงความมีวุฒิภาวะ การศึกษา กฎหมาย กฎระเบียบ ความยากจนท าให้
การเข้าถึงโอกาสในการท างานมีน้อย ช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าทั่วโลกเพราะปัญหาโรคระบาด และ
สุดท้ายคือการไม่มีความเป็นธรรมในระบบ  

ตารางท่ี ๔.๓ ตารางสภาพทั่วไปของการสื่อสารการเมือง (ด้านช่องทางการสื่อสาร) 
 

 ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ช่องทางการสื่อสารทางการเมือง ผ่านสื่อ ทีวี วิทยุ 

เป็นการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ผลงานของ
นักการเมือง 

 ๑๙ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๓. 

๒ นักการเมืองบางคนไม่มีความยุติธรรมในการ
แสดงออกผ่านช่องทางการสื่อสารทางการเมือง
ผ่านบุคคลที่ใกล้ชิดผ่านสื่อ Social Media เช่น 
Facebook, Twitter, Line, Instagram  

    ๑๖ ๑ , ๒, ๓, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, 
๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๒๑, ๒๓. 

๓ การสื่อสารท าให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้การ
จัดสรรผลประโยชน์ ของนักการ เมื อ งต่ อ
ประชาชนส่วนรวม 

    ๑๕ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๒, ๒๓. 

๔         นักการเมืองสื่อสารทางการเมืองด้วยการ
ปราศรัยหาเสียงด้วยข้อมูลอันเป็นธรรม 

    ๑๘ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๑๙, 
๒๐, ๒๒, ๒๓. 

 

                                                           
๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒๓ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๓ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมืองด้านช่องทางการสื่อสาร 

 

ด้านผู้รับสาร 

จากการสัมภาษณ์ สภาพทั่วไปการสื่อสารทางการเมือง พบดังนี้ 
๑) ในการเป็นผู้รับสาร ต้องเป็นผู้มีสติ มีความเป็นกลางในการรับข้อมูลข่าวสาร เลือกใน

สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนร่วมให้มาก แต่ต้องมีพ้ืนฐานในด้านการรับรู้หรือข้อมูลในตนเอง 
เพราะการเรียนรู้หรือการเรียนตลอดชีวิตเป็นการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โยนิโสมนสิการ จะเป็นผู้รับสารที่สมบูรณ์๖๗ 

๒) ผู้รับข่าวสารต้องมีสติในการรับข้อมูล ต้องรู้ข้อดีและข้อเสียของข้อมูล ต้องไม่มีการ
เกียจชัง ต้องใช้หลักกาลามสูตรให้มาก เพราะการรับรู้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการแสวงหาข้อมูลและ
เป็นกลางในการวิพากษ์วิจารณ์ โดยการใช้เหตุผลในการรับรู้ ในสิ่งที่ควรรู้ ไม่รับรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรับรู้๖๘ 

๓) การเป็นผู้รับข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นผู้ที่วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม การรับรู้ข่าวสาร 
ต้องใช้วิจารณญาณให้มากโดยความมีโทษและความไม่มีโทษของข้อมูลข่าวสาร และที่ส าคัญผู้รับ

                                                           
๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๓. 
๖๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

 
ด้านช่องทาง 
การสื่อสาร 

โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ 

การปราศรัยหาเสียง

เลือกตั้ง 

ลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะ

พูดคุยประชาชน 

Facebook 
Twitter Line 
Instagram 

เอกสาร

ประชาสัมพันธ์ 

เสียงตามสาย 
ร่วมงานประเพณี 



๑๓๑ 
 
ข้อมูลต้องก้าวทันข่าวสาร ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ช านาญ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เท็จจริงได้ 
โดยใช้หลักกาลามสูตร๖๙ 

๔) มีความเข้าใจในเรื่องข้อมูลข่าวสาร การมีวิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลต้องมี
การศึกษาหาความรู้ เพ่ือเปลี่ยนเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้รับต้องมีการเรียนรู้ทุกเวลา เข้าใจทุกเรื่อง มี
ความรู้เกือบทุกด้าน หรือแสวงหาความรู้อย่างจริงจัง ไม่แบ่งข้างที่ผู้อ่ืนที่ไม่ชอบน าเสนอข้อมูล๗๐ 

๕) ผู้รับสารต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆได้ดี ต้องยึดหลักวจีสุจริตในการพูด ในการ
แสวงหาข้อมูล โดยสุจริตทั้งกายและใจด้วยข้อมูลเป็นข้อมูลที่ผู้รับสารสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้าดูได้โดยไม่ถูกปกปิดด้วยผู้มีอ านาจ๗๑ 

๖) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดถึงผู้ส่งสารได้ดีมาก ข้อมูลต้องชัดเจน การ
สื่อสารต้องเลือกในการส่งให้ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางและผู้ที่รับสาร รับข้อมูลที่เราจะน าส่งให้รู้ว่า
ต้องการสื่อสารในเรื่องได ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม อย่างแท้จริง๗๒ 

๗) มีสติ มีความเข้าใจในเรื่องสารให้มากที่สุด เพราะต้องวิเคราะห์ข้อมูลว่าน่าเชื่อถือ เป็น
จริง ข้อมูลต้องมาจากรอบด้าน ครบถ้วน รู้เท่าทันและไม่ด่วนสรุปข้อมูล๗๓ 

๘) ผู้รับสารต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ในข่าวสาร ต้องมีสติ สัมปชัญญะ ไม่ถูกสื่อครอบง า ไม่
เข้าข้างสื่อท่ีตัวเองชอบ ต้องพิสูจน์ว่าข้อมูลเป็นข้อมูลจริง ไม่ชอบก็ไม่พูด ถ้าชอบถึงผิดก็จะสื่อสาร อัน
นี้ไม่ใช่วิสัยของผู้รู้อย่างบัณฑิต๗๔ 

๙) ต้องเปิดใจกว้างในการรับข่าวสาร อย่าเลือกรับในข่าวสารที่ตัวเองชอบ ต้องเป็นสังคม
ที่เสพข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นกลาง เป็นธรรม โดยใช้โยนิโสมนัสสิการ พิจารณาข้อมูลข่าวสารอย่าง
เป็นระบบให้มากที่สุด๗๕ 

๑๐) มีสติ ปราศจากอคติ คือ ไม่มีการเชื่อในข้อมูลที่เราหลงชอบโดย รูป รส เสียง การไม่
ใช้โทสะในการรับข้อมูล และสุดท้ายคือการไม่มีโมหะในข้อมูลที่ตัวเองอยากรู้ อยากได้เท่านั้น ต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด และถึงจะตัดสินใจเชื่อได้๗๖ 

                                                           
๖๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๗๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๗ วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓. 
๗๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๘ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓. 
๗๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๙ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๗๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๓๒ 
 

๑๑) ผู้รับสารจะต้องไม่เป็นผู้ขาดสติในการรับข้อมูลข่าวสาร ไม่ขาดปัญญาในการ
พิจารณาข้อมูล ต้องเปิดใจรับข้อมูลอย่างมีสติ ต้องอาศัยหลักกาลามสูตรในการรับข้อมูลข่าวสาร เป็น
คุณสมบัติของผู้รับสารเบื้องต้น และเป็นสากลของการสื่อสาร ซึ่งถ้าขาดสติการรับข้อมูลข่าวสาร
ทั้งหมดก็จะล้มเหลว๗๗ 

๑๒) มีสัมมาทิฎฐิ คือ ความเห็นที่ถูกต้อง ในการเป็นผู้รับข้อมูลข่าวสาร มีสติในการ
กลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร มีกัลยาณมิตรในการแสวงหาข้อมูล การมีข้อมูลที่ดีน าไปสู่การการวิเคราะห์
อย่างมีปัญญา หรือเป็นสัตบุรุษ รู้เท่า รู้ทันสื่อสารข้อมูล๗๘ 

๑๓) เป็นผู้ที่ฉลาดในการรับข้อมูลข่าวสารทั้งที่ไม่ชอบ และชอบ เพราะข่าวสารสามารถ
ส่งผ่านระบบมากมายตามระบบ ๕ G และผู้รับสารต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดี ข้อมูลดี วิเคราะห์เก่ง 
ประมวลข่าวสารได้เก่ง๗๙ 

๑๔) มีทักษะในการรับข้อมูลอย่างรอบด้าน การใช้ภาษา ทัศนคติ ความรู้ดี การใช้ข้อมูล
อย่างระมัดระวัง มีเหตุมีผล การเข้าใจข้อมูลในการน าเสนอแบบไม่มีอคติ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อผู้รับสาร๘๐  

๑๕) มีองค์ความรู้ในข้อมูลข่าวสาร ไม่ตีความตามเจตนาของข่าวสารนั้นผิดไปจากธรรม
นองคลองธรรม ต้องวิเคราะห์ตามความเป็นจริง เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ทุกด้าน ความรู้คู่ประชาชน ใน
การเสพข้อมูลที่ด ีที่เป็นจริง๘๑ 

๑๖) เป็นผู้ใฝ่รู้ในข้อมูลข่าวสารทั้งทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ เพ่ือที่จะ
ท าให้เพ่ิมพูนความรู้ยิ่งขึ้น และเริ่มพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือมารู้เท่ารู้ทันข้อมูลของการสื่อสาร เป็นสิ่งที่
ส าคัญมาก การที่มีความรู้ต้องมีระบบในการแสวงหาความรู้อย่างจริงจัง๘๒ 

๑๗) มีองค์ความรู้ มีการเรียนรู้ในการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพ่ือเสริมสร้างชุดความรู้
ที่ทันสมัย รู้เท่า รู้ทัน การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน การรับฟังข้อมูลผู้เห็นต่าง น ามาวิเคราะห์ให้ได้
องค์ความรู้ เพ่ือแก้ปัญหาในอนาคตอันใกล้ได้๘๓ 

                                                           
๗๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓.  
๗๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
๗๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓.  
๘๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๓. 
๘๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันท่ี ๗ ตลุาคม ๒๕๖๓.  
๘๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันท่ี ๔ ตลุาคม ๒๕๖๓.  
๘๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๓ 
 

๑๘) เข้าใจข้อมูลข่าวสารทั้งหมดด้วยดี ใช้ระบบออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ทั้งส่วนรวมและ
ต่อตนเอง เนื่องจากการรับข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ รวดเร็ว ข้อมูลมากมาย ยากที่จะประมวลในเวลา
อันรวดเร็วได้ แต่ด้วยความสามารถของผู้รับข่าวสารที่เก่งและทันสมัย๘๔ 

๑๙) ต้องมีคุณสมบัติในการรับสารและรวบรวมเป็นองค์ความรู้อย่างยิ่ง เพ่ือที่จะรับข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ การวิเคราะห์ การสงเคราะห์ การประมวลผล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
เพ่ือจะได้น าเสนอให้คนอื่นได้รู้ตาม จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของบุคคลอ่ืนในด้านข่าวสารข้อมูล๘๕ 

๒๐) เป็นผู้ที่แสวงหาโอกาสในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นธรรม ไม่แสดงความมีอคติ 
ในข่าวสารที่รับมา การส่งเสริมการเรียนรู้จากภาครัฐ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองทางด้านออนไลน์ 
การเสพข่าวด้านสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่าย การพูดคุย การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน๘๖ 

๒๑) การเป็นผู้รับสารต้องมีคุณสมบัติในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีสติสัมปชัญญะ การมี
จิตใจกว้างขว้าง ความคิดที่แยบคลาย การมีข้อมูลที่สามารถหยิบมาใช้ทุกครั้งที่ต้องการ การเรียนรู้
โดยไม่หยุดการแสวงหาข้อมูล๘๗ 

๒๒) มีวิจารณญาณในการรับข่าวสารข้อมูล แยกแยะ คัดกรองข้อมูล และผู้รับข่าวสาร
ต้องมีความรอบรู้ในเรื่องข้อมูลเฉพาะเรื่อง หรือทุกเรื่อง หมายถึง มีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว 
เป็นจริง๘๘ 

๒๓) ผู้รับสารต้องมีกัลยาณมิตรที่ดี ในการรับรู้ข้อมูล น าข้อมูลมาวิเคราะห์ หาข้อมูล
เพ่ิมเติม และต้องหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มาประกอบในการวิเคราะห์  เพ่ือที่จะรับข่าวสารที่
ถูกต้อง๘๙ 

สรุปได้ว่า สิ่งที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการสื่อสาร คือ ผู้รับสารที่จะต้องมี สติ ปัญญา และ
มีวิจารณญาณ ในการรับข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลต้องมีคุณภาพ คุณธรรม วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้ทันที่ 
ข้อมูลข่าวสารของผู้รับข่าวสารต้องมีคุณสมบัติ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม หรือ ความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ เพ่ือจะ
ท าการวิเคราะห์ สงเคราะห์ ในข้อมูลข่าวสาร เลือกที่จะรับข่าวสาร พร้อมน าเสนอ และข่าวสารบ้าง
อย่างควรรู้ และคัดกรอง เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม ผู้รับสารต้องเป็นผู้รู้ในข้อมูล
ข่าวสารในเชิงปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ เพ่ือที่จะท าให้เพ่ิมพูนความรู้ยิ่งขึ้น ต้องมีกัลยาณมิตรที่

                                                           
๘๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๘ วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓.  
๘๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑๙ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๘๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๒๐ วันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓.  
๘๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๒๑ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๘๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๒๒ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓. 
๘๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๒๓ วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓. 

 



๑๓๔ 
 
ดี ในการรับรู้ข้อมูล น าข้อมูลมาวิเคราะห์ หาข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้รับข้อมูลข่าวสารต้องเป็นผู้ที่ใช้หลักกา
ลามสูตร เพ่ือน าข้อมูลมาพิจารณาอย่างรอบครอบในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แต่ต้องมีวิจารณญาณใน
การรับข่าวสารข้อมูล แยกแยะ คัดกรองข้อมูล และผู้รับข่าวสารต้องมีความรอบรู้ในเรื่องข้อมูลเฉพาะ
เรื่อง 
ตารางท่ี ๔.๔ ตารางด้านผู้รับสารของการสื่อสารทางการเมือง (ด้านผู้รับสาร) 

 

 ประเด็นด้านผู้รับสาร ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ผู้รับสารต้องมีสติ มีความเป็นกลางในการรับ

ข้อมูลข่าวสาร 
๑๗ ๑, ๒, ๓, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒, ๑๔, ๑๗, ๑๘. ๑๙, ๒๐, 
๒๒, ๒๓, 

๒ ผู้รับข้อมูลข่าวสารต้องมีวิจารณญาณ สามารถ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้  

  ๑๔ ๔, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, 
๒๒. 

๓ 
 

ผู้รับสารต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและ
เป็นกลาง เป็นธรรมเสมอ 

   ๑๔ ๓, ๖, ๗, ๙,  ๑๐, ๑๒, ๑๔, 
๑๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๒, 
๒๓. 

๔ ผู้รู้ในข้อมูลข่าวสารในเชิงปฏิบัติ การเรียนรู้ใน
สิ่งใหม่ เพื่อที่จะท าให้เพิ่มพูนความรู้ยิ่งขึ้น 

   ๑๑ ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, 
๑๕,๑๘, ๒๐, ๒๑. 

๕ ผู้รับสารต้องมีกัลยาณมิตรที่ดี ในการรับรู้ข้อมูล 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ หาข้อมูลเพิ่มเติม 

   ๑๔ ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 
๑๕, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ สภาพทัว่ไปของการสื่อสารทางการเมืองด้านผู้รับสาร  

 
ผู้รับสาร 

มีสติ สัมปชัญญะและการ

แสวงหาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา 

วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ
อย่างมีคุณธรรมเป็นระบบ 

มีความเป็นกลางในการรับ

ข้อมูลและถ่ายทอดข้อมูลได้ดี 



๑๓๕ 
 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์การสื่อสารทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ประชาชน ในเขตจังหวัดพะเยา ทั้ง ๙ อ าเภอ ซึ่งมี
ลักษณะข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ใช้วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอรูปแบบประกอบการบรรยาย ดังปรากฏใน
ตาราง 
ตารางที่  ๔.๕ แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม           
          ( n = ๔๐๐ ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
เพศ      
     ชาย 
     หญิง 

 
๒๐๓ 
๑๙๗ 

 
๕๐.๗ 
๔๙.๓ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
อายุ 
     อายุ ๑๘ – ๒๙ ปี 
     อายุ ๓๐ – ๓๙ ปี 
     อายุ ๔๐ – ๔๙ ปี 
     อายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป 

 
๙๔ 

๑๒๗ 
๑๑๓ 
๖๖ 

 
๒๓.๕ 
๓๑.๘ 
๒๘.๒ 
๑๖.๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษา 
     ต่ ากว่าปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     สูงกว่าปริญญาตรี 
     อ่ืน ๆ 

 
๑๒๐ 
๒๒๐ 
๔๗ 
๑๓ 

 
๓๐.๐ 
๕๕.0 
๑๑.๘ 
๓.๓ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
   
   
   



๑๓๖ 
 
อาชีพ 
     ข้าราชการ 
     พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     พนักงานบริษัท 
     ธุรกิจสว่นตัว 

ค้าขาย 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
นิสิต/นักศึกษา 
เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง 
เกษียณ/ว่างงาน 
อ่ืน ๆ  

 
๑๐๒ 
๒๑ 
๓๓ 
๕๐ 
๔๑ 
๗๘ 
๓๐ 
๒๔ 
๑๑ 
๑๐ 

 
๒๕.๕ 
๕.๓ 
๘.๓ 

๑๒.๕ 
๑๐.๓ 
๑๙.๕ 
๗.๕ 
๖.๐ 
๒.๘ 
๒.๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๒๐๓ คน   

คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗ เพศหญิง จ านวน ๑๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓ ตามล าดับ 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๐ – ๓๙ ปี จ านวน ๑๒๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๘ อายุ ๔๐-๔๙ ปี จ านวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒ อายุ ๑๘-๒๘ ปี จ านวน ๙๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕ และอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป จ านวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕ ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๒๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐ รองลงมาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐,สูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน ๔๗ คน คิดเป็น ๑๑.๘ และอ่ืนๆ จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓  

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ จ านวน ๑๐๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕.๕, รับจ้าง/ลูกจ้าง จ านวน ๗๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕, ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๕๐ คน คิด
เป็นร้อยละ ๑๒.๕, ค้าขาย จ านวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓, พนักงานบริษัท จ านวน ๓๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘.๓, นิสิต/นักศึกษา จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕, เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/
ประมง จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐, พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕.๓, เกษียณ/ว่างงาน จ านวน ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘ และสุดท้ายอ่ืนๆ จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒.๕ 
 
  



๑๓๗ 
 
ตารางท่ี ๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
สื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยภาพรวม                           
                                                                                          ( n = ๔๐๐ )                                                                               

ด้านผู้ส่งสาร 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑. ด้านผู้ส่งสาร ๓.๕๘ ๐.๙๑ มาก 

๒. ด้านสาร ๓.๖๒ ๐.๙๘ มาก 

๓. ด้านช่องทาง ๓.๕๑ ๑.๐๕ มาก 

๔. ด้านผู้รับสาร ๓.๘๔ ๐.๙๘ มาก 

รวม ๓.๖๓ ๐.๙๕ มาก 

  
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (=๓.๖๓,S.D.=๐.๙๕) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า
มี ค่ า เ ฉลี่ ยอยู่ ใ นระดับมากทุ กด้ าน  ดั งนี้  ด้ านที่ มี ค่ า เ ฉลี่ ยสู งที่ สุ ด  ได้ แก่  ด้ านผู้ รั บสาร                                
( =๓.๘๔,S.D.=๐ .๙๘) รองลงมาได้แก่  ด้านสาร ( =๓.๖๒,S.D.=๐ .๙๘) ด้านผู้ส่ งสาร                  
(=๓.๕๘,S.D.=๐.๙๑) และสุดท้ายด้านช่องทางการสื่อสาร (=๓.๕๑,S.D.=๑.๐๕)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 
ตารางท่ี ๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
สื่อสารทางการเมือง (ด้านผู้ส่งสาร )                                               
               (n=๔๐๐) 

ด้านผู้ส่งสาร 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ท่านคิดว่านักการเมืองได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง

และมีการกลั่นกรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ 

๓.๕๕ ๐.๙๒ มาก 

๒. ท่านคิดว่านักการเมืองมีบุคลิกภาพเหมาะสม
แสดงออกทาง สีหน้า ท่าทาง และน้ าเสียง มี
ความน่าเชื่อถือ 

๓.๔๖ ๐.๘๙ มาก 

๓. ท่านคิดว่านักการเมืองมีความยุติธรรม พูดจา
ด้วยถ้อยค าสุภาพ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น 

๓.๘๓ ๑.๐๑ มาก 

๔. ท่านคิดว่านักการเมืองมีความเสียงสละ เป็น
กลาง ไม่อคติเอนเอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
เพราะมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติ 

๓.๕๐ ๐.๘๒ มาก 

รวม ๓.๕๘ ๐.๙๑ มาก 

  
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือ งเพ่ือ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านผู้ส่งสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๖๒,S.D.=๐.๙๘) เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองมีความ
ยุติธรรม พูดจาด้วยถ้อยค าสุภาพ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อ่ืน” (=๓.๘๓,S.D.=๑.๐๑) รองลงมาได้แก่     
ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีการกลั่นกรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้” (=๓.๕๕,S.D.=๐.๙๒) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองมีความ
เสียงสละ เป็นกลาง ไม่อคติเอนเอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพราะมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติ”          
(=๓.๕๐,S.D.=๐.๘๒) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 
ตารางท่ี ๔.๘ แสดงค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ       
สื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านสาร)                      
          ( n = ๔๐๐ ) 

ด้านสาร 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑ ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่นักการเมืองน ามาสื่อสารมี

ความถูกต้อง เป็นจริง 
๓.๔๙ ๐.๙๔ มาก 

๒ ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่นักการเมืองน ามาสื่อสารมี
ความเหมาะสม กระชับ ได้ใจความ และเข้าใจได้ง่าย 

๓.๖๓ ๐.๙๐ มาก 

๓ ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารมีการจัดเรียงเนื้อหาสาระ 
ครบถ้วน ใช้ถ้อยค าเข้าใจง่าย ไม่สอดแทรกเนื้อหาที่
เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

๓.๙๐ ๐.๙๑ มาก 

๔ ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่นักการเมืองน ามาสื่อสารมี
เนื้อหาสาระถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เอนเอียงไปฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใด 

๓.๔๗ ๑.๑๘ มาก 

 รวม ๓.๖๒ ๐.๙๘ มาก 

   
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=๓.๖๒,S.D.=๐.๙๘) เมื่อพิจารณา
โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยงสูงที่สุด 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารมีการจัดเรียงเนื้อหาสาระ ครบถ้วน ใช้ถ้อยค าเข้าใจง่าย ไม่
สอดแทรกเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด” (=๓.๙๐,S.D.=๐.๙๑) รองลงมาได้แก่ ข้อ
ที่ว่า “ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่นักการเมืองน ามาสื่อสารมีความเหมาะสม กระชับ ได้ใจความ และ
เข้าใจได้ง่าย” (=๓.๖๓,S.D.=๐.๙๐) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่าข้อมูล
ข่าวสารที่นักการเมืองน ามาสื่อสารมีเนื้อหาสาระถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เอนเอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด”      
(=๓.๔๗,S.D.=๑.๑๘) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 
ตารางท่ี ๔.๙ แสดงค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
สื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านช่องทางการสื่อสาร)             
          ( n = ๔๐๐ ) 

ด้านช่องทางการสื่อสาร 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑ ท่านคิดว่านักการเมืองใช้ช่องทางการสื่อสารทางการ
เมืองผ่านสื่อทีวี วิทยุ มีความเหมาะสม 

๓.๒๗ ๑.๐๒ ปานกลาง 

๒ ท่านคิดว่านักการเมืองใช้ช่องทางการสื่อสารทาง
การเมืองผ่านสื่อออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง 

๓.๘๒ ๑.๐๐ มาก 

๓ ท่านคิดว่านักการเมืองมีความยุติธรรมในการช่องทาง
การสื่อสารทางการเมืองผ่านบุคคลที่ใกล้ชิด 

๓.๗๑ ๐.๙๗ มาก 

๔ ท่านคิดว่านักการเมืองใช้ช่องทางการสื่อสารทาง
การเมืองเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน โดยไม่มีการ
แทรกแซง 

๓.๒๕ ๑.๒๑ ปานกลาง 

 รวม ๓.๕๑ ๑.๐๕ มาก 

  
จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารทางการเมืองเพ่ือ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านช่องทางการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=๓.๕๑,S.D.=๑.๐๕) 
เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ข้อมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อ
ออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง” (=๓.๘๒,S.D.=๑.๐๐) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมือง
มีความยุติธรรมในการช่องทางการสื่อสารทางการเมืองผ่านบุคคลที่ใกล้ชิด” (=๓.๗๑,S.D.=๐.๙๗) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
ผลประโยชน์ของประชาชน โดยไม่มีการแทรกแซง” (=๓.๒๕,S.D.=๑.๐๕) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 
ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านผู้รับสาร)    
          ( n = ๔๐๐ ) 

ด้านผู้รับสาร ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑ ท่านมีคุณธรรมในการรับข่าวสารทางการเมืองจากทุก

ช่องทางท าให้ได้รับความรู้มากข้ึน 
๓.๗๙ ๐.๙๓ มาก 

๒ ท่านได้รับข่าวสารทางการเมืองด้วยความเป็นธรรม 
และเป็นกลางไม่เอนเอียงไปในฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

๓.๘๓ ๐.๙๐ มาก 

๓ ท่านได้รับข่าวสารทางการเมืองที่มีเนื้อหาสาระ ที่มี
ความเหมาะสม การใช้ภาษา และถ้อยค าที่ฟังแล้ว
เข้าใจง่ายตรงประเด็น 

๓.๘๗ ๐.๘๙ มาก 

๔ ท่านรับข่าวสารทางการเมืองอย่างถูกต้อง จากแหล่ง
ที่น่าเชื่อถือได้ 

๓.๘๙ ๐.๘๖ มาก 

 รวม ๓.๘๔ ๐.๘๙ มาก 

  
จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านผู้รับสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๔,S.D.=๐.๘๙) เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านรับข่าวสารทางการเมืองอย่างถูกต้อง จากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้”             
(=๓.๘๙,S.D.=๐.๘๖) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านได้รับข่าวสารทางการเมืองที่มีเนื้อหาสาระ ที่มี
ความเหมาะสม การใช้ภาษา และถ้อยค าที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายตรงประเด็น” (=๓.๘๗,S.D.=๐.๘๙) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านมีคุณธรรมในการรับข่าวสารทางการเมืองจากทุกช่องทาง
ท าให้ได้รับความรู้มากขึ้น” (=๓.๗๙,S.D.=๐.๙๓) ตามล าดับ 

สรุปได้ว่า การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ เรียงตามล าดับดังนี้ 
ด้านผู้รับสาร ผู้รับข่าวสารทางการเมืองต้องรับข่าวสารอย่างถูกต้อง จากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ ด้านสาร
ข้อมูลข่าวสารมีการจัดเรียงเนื้อหาสาระครบถ้วน ใช้ถ้อยค าเข้าใจง่าย ไม่สอดแทรกเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์ต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้านผู้ส่งสาร มีความยุติธรรม พูดจาด้วยถ้อยค าสุภาพ ไม่ใส่ร้ายป้ายสี
บุคคลอื่น ด้านช่องทางการสื่อสาร ใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง 

  



๑๔๒ 
 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์การบูรณาการหลักสาราณียธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพื่อ 
      เสริมสร้างความสมานฉันท์ 

๔.๓.๑ จาการสัมภาษณ์ การบูรณาการหลักสาราณียธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ 

ด้านผู้ส่งสาร 

จากการสัมภาษณ์ ด้านผู้ส่งสารการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง
เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยใช้หลักสาราณียธรรม พบดังต่อไปนี้ 

๑) การพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยการใช้วาจาสุภาพ พูดแต่ผลประโยชน์ของ
ประชาชน พูดมุ่งเน้นในการสร้างหลักเมตตาธรรมในเชิงสมานฉันท์ในกลุ่มประชาชน พูดให้ประชาชน
ได้เข้าใจ ไม่แสดงกิริยาที่ไม่ดี ไม่ท าร้าย เคารพการตัดสินใจของผู้อ่ืน มีจิตใจที่ดี และรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่าง ที่ส าคัญต้องใช้ค าพูดที่เป็นไปเพื่อผูกมัดใจประชาชน๙๐ 

๒) มีเจตนาที่จะท าการสื่อสารเป็นด้วย ท าจิตให้เป็นกลาง ไม่เกาะกระแส และไม่มีจิตคิด
ริษยา ไม่ท าร้ายบุคคลที่เห็นต่างจากตน ข้อมูลชัดเจน การสื่อสารต้องเป็นไปในด้านพัฒนาด้านจิตใจ 
และไม่เพ่ิมความขัดแย้ง ก้าวถึงความสามัคคี และสามารถท าให้ผู้ฟังเข้าใจ ไม่มีข้อสงสัยทุกประการ๙๑ 

๓) เป็นผู้ที่มีการสื่อสารในรูปแบบการใช้หลักธรรมที่ไม่มุ่งร้ายต่อบุคคลอ่ืน ควรใช้วาทะ
กรรมที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้ส่งสารมีความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารในด้านพัฒนาด้านจิตใจ และไม่
เพ่ิมความขัดแย้ง ก้าวถึงความสามัคคี๙๒ 

๔) มีการพูดคุยข่าวสารแบบไม่ไปบิดเบือน พูดแต่สิ่งที่จริง ไม่คิดร้ายต่อใคร และพูดแต่สิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับประชาชน มีกิริยามารยาทที่บ่งบอกว่าเป็นกัลยาณมิตร ผู้ส่งสารต้องมีข้อมูล
ที่เป็นจริง เป็นธรรม และมีแหล่งข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ และมีการพัฒนาด้านจิตใจ และลดความ
ขัดแย้ง เพ่ือให้ถึงความสามัคคี๙๓ 

๕) ต้องมีหลักคุณธรรม หรือมีหน้าที่ในการรักษาคุณธรรม ไม่ไปท าร้ายบุคคลอ่ืนเน้นการ
สื่อสารที่เสริมสร้างความสมานฉันท์ และลดความขัดแย้ง แต่ต้องไม่กระทบกระทั้งในด้านร่างกายและ
ด้านจิตใจ๙๔  

                                                           
๙๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
๙๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
๙๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๙๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๙๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๓ 
 

๖) ต้องให้ความส าคัญในเรื่องศีลธรรม คือ ไม่ไปเบียดเบียนบุคลอ่ืน เพราะจะท าให้สังคม
เดือดร้อน และการเป็นผู้ส่งสารต้องมีความรู้ เข้าใจบริบทของประชาชน นิสัย ระเบียบ กฎเกณฑ์ เพ่ือ
พัฒนาด้านจิตใจ และลดความขัดแย้งพร้อมถึงซึ่งความสามัคคี โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมและความ
สามัคคีของชุมชน๙๕ 

สรุปได้ว่า ผู้ส่งสารต้องให้ความส าคัญกับการมีคุณธรรม จริยธรรม คือ การไม่ไป
เบียดเบียนบุคคลอ่ืนถึงเขาจะไม่ชอบใจเราก็ตาม ต้องมีวาจาสุภาพ ไพเราะ คิดแต่สิ่งดีที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่ืน มีความเป็นระเบียบวินัยในการสื่อสารให้ประชาชนได้รู้ มีความคิดเห็นที่ตรงกันและที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน มีเมตตาธรรมค้ าจุนโลก เพราะความเป็นผู้มีคุณธรรมของผู้สื่อสารต้องมีความ
แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง แสวงหาข้อมูลที่จริง มีแหล่งข้อมูลก่อนที่จะน าเสนอให้กับประชาชน
ที่ชัดเจนในทุกด้าน การใช้ถ้อยค าท่ีสุภาพเป็นรากฐานของคนดี การไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสื่อ การ
ไม่คิดที่มุ่งประทุษร้ายบุคคลอ่ืนที่เห็นต่างหรืออยู่ฝ่ายตรงข้าม ผู้สื่อสารเลือกที่จะสื่อสารให้กับ
ประชาชนไม่ใช้สื่อไปในทางที่ไม่ชอบ ไม่แสดงอารมณ์ในทางที่ไม่ดี ไม่ท าร้ายประชาชนที่เห็นแตกต่าง 
การใช้ข้อความที่เหมาะสม เป็นมิตร และน าไปสู่ความสมานฉันท์  

 
ตารางที่ ๔.๑๑ สรุปผลการวิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ื อ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านผู้ส่งสาร) 

ข้อที ่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ไม่แสดงกิริยาที่ไม่ดี ไม่ท าร้าย เคารพการ

ตัดสินใจของผู้อื่น มีจิตใจที่ดี 
        ๖ ๑, ๒,.๓, ๔, ๕, ๖ 

๒ ผู้ส่งสารต้องให้ความส าคัญกับศีลธรรม 
คือ การไม่ไปเบียดเบียนบุคลอื่น 

        ๖ ๑, ๒,.๓, ๔, ๕, ๖ 

๓ การใช้ข้อความที่เหมาะสม เป็นมิตร และ
น าไปสู่ความสมานฉันท์ 

        ๖ ๑, ๒,.๓, ๔, ๕, ๖, 

๔ ไม่แสดงอารมณ์ในทางที่ไม่ดี ไม่ท าร้าย
ประชาชนที่เห็นแตกต่าง ไม่มีความคิดที่
มุ่งประทุษร้ายใครและไม่ใช้สื่อไปในทาง
ที่ไม่ชอบ 

        ๖ ๑, ๒,.๓, ๔, ๕, ๖, 

๕ การสื่อสารในด้านพัฒนาด้านจิตใจ และ
ไม่เพ่ิมความขัดแย้ง ก้าวถึงความสามัคคี 

       ๖ ๑, ๒,.๓, ๔, ๕, ๖, 

                                                           
๙๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๔.๕ การบูรณาการหลักพุทธกับการสื่อสารทางการเมือง (ด้านผู้ส่งสาร) 

ด้านสาร 

จากการสัมภาษณ์ ด้านสารการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยใช้หลักสาราณียธรรม พบดังต่อไปนี้ 

๑) มีแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ น่าเชื่อถือ เกิดประโยชน์ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว ไม่มี
การแต่งเติมข้อมูลให้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่บิดเบือน ไม่เป็นข้อมูลที่ไปท าร้ายคนอ่ืน ข้อมูลต้อง
ผ่านมาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะและใช้โยนิโสมนสิการในการพิจารณาข้อมูลทั้งหมด ๙๖ 

๒) แหล่งข้อมูลมมีาก ข้อมูลต้องมถ้ีอยค าที่ดีสุภาพ ผ่านการวิเคราะห์ มีการแบ่งปันข้อมูล 
จากแหล่งที่ถูกกฎหมาย ข้อมูลต้องไม่ท าร้ายบุคคลอ่ืน เพราะจะท าให้เกิดความขัดแย้ง การน าไปใช้
ต้องสามารถแก้ปัญหาได้ ไม่ใช่เพ่ิมปัญหา ควรใช้หลักโยนิโสมนสิการในการวิเคราะห์แหล่งข้อมูล 
เพราะถ้าตัวข้อมูลไม่ดี การสื่อสารอาจจะล้มเหลวได้๙๗ 

๓) มีความน่าเชื่อถือเป็นจริง ข้อมูลต้องผ่านกระบวนการคิดที่เหมาะสม สื่อสารอย่าง
สุภาพจริงใจ แบ่งปันให้ประชาชนได้รับทราบ มีความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ
ข้อมูลต้องมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ยิ่งเป็นสัญญาประชาคมยิ่งดี๙๘ 

                                                           
๙๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๓. 
๙๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
๙๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 

ด้านผู้ส่งสาร 

มีจิตใจที่ดี 
ไม่ท าร้ายบุคคลที่เห็นต่าง 

 

มีศีลธรรม รักษากฎหมายและ
กฎระเบียบของสังคม 

เคารพการตัดสินใจของผู้อ่ืน 
เป็นกัลยาณมิตรจากการ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 

ลดความขัดแย้งภายในสังคม
หมู่บ้าน ไม่เอารัดเอาเปรียบ 



๑๔๕ 
 

๔) ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องเป็นจริง เป็นธรรม ข้อมูลต้องมาจากแหล่งที่เชื้อถือได้ผ่าน
กระบวนการ คิด พูด ท า แบ่งปัน ปฏิบัติตามกฎ เห็นชอบ เพ่ือจะสื่อสารไปให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ประชาชนมีแหล่งข้อมูลการสื่อสารที่สามารถสื่อสารที่ดี รวดเร็ว 
ทันใจ ไม่เกิดความเหลื่อมล้ าโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไมใ่ช้ข้อมูลในการสื่อสารเพ่ือให้คนเห็นต่าง
และเกิดความขัดแย้ง๙๙ 

๕) อยู่ในพ้ืนฐานทางด้านศีลธรรม ข้อมูลที่สร้างสรรค์ไม่ท าร้ายบุคคลอ่ืน ต้องมาจากการ
วิเคราะห์ การใช้ค าพูด การลงมือท า ประชาชนมีส่วนร่วมในข้อมูล ไม่แต่งเติมข้อมูลเพ่ือให้เกิด
แตกแยก การน าเสนอต้องปราศจากอคติ มีการไตร่ตรอง ประชาชนมีสติสัมปชัญญะในการพิจารณา
ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์โดยส่วนรวมเป็นหลัก๑๐๐ 

๖) ต้องมีเป็นจริง ผ่านกระบวนการคิดท่ีดี พูดที่ดี การกระท าที่ดี ไม่ผิดกฎ ระเบียบ ข้อมูล
มีแหล่งที่มาชัดเจนเชื่อถือได้เป็นสิ่งที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ น ามาเสนอให้
ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและไม่เกิดความขัดแย้งในสังคมส่วนรวม๑๐๑ 

สรุปได้ว่า มีแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ มีความน่าเชื่อถือ เกิดประโยชน์ทั้งส่วนรวม
และส่วนตัว ข้อมูลต้องประกอบไปด้วยหลักธรรม และหลักกฎหมาย สามารถพัฒนาไปสู่ความสามัคคี
ได้ ไม่เกิดความขัดแย้งเพ่ิมมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ประทุษร้ายร่างกายกัน การน้อมน า
หลักธรรมเข้ามาใช้ท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะ ไม่
ท าให้เกิดความเสียหาย และความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้นและมีประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 
ข้อมูลสามารถแบ่งปันให้กับประชาชนได้ ต้องเป็นสิ่งที่ถูกกฎระเบียบ ชอบธรรมในด้านวินัย ข้อมูล
ต้องมีการผ่านการเห็นชอบของสังคม ชุมชน และข้อมูลต้องมีการประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่
สามารถมองเห็นได้ เป็นไปโดยไม่ท าให้คนอ่ืนเดือนร้อน เป็นไปเพ่ือการใช้ค าที่สุภาพ เป็นไปเพ่ือไม่
คิดร้ายกับท่านอื่น เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๙๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ สรุปผลการวิเคราะห์น าเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทาง
การเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านสาร) 

ข้อที ่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ต้องมีแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ มี

ความน่าเชื่อถือ เกิดประโยชน์ทั้งส่วนรวม
และส่วนตัว ไม่ประทุษร้ายบุคคลอื่น 

        ๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖  

๒ ข้อมูลต้องประกอบไปด้วยหลักธรรม 
และหลักกฎหมาย มีความเห็นเหมือนกัน
เพ่ือสามารถพัฒนาไปสู่ความสามัคคีได้ 

         ๖ ๑, ๒ ๓, ๔ , ๕ ,๖ 

๓ มีข้อมูลน่าเชื่อถือ แบ่งปัน สามารถพิสูจน์
ได้ เป็นจริง ไม่เกิดความขัดแย้งเพ่ิมมาก
ขึ้น ผ่านการ คิด พูด ท า แบ่งปัน ปฏิบัติ
ตามกฎ เห็นชอบ 

         ๖ ๑, ๒ ๓, ๔ , ๕ ,๖  

๔ ข้อมูลต้องมีจริง ใช้วาจาที่เหมาะสมผ่าน
การคิดที่ดี ความส าคัญและเป็นจริงไม่ผิด
ศีลธรรมจริยธรรม 

        ๖ ๑, ๒ ๓, ๔ , ๕ ,๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๖ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง (ด้านสาร)  

 

ด้านสาร 

ไม่น าเสนอแบบผิดศีลธรรม 

แบ่งปันข่าวสารอันเป็น

ข้อเท็จจริง 

เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

แหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ 



๑๔๗ 
 

ด้านช่องทางการสื่อสาร 

จากการสัมภาษณ์ ด้านช่องทางการสื่อสารกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสาร
ทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยใช้หลักสาราณียธรรม พบดังนี้ 

๑) การใช้ช่องทางในการสื่อสาร ได้แก่ ช่องทางที่ผ่าน facebook (เฟสบุ๊ค) twitter    
(ทวิสเตอร์) Instagram (อินสตาร์แกรม) ในการพบปะพูดคุยกับประชาชน ใช้ในการแถลงนโยบาย 
การรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเอง การแสดงสัญลักษณ์ ต่างๆ ท าให้สะดวกมาก การสื่อสารผ่าน
ช่องทางต้องดูลักษณะของการใช้งาน การส่งข้อมูลผ่านช่องทางมีความถูกต้องชอบธรรม มีประโยชน์
ต่อประชาชนส่วนใหญ่ ต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการสื่อสาร ที่ส าคัญการมีไม่อคติในการใช้
ช่องทางการสื่อสารเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองเท่านั้น ในการใช้ผ่านสื่อต่างๆ ควรมีสติ สัมปชัญญะในการ
ใช้ การวิเคราะห์โดยหลักกาลามสูตรควรใช้ทุกครั้ง๑๐๒  

๒) ช่องทางของการสื่อสารที่สะดวก สบาย ทันสมัย แต่การสื่อสารต้องเน้นด้วยถ้อยค า  
ข้อความ สัญลักษณ์ ที่สื่อสารไปในทางมีเมตตา พูดแต่สิ่งที่ดีด้วยความปรารถนาดีต่อกัน คิดในสิ่งที่ดี
แล้วค่อยสื่อสารออกไป เพราะถ้าสื่อออกไปแล้วผิดพลาดความเสียหายจะต้องอยู่กับผู้สื่อสาร และผู้รับ
เองจะเกิดความเข้าใจผิด ช่องทางการสื่อสารจะไม่เกิดประโยชน์มากนัก เพราะจุดประสงค์หลักคือ
เป็นไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนกับสังคมโดยส่วนรวมมากกว่าส่วนตน๑๐๓  

๓) มีช่องทางในการสื่อสารหลากหลาย การสื่อสารด้วยความเมตตาต่อกันเคารพสิทธิของ
ผู้อ่ืนทั้งในด้านการพูด การคิดที่ดี โดยผ่านช่องทางในการสื่อสารด้วยความปรารถนาดีต่อกัน การเน้น
ให้ความรู้หรือค าแนะน าที่ดีมีคุณค่าต่อผู้อ่ืน การกล่าวทักทายด้วยวาจาสุภาพในเวลาเจอกัน การใช้
ค าพูดที่ความจริง และที่ส าคัญจะไม่พูดเพ่ือหวังผลประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียว เป็นเหตุการณ์ที่
จะต้องไม่มีการประทุษร้ายต่อกันและกัน๑๐๔ 

๔) ช่องทางในการสื่อสาร มักจะหมายถึงการสื่อสารด้วยการพูดคุยด้วยวาจาสุภาพมีจิตที่
เมตตาด้วยข้อมูลที่เท็จจริง ผ่านช่องทาง facebook (เฟสบุ๊ค), twitter (ทวิสเตอร์), Instagram    (อิน
สตาร์แกรม), การพบปะพูดคุย การใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เป็นไปโดยไม่ขัดแย้งผลประโยชน์ที่จะ
พึงมีพึงได้ของประชาชน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ข่มเหงรังแกประชาชน การไม่ประทุษร้าย เป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน ต้องเน้นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนเท่านั้น๑๐๕ 

                                                           
๑๐๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๘ 
 

๕) การสื่อสารที่มีช่องทางที่หลากหลาย สะดวก สบาย รวดเร็ว มีการสื่อสารด้วยความ
เคารพในความมีเมตตาไมตรีจิตต่อกันและกัน เพราะถ้ามีคุณธรรมแล้วจะท าให้เกิดความสมานฉันท์ 
ลดความขัดแย้งในหมู่คณะหรือประชาชน การสื่อสารด้วยการพูดคุย พบปะ บอกกล่าว ด้วยถ้อยค าที่
สุภาพพร้อมผ่านช่องทางที่เหมาะสม การใช้ช่องทางการสื่อสารเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นการใช้
ช่องทางที่ถูกต้องเสมอ๑๐๖ 

๖) ช่องทางการสื่อสารการเน้นการน าด้านเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ช่อง
ทางการสื่อสารต้องถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิบุคคลอ่ืน การพูดคุยที่ผ่านการใช้สัญลักษณ์ ต้องเป็นไป
ด้วยหลักเมตตาธรรม สิ่งที่สื่อสารต้องไม่ท าให้บุคคลอ่ืนเดือดร้อน มีความปรารถนาดีต่อกัน การให้
ความรู้หรือค าแนะน าต้องผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีต่อผู้อ่ืน การพบปะพูดคุยกับประชาชนด้วยวาจา
สุภาพเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพย่อมน ามาซึ่งประสิทธิผล๑๐๗ 

สรุปได้ว่า ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การใช้ช่องทางผ่าน facebook (เฟสบุ๊ค), twitter 
(ทวิสเตอร์), Instagram (อินสตาร์แกรม) การพบปะพูดคุยกับประชาชน การแถลงนโยบาย การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน มีความสะดวก สบาย ทันสมัย แต่การสื่อสารต้องเน้นด้วยถ้อยค า ข้อความ 
สัญลักษณ์ การสื่อสารด้วยการพูดคุยที่ประกอบด้วยเมตตาและด้วยข้อมูลที่เท็จจริง การใช้ช่องทางใน
การสื่อสารไม่ไปขัดแย้งผลประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้ของประชาชน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ข่มเหงรังแก
ประชาชน เป็นกัลยาณมิตรต่อกันเน้นการน าด้านเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดช่อง
ทางการสื่อสารการเน้นการน าด้านเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ช่องทางการสื่อสารต้อง
ถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิบุคคลอ่ืน การพูดคุยที่ผ่านการใช้สัญลักษณ์ ต้องเป็นไปด้วยเมตตาธรรม 
สิ่งที่สื่อสารต้องไม่ท าให้บุคคลอื่นเดือดร้อน มีความปรารถนาดีต่อกัน การให้ความรู้หรือค าแนะน าต้อง
ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีต่อผู้อ่ืน การพบปะพูดคุยกับประชาชนด้วยวาจาสุภาพเพ่ือผลประโยชน์
ของส่วนรวม ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพย่อมน ามาซึ่งประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๐๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๙ 
 
 
ตารางท่ี ๔.๑๓ สรุปผลการวิเคราะห์น าเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทาง
การเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านช่องทางการสื่อสาร) 

 

ข้อที ่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ช่องทางการสื่อสารด้วยการพูดคุยด้วย

เมตตา กรุณา เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน  
        ๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖  

๒ พูดสิ่งใดก็พูดด้วยความปรารถนาดี ไม่ข่ม
เหงรังแกผู้อ่ืน 

         ๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖  

๓ การให้ความรู้ หรือ ค าแนะน าที่ดีต่อผู้อ่ืน 
การใช้วาจาสุภาพ พูดจริง ไม่พูดเพ่ือ
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองฝ่าย
เดียว 

         ๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 

๔ ด้านเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด ช่องทางการสื่อสารต้องถูกกฎหมาย 
ไม่ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น 

         ๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๗ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง (ด้านช่องทางการสื่อสาร) 

 

 
ด้านช่องทาง 
การสื่อสาร 

facebook (เฟสบุ๊ค)  twitter 
(ทวิสเตอร์) Instagram    

(อินสตาร์แกรม) line ไลน์ 

ใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง
ตามสาย การอบรมให้ความรู้

ด้านความสามัคคี 

พูดคุยด้วยความเมตตา กรุณา 

เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน  



๑๕๐ 
 

ด้านผู้รับสาร 

จากการสัมภาษณ์ ด้านผู้รับสารกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทาง
การเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยใช้หลักสาราณยีธรรม พบดังนี้ 

๑) เป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะ มีแหล่งข้อมูลที่ศึกษามาอย่างดี สามารถพิสูจน์ข้อมูลได้ มี
ทัศนคติที่ดี ไม่เอนเอียง ไม่มีความคิดเห็นที่แตกแยกจนเป็นที่ขัดข้องหมองใจต่อผู้ อ่ืน พูดเพ่ือ
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีทัศนคติดีมีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม รอบรู้ 
เห็นประโยชน์บนพื้นฐานที่เป็นจริง ไม่เบียดเบียน ไม่ประทุษร้ายบุคคลอื่น๑๐๘ 

๒) มีองค์ความรู้ รับรู้ข่าวสารด้วยสติ มีความเป็นธรรม มีระเบียบวินัย มีภูมิรู้ภูมิธรรม    มี
สติ สัมปชัญญะ พูดกันด้วยเมตตา กล่าววาจาสุภาพ พูดด้วยความจริง ไม่พูดเพ่ือผลประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นแก่ตนเอง มีเหตุผลในการรับข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของข้อมูล มีเป็นกลาง ไม่มี
การเกลียดชัง ควรน าหลักกาลามสูตรมาวิเคราะห์๑๐๙ 

๓) เป็นผู้ที่มีสติ มีความประพฤติดีงามอย่างสม่ าเสมอ มีระเบียบวินัยเคารพผู้อ่ืน ไม่มีจิต
คิดไปในทางแตกแยกความสามัคคีจนเป็นเหตุขัดข้องหมองใจต่อผู้อื่น มีองค์ความรู้สามารถกลั่นกรอง
ข้อมูลได้เป็นอย่างดี รับข้อมูลอย่างถี่ถ้วน พูดกันด้วยความจิตเมตตา มีความก้าวรู้เท่าทันข่าวสาร มี
ความทันสมัย สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ๑๑๐ 

๔) มีความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างด ีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีปราศจากอคติ เป็น
กลาง ไม่เอนเอียง มีองค์ความรู้ รู้กาลเทศะ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การให้ความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วน 
หรือ มีข้อมูลแนะน าท่ีดีต่อผู้อ่ืน มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร มีวาจาสุภาพทุกครั้งที่สื่อสาร ไมร่ับข้อมูล
เพ่ือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง ผู้รับสารต้องมีการบูรณาการหลักธรรมมาใช้เพ่ือ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ใช้หลักกายสุจริต๑๑๑ 

๕) ผู้รับสารยึดหลักคุณธรรมด้วยสติ สัมปชัญญะความมีเมตตา มีศีลที่เสมอภาคกัน 
ประพฤติสุจริตทั้ง กาย วาจา ใจ อย่างสม่ าเสมอ มีเคารพกฎระเบียบวินัยเหมือนผู้ อ่ืน มีความ
ปรารถนาที่ดีต่อกัน การแบ่งปันความรู้ที่เป็นจริง หรือค าแนะน าข้อมูลอันเป็นจริงมีประโยชน์ต่ออ่ืน   
มีทัศนะคติที่ดี ไม่อาฆาตมาดร้ายบุคคลอ่ืนที่เห็นต่าง ไม่ประทุษร้าย ท าให้เกิดการเสียหายแก่องค์กร
ส่วนรวม๑๑๒ 

                                                           
๑๐๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๓. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๒ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.  
๑๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๓ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๔ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๕ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๑ 
 

๖) สามารถวิเคราะห์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม ไม่มีความ
ประพฤติที่เสื่อมเสียแก่หมู่คณะ ข้อมูลต้องชัดเจน ถูกต้อง เป็นธรรม รับฟังข้อมูลที่จริงด้วยความ
เมตตามีความปรารถนาดีต่อกัน ไม่เป็นผู้รับสารเพ่ือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองฝ่ายเดียว การ
รับสารต้องเลือกสารที่ไม่ท าให้เกิดความแตกแยก เน้นการแก้ไขปัญหา เน้นประโยชน์ของประชาชน
ส่วนรวมเป็นหลัก อย่างแท้จริง๑๑๓ 

สรุปได้ว่า ผู้รับสารต้องยึดหลักธรรมด้วยสติ สัมปชัญญะ มีความเมตตาที่สูง มีความ
ประพฤติดีงามอย่างสม่ าเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดี มีระเบียบวินัยเหมือนผู้อ่ืน ไม่ประพฤติตนในทาง
แตกแยกจนเป็นที่ขัดข้องหมองใจต่อผู้ อ่ืนหรือท าความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ เข้าใจในเรื่องข้อมูล
ข่าวสาร สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ให้ตกผลึกกลายเป็นองค์ความรู้ได้ การเรียนรู้ การพัฒนาข้อมูลที่
ทันสมัยและยั่งยืน พูดกันด้วยความเมตตา พูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน การให้ความรู้ หรือ 
ค าแนะน าที่ดีต่อผู้อ่ืน  การกล่าววาจาสุภาพ พูดจริง ไม่พูดเพ่ือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองฝ่าย
เดียว ต้องมีการบูรณาการด้านคุณธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  

ตารางท่ี ๔.๑๔ สรุปผลการวิเคราะห์น าเสนอการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง
เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านผู้รับสาร) 

 

ข้อที ่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ ต้องเป็นผู้มีสติ สัมปชัญญะ เป็นผู้ที่มี

ทัศนคติดีมีประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม รอบรู้ การเล็งเห็นประโยชน์บน
พ้ืนฐานที่เป็นจริง มีองค์ความรู้ 

        ๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 

๒ สามารถวิเคราะห์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนโดยส่วนรวม 

        ๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 

๓ มีแหล่งข้อมูลที่ศึกษามาอย่างดี สามารถ
พิสูจน์ข้อมูลได้ ไม่เอนเอียง 

        ๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 

๔ ต้องท าประโยชน์ต่ อประชาชนโดย
ส่วนรวม ไม่มีความประพฤติที่เสื่อมเสีย
แก่หมู่คณะ ข้อมูลต้องชัดเจน ถูกต้อง 
เป็นธรรม 

        ๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 

                                                           
๑๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูส าคัญล าดับที่ ๖ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
 
 



๑๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๘ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง (ด้านผู้รับสาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านผู้รับสาร 

มีทัศนคติที่ดีต่อคนอ่ืน มีสติ สัมปชัญญะ 

วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ 

มีคุณธรรม  
ไม่เอนเอียง 

มีความประพฤติที่ไม่
เสื่อมเสีย 

มีองค์ความรู้ 



๑๕๓ 
 

การวิจัยในครั้งนี้ได้น าหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ ประกอบด้วย ด้านเมตตากายกรรม ด้านเมตตาวจีกรรม ด้านเมตตา
มโนกรรม ด้านสาธารณโภคี ด้านสีลสามัญญตา และด้านทิฏฐิสามัญญตา 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การน าหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
โดยรวม                                                                                               
           ( n = ๔๐๐ ) 

หลักสาราณียธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ด้านเมตตากายกรรม ๓.๖๒ ๐.๙๕ มาก 
๒. ด้านเมตตาวจีกรรม ๓.๗๑ ๑.๐๓ มาก 
๓. ด้านเมตตามโนกรรม ๓.๗๓ ๐.๙๗ มาก 
๔. ด้านสาธารณโภคี ๓.๘๑ ๐.๙๓ มาก 
๕.  ด้านสีลสามัญญตา ๓.๙๔ ๐.๘๘ มาก 
๖.  ด้านทิฏฐิสามัญญตา ๔.๐๘ ๐.๘๖ มาก 

รวม ๓.๘๑ ๐.๙๓ มาก 

  
จากตารางที่ ๔.๑๕  พบว่า การน าหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการกับการสื่อสารทาง

การเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=๓.๘๑, S.D.=๐.๙๓) เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้       
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านทิฏฐิสามัญญตา ( =๔ .๐๘,S.D.=๐ .๖๙) รองลงมาได้แก่                               
ด้านสีลสามัญญตา ด้านสาธารณโภคี ( =๓.๙๔, S.D.=๐.๘๘) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ              
ด้านกายกรรม (=๓.๖๒, S.D.=๐.๙๕) ตามล าดับ 
 
 
 
 

 
 
 



๑๕๔ 
 
ตารงที่ ๔.๑๖ แสดงค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณ 
การหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์                  
              (n=๔๐๐)                                                                             

การบรูณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ (เมตตากายกรรม) 

ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านคิดว่านักการเมืองที่แต่งกายเหมาะสมถูกต้องตาม

กาลเทศะ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นบุคคลที่มีบุคลิก
ที่น่าเชื่อถือ 

๓.๗๖ ๐.๙๑ มาก 

๒ ท่านคิดว่านักการเมืองที่กระท าความดีต่อกันด้วยความ
เมตตา ขวนขวายในกิจธุระของประชาชน 

๓.๘๖ ๐.๙๓ มาก 

๓ ท่านคิดว่านักการเมืองที่มีความปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืน 
แสดงไมตรีจิต มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 

๓.๐๘ ๑.๐๖ ปานกลาง 

๔ ท่านคิดว่านักการเมืองน าเสนอข้อมูลที่ท าให้ประชาชนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อนักการเมือง 

๓.๘๐ ๐.๙๒ มาก 

 รวม ๓.๖๒ ๐.๙๕ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว ามสมานฉั นท์  ( ด้ า น เ มตต า กายกร รม )  โ ด ย ร วมอยู่ ใ น ร ะดั บม าก                                         
(=๓.๖๒, S.D.=๐.๙๕) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ “ท่านคิดว่านักการเมืองที่กระท าความดีต่อกันด้วย
ความเมตตา ขวนขวายในกิจธุระของประชาชน” (=๓.๘๖, S.D.=๐.๙๓) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า 
“ท่านคิดว่านักการเมืองน าเสนอข้อมูลด้วยวาจาที่สุภาพ ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
นักการเมือง” (=๓.๘๐, S.D.=๐.๙๒) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมือง
ทีม่ีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น แสดงไมตรีจิต มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี” (=๓.๐๘, S.D.=๑.๐๖) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 
ตารางที่ ๔.๑๗ แสดงค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ     
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท ์  
             (n=๔๐๐)                

การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านเมตตาวจีกรรม) 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑ ท่านคิดว่านักการเมืองมีการพูดคุยกับบุคคลที่เห็นต่าง

ทางการเมือง ใช้ถ้อยค าสุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล 
ไม่พูดให้ร้ายผู้อ่ืนท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

๓.๔๘ ๐.๘๔ มาก 

๒ ท่านคิดว่านักการเมืองมีข้อมูลที่มีความเป็นจริง 
สามารถพูดด้วยวาจาไพเราะ ส่งเสริมให้ก าลังใจท าให้
เกิดมิตรภาพที่ดี 

๓.๗๑ ๑.๓๒ มาก 

๓ ท่านคิดว่า นักการเมืองมีช่องทางในการพูดคุยด้วย
เหตุผล เจรจาไกล่เกลี่ยกับบุคคลที่มีความเห็นต่าง 
เพ่ือลดความขัดแย้ง และเล็งเห็นผลประโยชน์ส่วน
ร่วม 

๓.๘๔ ๐.๙๕ มาก 

๔ ท่านคิดว่า ประชาชนเลือกใช้ถ้อยค าให้เหมาะสม ถูก
กาลเทศะ ในการแก้ไขความขัดแย้งโดยการพูดคุย
มากกว่าการใช้ก าลังประทุษร้าย 

๓.๘๑ ๑.๐๔ มาก 

 รวม ๓.๗๑ ๑.๐๓ มาก 

   

จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้าน เมตตาวจีกรรม โดยรวมอยู่ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก                       
(=๓.๗๑, S.D.=๑.๐๓) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ดังนี้ ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองมีช่องทางในการพูดคุยด้วยเหตุผล เจรจาไกล่
เกลี่ยกับบุคคลที่มีความเห็นต่าง เ พ่ือลดความขัดแย้ง และเล็งเห็นผลประโยชน์ส่วนร่วม”                                
(=๓.๘๔, S.D.=๐.๙๕) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า ประชาชนเลือกใช้ถ้อยค าให้เหมาะสม 
ถูกกาลเทศะ ในการแก้ไขความขัดแย้งโดยการพูดคุยมากกว่าการใช้ก าลั งประทุษร้าย ”                                    
(=๓.๘๑, S.D.=๑.๐๔) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองมีการพูดคุย
กับบุคคลที่เห็นต่างทางการเมือง ใช้ถ้อยค าสุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล ไม่พูดให้ร้ายผู้อ่ืนท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน” (=๓.๔๘, S.D.=๐.๘๔) ตามล าดับ 



๑๕๖ 
 
ตารางที่ ๔.๑๘ แสดงค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ     
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์              

( n = ๔๐๐ ) 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านเมตตามโนกรรม) 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑ ท่านคิดว่า นักการเมืองที่มีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกัน

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ท าให้ความสามัคคีเกิดขึ้นใน
สังคม  

๓.๖๔ ๑.๐๑ มาก 

๒ ท่านคิดว่า นักการเมืองแสดงความรักด้วยไมตรีจิต
อย่างจริงใจ มองโลกในแง่ดีเพ่ือสานสัมพันธ์ไมตรีต่อ
กัน 

๓.๗๙ ๐.๙๙ มาก 

๓ ท่านคิดว่า นักการเมืองใช้สติปัญญาพิจารณาข้อมูล
อันเป็นจริง เพ่ือน าเสนอแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

๓.๗๐ ๐.๙๗ มาก 

๔ ท่านคิดว่ า  ประชาชนมีจิ ตปรารถนาดี อัน เป็น
กัลยาณมิตร(มิตรที่ดี) ต่อผู้ที่มีความเห็นต่างเพ่ือ
แสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง เน้นประโยชน์ของสังคม 

๓.๘๐ ๐.๙๒ มาก 

 รวม ๓.๗๓ ๐.๙๗ มาก 

   

จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้าน เมตตามโนกรรม โดยรวมอยู่ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก                  
(=๓.๗๓, S.D.=๐.๙๗)  เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อดังนี้ ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า ประชาชนมีจิตปรารถนาดีอันเป็นกัลยาณมิตร(มิตรที่
ดี )  ต่ อผู้ ที่ มี ความเห็นต่ า ง เ พ่ือแสวงหาจุดร่ วมสง วนจุดต่ า ง  เน้นประโยชน์ของสั งคม”                                    
(=๓.๘๐, S.D.=๐.๙๒)  รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองแสดงความรักด้วยไมตรี
จิตอย่างจริงใจ มองโลกในแง่ดีเพ่ือสานสัมพันธไมตรีต่อกัน (=๓.๗๙, S.D.=๐.๙๙) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองที่มีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง ท าให้ความสามัคคีเกิดข้ึนในสังคม” (=๓.๖๔, S.D.=๑.๐๑) ตามล าดับ 
 
 



๑๕๗ 
 
ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ      
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์                

( n = ๔๐๐ ) 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ (สาธารณโภคี) 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑ ท่านคิดว่า นักการเมืองมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 

ตามความเป็นจริงโดยไม่เอารัดเอาเปรียบ เล็งเห็น
ประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม  

๓.๗๒ ๐.๙๔ มาก 

๒ ท่านคิดว่า นักการเมืองกระจายข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชนโดยความเป็นธรรม 

๓.๖๖ ๐.๙๗ มาก 

๓ ท่านคิดว่า นักการเมืองมีโอกาสเลือกช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสมให้กับประชาชน โดยข้อมูลที่เป็น
จริง จะท าให้ท่านมีกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น 

๓.๘๘ ๐.๙๐ มาก 

๔ ท่านคิดว่า นักการเมืองส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม อันเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว 

๓.๙๘ ๐.๙๑ มาก 

 รวม ๓.๘๑ ๐.๙๓ มาก 

  

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านสาธารณโภคี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๑, S.D.=๐.๙๓) 
เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม อันเป็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว” (=๓.๙๘, S.D.=๐.๙๑) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า 
นักการเมืองมีโอกาสเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมให้กับประชาชน โดยข้อมูลที่เป็นจริง จะท า
ให้ท่านมีกัลยาณมิตรเพ่ิมขึ้น” ( =๓.๘๘, S.D.=๐.๙๐) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า        
“ท่ านคิดว่ า  นั กการ เมืองกระจายข้อมูลข่ าวสารให้กับประชาชนโดยความเ ป็นธรรม”                                     
(=๓.๖๖, S.D.=๐.๙๗) ตามล าดับ 
 
 
 



๑๕๘ 
 
ตารางที่ ๔.๒๐ แสดงค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์              

( n = ๔๐๐ ) 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านสีลสามัญญตา) 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑ ท่านคิดว่า นักการเมืองต้องมีความประพฤติสุจริต 

เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา 
๓.๙๗ ๐.๘๘ มาก 

๒ ท่านคิดว่า นักการเมืองใช้ช่องทางในการสื่อสารทาง
การเมืองโดยเคารพกติกา ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ อ่ืน 
ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

๓.๙๗ ๐.๘๙ มาก 

๓ ท่านคิดว่า นักการเมืองต้องเคารพสิทธิ์เสรีภาพของ
บุคคลอื่น ตามกฎหมายบ้านเมือง 

๔.๐๘ ๐.๘๕ มาก 

๔ ท่านคิดว่านักการเมืองต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
และวินัยโดยเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

๓.๙๕ ๐.๙๓ มาก 

 รวม ๓.๙๔ ๐.๘๘ มาก 

  

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านสีลสามัญญตา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=๓.๙๔, S.D.=๐.๘๘) 
เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองต้องเคารพสิทธิ์เสรีภาพของบุคคลอ่ืน ตามกฎหมายบ้านเมือง” 
(=๔.๐๘, S.D.=๐.๘๕) รองลงมามีสองข้อที่เท่ากัน ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่าแม้มีเหตุการณ์ที่ไม่
เข้าใจกัน มีทัศนคติไม่ตรงกัน ก็ควรยึดถือเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญและต้องมีความประพฤติ
สุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน” (=๓.๙๗, S.D.=๐.๘๘) และ ข้อ
ที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองต้องมีความประพฤติสุจริต เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ กติกา” ( =๓.๙๗, S.D.=๐.๘๙) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า
นักการเมืองต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวินัยโดยเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม”          
(=๓.๙๕, S.D.=๐.๘๕) ตามล าดับ   
 
 
 



๑๕๙ 
 
ตารางที่ ๔.๒๑ แสดงค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์         

( n = ๔๐๐ ) 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านทิฏฐิสามัญญตา) 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑ ท่านคิดว่านักการเมืองรู้จักเคารพและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับนับถือความคิดเห็นของกัน
และกัน ร่วมมือร่วมใจกัน จะสร้างสรรค์สังคมให้เกิด
ความสงบ 

๔.๐๕ ๐.๙๕ มาก 

๒ ท่านคิดว่า นักการเมืองมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้
โดยสุจริต จะท าให้ความสมานฉันท์เกิดขึ้น โดยไม่
ต้องอาศัยกฎหมาย 

๓.๙๘ ๐.๘๒ มาก 

๓ ท่านคิดว่า นักการเมืองปรับมุมมองที่ต่างกันให้ตรงกัน 
โดยเชื่อถือ ยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์เดียวกัน
สร้างความสามัคคี และลดความขัดแย้งในเรื่องทาง
การเมืองได้ 

๔.๑๕ ๐.๘๔ มาก 

๔ ท่านคิดว่า นักการเมืองมีส านึกประชาธิปไตย เห็น
ประโยชน์ของประเทศชาติ สังคมและส่วนร่วม 

๔.๑๗ ๐.๘๔ มาก 

 รวม ๔.๐๘ ๐.๘๖ มาก 

 

จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ส ม า น ฉั น ท์  ด้ า น ทิ ฏ ฐิ ส า มั ญ ญ ต า  โ ด ย ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก                                                      
(=๔.๐๘, S.D.=๐.๘๖) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองมีส านึกประชาธิปไตย เห็นประโยชน์ของ
ประเทศชาติ สังคมและส่วนร่วม” ( =๔.๑๗, S.D.=๐.๘๔) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ “ท่านคิดว่า 
นักการเมืองปรับมุมมองที่ต่างกันให้ตรงกัน โดยเชื่อถือ ยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์เดียวกันสร้าง
ความสามัคคี และลดความขัดแย้งในเรื่องทางการเมืองได้” (=๔.๑๕, S.D.=๐.๘๔) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้โดยสุจริต จะท าให้
ความสมานฉันท์เกิดขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยกฎหมาย” (=๓.๙๘, S.D.=๐.๘๒) ตามล าดับ  
 



๑๖๐ 
 

สรุปได้ว่า การน าหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๖ ข้อ มีดังนี้ ด้านทิฏฐิสามัญญตา  นักการเมืองมีจิตส านึก
รักประชาธิปไตย เห็นประโยชน์ของประเทศชาติสังคมและส่วนรวม ด้านสีลมัญญตา นักการเมืองต้อง
เคารพสิทธิ์เสรีภาพของบุคคลอ่ืนตามกฎหมายบ้านเมือง ด้านสาธารณโภคี นักการเมืองส่งข้อมูล
ข่าวสารด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ด้านเมตตา
มโนกรรม ประชาชนมีจิตปรารถนาดีอันเป็นกัลยาณมิตร(มิตรที่ดี) ต่อผู้ที่มีความเห็นต่างเพ่ือแสวงหา
จุดร่วมสงวนจุดต่าง เน้นประโยชน์ของสังคม ด้านเมตตาวจีกรรม นักการเมืองมีช่องทางในการพูดคุย
ด้วยเหตุผล เจรจาไกล่เกลี่ยกับบุคคลที่มีความเห็นต่าง เพ่ือลดความขัดแย้ง และเล็งเห็นผลประโยชน์
ส่วนร่วม ด้านเมตตากายกรรม นักการเมืองที่กระท าคามดีต่อกันด้วยความเมตตา ขวนขวายในกิจธุระ
ของประชาชน 

ตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงตารางการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้าง 
                   ความสมานฉันท์ 

 

สาราณียธรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

ด้าน ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร 

๑.เมตตา
กายกรรม 

นักการเมืองมีการ
แต่งกายที่
เหมาะสมถูกต้อง
ตามกาลเทศะ 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

 เป็นบุคคลที่มี
บุคลิกที่
น่าเชื่อถือ 

-แสดงออกทาง
กายโดยการไหว้ 
การอ่อมน้อม
ถ่อมตนในทุก
สถานที่ทุกครั้ง 

-แหล่งข้อมูลที่
สามารถอ้างอิงได้ 
น่าเชื่อถือ เกิด
ประโยชน์ทั้ง
ส่วนรวมและ
ส่วนตัว 

-ข้อมูลจะต้องไม่ท า
ร้ายบุคคลอื่น 

-การไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ของตนใน
การแสวงหาผล 
ประโยชน์แก่
ตนเองและพวก
พ้อง 

-การสื่อสารด้วย
ความเมตตาต่อ
กัน 

-เคารพสิทธิของ
ผู้อื่นไม่ข่มเหง
รังแกผู้อื่นโดยผ่าน
ช่องทางในการ
สื่อสาร  

-ไม่สร้างความ
ขัดแย้งในการ
สื่อสาร 

-แสดงออกด้วยการ
สื่อสารอย่าง
สุภาพชน 

-ผู้น าต้องเป็นผู้
มีความเข้าใจ 
และปรารถนา
ดีต่อผู้อื่น 

-มีการ
ขวนขวายใน
กิจของ
ประชาชน 

-วางแผนงาน
ซึ่งเป็นเข็มทิศ
ชี้ทางไปสู่
เป้าหมายของ
การเป็นผู้รับ
สาร 

 



๑๖๑ 
 
ตารางที่ ๔.๒๒ แสดงตารางการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้าง 
                  ความสมานฉันท์ (ต่อ) 
สาราณียธรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 

เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
ด้าน ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร 

๒.เมตตา

วจีกรรม 

-นักการเมืองมี
การพูดคุยกับ
บุคคลที่เห็นต่าง
ทางการเมือง 
ด้วยการใช้
ถ้อยค าสุภาพ 
อ่อนหวาน พูดมี
เหตุผล ไม่พูดให้
ร้ายผู้อ่ืนและท า
ให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

-พูดมีน้ าเสียงที่
ไพเราะน่าฟัง พูด
เพ่ือผูกมิตรไมตรี 

-ไม่พูดให้แตกแยก 
-การพูดด้วย
ถ้อยค าที่
เชื่อมโยง
ประโยชน์ของคน
ส่วนใหญ่ 

-นักการเมืองมี
ข้อมูลน่าเชื่อถือ
และ ใช้วาจา 
ถ้อยค า ในการ
สื่อสาร สามารถ
พิสูจน์ได้ เป็นจริง 
ไมท่ าให้เกิดความ
ขัดแย้งเพ่ิมมาก
ขึ้น น ามาเปิดเผย
ได้ และต้องมี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

-ข้อมูลต้องไม่เสียด
สี หรือให้ร้ายต่อ
คนอ่ืน 

-การพูดจาก
แหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือท าให้
น่าสนใจ น่าฟัง 

-การสื่อสารด้วย
ความเมตตาต่อ
กันเคารพสิทธิของ
ผู้อื่นทั้งในด้านการ
พูด โดยผ่าน
ช่องทางในการ
สื่อสารด้วยความ
ปรารถนาดีต่อกัน 
–เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน 

-พูดให้มีคนมาชื่น
ชมเชียร์ 

-รู้จักช่องในการ
สื่อสารด้วย
ถ้อยค าที่ดี 

-พูดผ่านช่องทางที่
เป็นกลาง ไม่มี
อคติ 

-ผู้น าจะต้อง
เลือก
ผลประโยชน์
ของประชาชน 

-ผู้รับสารต้องมี
การพูดโดยยึด
ประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็น
หลัก 

-ผู้ส่งสารรู้จัก
ผลและ
เป้าหมายใน
การด าเนินงาน
ตามเหตุผล
แล้วย่อมรับ
ความแตกต่าง
เพ่ือน าพา
ชุมชนและ
สังคมไปสู่
ความเจริญได้ 

 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 
ตารางที่ ๔.๒๒ แสดงตารางการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้าง 
                  ความสมานฉันท์ (ต่อ) 

 

สาราณียธรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

ด้าน ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร 

๓.เมตตา
มโนกรรม 

-นักการเมืองมีจิต
เมตตาปรารถนา
ดีต่อกันทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง 
ท าให้ความ
สามัคคีเกิดข้ึนใน
สังคม 

-มีจิตคิดท่ีจะ
น าเสนอแต่สิ่งที่ดี
เพ่ือให้สังคม 
ประชาชนได้รับ
การพัฒนาขึ้น 

-ผู้ส่งสารด้วยใจที่
บริสุทธิ์ หวังสิ่งที่
ดีเกดิขึ้นในสังคม
ส่วนรวม 

-นักการเมือง 
มีจิตตั้งมั่นเพ่ือ
สร้างคุณภาพ
และเป็น
ประโยชน์มาก
ที่สุด 

-มีแหล่งข้อมูลที่
ผ่านการคิด 
วิเคราะห์และ 
อ้างอิงได้  

-มีความน่าเชื่อถือ
ทีเ่กิดประโยชน์ทั้ง
ส่วนรวมและ
ส่วนตัว 

-ข้อมูลต้อง
ประกอบไปด้วย
หลักโยนิโส
มนสิการเพื่อ
พัฒนาไปสู่ความ
สามัคคีได้ 

-ข้อมูลที่ผ่านการ
ไตร่ตรองมาดีแล้ว 

-ข้อมูลที่ฟังแล้ว
เข้าใจง่ายตรง
ประเด็น 

-แหล่งข้อมูลมี
ความเป็นจริง 

-มีจิตเมตตาปราณี
ในการใช้ช่องทาง
ในการสื่อสาร 

-ได้รับข่าวสารทาง
การเมืองด้วย
ความเป็นธรรม 
และเป็นกลางไม่
เอนเอียงไปในฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใด 

-การคิดที่ดี โดย
ผ่านช่องทางใน
การสื่อสารด้วย
ความปรารถนาดี
ต่อกัน 

-ช่องทางที่ถูกต้อง
ตามหลักธรรม
และกฎหมาย 

-มีน้ าใจ เปิดเผย
ข้อมูล 

-ใช้ช่องทางการ
สื่อสารที่ถูก
กฎหมาย 

-ผู้รับสารต้องมี
ความคิดท่ีดี 
เสนอแต่สิ่งที่มี
ประโยชน์ 

-ผู้รับสารที่ดี
ต้องคิดถึง
ประโยชน์
ส่วนรวม
มากกว่า
ประโยชน์
ส่วนตัว และมี
จิตสาธารณะ 

-มีความมุ่งมั่น
เพ่ือ
ผลประโยชน์
ส่วนรวมของ
ประชาชนเป็น
หลักส าคัญ 

-ผู้น าจะต้องใช้
หลักธรรมใน
การริหารงาน 

     
     



๑๖๓ 
 
ตารางที่ ๔.๒๒ แสดงตารางการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้าง 
                  ความสมานฉันท์ (ต่อ) 

 

สาราณียธรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

ด้าน ด้านผู้ส่งสาร ด้านสาร ด้านช่องทางการ
สื่อสาร 

ด้านผู้รับสาร 

๔.สาธารณโภคี -นักการเมืองมี
การแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสาร
ตามความเป็น
จริง ไม่เอารัดเอา
เปรียบ 

-เล็งเห็นประโยชน์
ของประชาชน
เป็นหลัก 

-มีการแบ่งปัน
ข่าวสารทางการ
เมืองที่มีเนื้อหา
สาระของข้อมูลที่
มีความเหมาะสม 

-การใช้ถ้อยค าของ
ภาษาท่ีฟังแล้ว
เข้าใจง่ายตรง
ประเด็น 

-การน าเสนอ
ข้อมูลผ่านทาง
ออนไลน์ 

-การใช้ภาษาท่ี
เข้าใจง่ายให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ 

-เปิดเผยข้อมูล
ผ่านออนไลน์ 

-ต้องวิเคราะห์ใน
การใช้ข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่เอน
เอียง 

-แบ่งปันข้อมูล
หรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 

-มีหลักธรรมะมา
ก ากับในการ
ท างาน 

๕.สีลสามัญญตา -นักการเมืองต้อง
มีความประพฤติ
สุจริต เคารพ
กฎหมาย ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ 
ระเบียบ กติกา
ของสังคม ชุมชน 

-เป็นแบบอย่างที่
ดีของประชาชน 

-ท าตามประเพณี
ที่ดงีาม 

-ข้อมูลต้องมี
ความส าคัญและ
เป็นจริงไม่ผิด
ศีลธรรมจริยธรรม 

-การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
แยกแยะ ไม่ท าให้
เกิดความเสียหาย 
และความขัดแย้ง
ก็จะไม่เกิดขึ้น 

-นักการเมืองใช้
ช่องทางในการ
สื่อสารทาง
การเมืองโดย
เคารพกติกา ไม่
ละเมิดสิทธิ์ของ
ผู้อื่น  

-ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็น
หลักใหญแ่ละ 
ต้องถูกกฎหมาย 

-มีคุณธรรมใน
การรับข่าวสาร
ทางการเมือง
จากทุกช่องทาง
ท าให้ได้รับ
ความรู้มากขึ้น 

-การค านึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็น
หลักส าคัญ 

     
     
     
     



๑๖๔ 
 
ตารางที่ ๔.๒๒ แสดงตารางการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้าง 
                  ความสมานฉันท์ (ต่อ) 
สาราณียธรรม การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 

เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
ด้าน ผู้ส่งสาร ด้านสาร ด้านช่องทางการ

สื่อสาร 
ผู้รับสาร 

๖.ทิฏฐิสามัญญตา -นักการเมืองรู้จัก
เคารพและรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน ยอมรับนับ
ถือความคิดเห็น
ของกันและกัน 
ร่วมมือร่วมใจกัน 
อย่างสร้างสรรค์ 

ใช้ช่องทางการ
สื่อสารทาง
การเมืองผ่านสื่อ
ทีวี วิทยุ มีความ
เหมาะสม 

-ปราศจากอคติใน
ข้อมูลข่าวสาร 

-พิจารณาข้อมูล
ตรงไปตรงมา 

-ต้องสื่อสารด้วย
ความเคารพใน
ความมีเมตตาที่
มีไมตรีจิตต่อกัน
และกัน 

-มีความ
หลากหลายใน
การสื่อสาร 

-มีความคิดเห็นที่
ถูกต้อง ไม่เอน
เอียง 

-มองประโยชน์
ส่วนรวม
สม่ าเสมอ 

-มองรอบด้าน
พิจารณาอย่าง
รอบครอบ 

 
๔.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง
เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์” 

๑. ควรน าหลักสาราณียธรรมทั้ง ๖ ข้อ หรือข้อใดข้อหนึ่งน ามาบูรณาการในด้านผู้ส่งสาร 

ด้านสาร ด้านช่องทางการสื่อสาร และด้านผู้รับสารจะมีความสมบูรณ์มากขึ้น องค์ประกอบของข้อมูล

ต้องมีความชัดเจนเป็นธรรมและมีความเป็นจริง นักการเมืองเข้าพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยผ่าน

ช่องทางการสื่อสารที่ง่าย สะดวกและน าการสื่อสารทางออนไลน์มาใช้เพ่ือรับรู้ข่าวสารอย่างมีสติ 

สัมปชัญญะ๑๑๔ 

๒. นักการเมืองสามารถน าหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการกับการสื่อสารทางการเมือง 

เพราะเป็นสิ่งที่ควรใช้ในการสื่อสารการบริหารงานในองค์กร การใช้ชีวิต การด าเนินกิจกรรมส่วนรวม 

                                                           
๑๑๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิล าดับที่ ๑ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 



๑๖๕ 
 
การน าหลักพุทธธรรมมาใช้เพ่ือลดความรุนแรง น าไปสู่ความสมานฉันท์ให้บังเกิดในสังคม ให้เป็นปกติ

สุข ลดความขัดแย้งในชุมชนได้ ประชาชนได้ประโยชน์ประเทศชาติพัฒนาและบุคลากรมีคุณธรรม๑๑๕ 

๓. ควรน าหลักสาราณียธรรมเข้ามาบูรณาการกับการบริหารงานในองค์กร ร้านค้า ชุมชน 

โดยผ่านกระบวนการของการสื่อสารท าให้องค์กร ร้านค้า และชุมชน มีการพัฒนาในด้านศักยภาพของ

บุคลากร สร้างเสริมความเป็นธรรมและความถูกต้อง รวดเร็วเป็นธรรมและการอาศัยหลักธรรมเข้ามา

บูรณาการเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง แหล่งที่ของข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ท าให้ผู้ อ่ืนเดือนร้อน ผสาน

ประโยชน์มากกว่าแตกแยก๑๑๖ 

๔. ประชาชนสามารถมีช่องทางการสื่อสารกับนักการเมืองมากขึ้น การแสดงความคิดเห็น

ในเชิงสร้างสรรค์ ท าให้มีข้อมูลเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ในสังคมให้กับประเทศชาติ และการน าเอา

หลักธรรมเข้ามาบูรณาการในการสื่อสารทางการเมืองจะท าให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ในกระบวนการของ

ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางและผู้รับสาร ควรมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของประชาชน ชุมชน และประโยชน์

ส่วนรวมเป็นหลักส าคัญ ความสงบสุข ความปรองดอง ความร่วมแรงรวมใจกัน ก็จะเกิดขึ้นมา นี้เป็น

คุณสมบัติของการน าหลักธรรมเข้ามาบูรณาการอีกประการหนึ่ง๑๑๗ 

๕. มีความจริงใจในการสื่อสารทางการเมือง โดยการใช้หลักธรรมน ามาบริหารในงานที่

ตัวเองรับผิดชอบ มีความเข้าใจในงานและเข้าใจในความต้องการของประชาชนที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน น าการบริหารมาเทียบเคียงบทบาทหน้าที่

ภารกิจของที่ตนเองบริหาร ถ้าสอดคล้องกับนโยบายที่ประกาศตอนหาเสียงก็ท าได้ ไม่สอดคล้องก็ปรับ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นในเรื่อง เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาร่วมกับประชาชน เป็นการตอบสนอง

ให้กับประชาชนโดยแท้จริง๑๑๘ 

๖. การแบ่งปัน การกระจายอ านาจ การจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรม เพ่ือให้แต่ละ

หมู่บ้านได้พัฒนาเป็นการสื่อสารที่ดี เพราะเป็นการน้อมน าหลักธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการในองค์กร มุ่งประโยชน์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสที่ควรจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 

ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม๑๑๙ 

                                                           
๑๑๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิล าดับที่ ๒ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔.  
๑๑๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิล าดับที่ ๓ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 
๑๑๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิล าดับที่ ๔ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔.   
๑๑๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิล าดับที่ ๕ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔.  
๑๑๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิล าดับที่ ๖ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 



๑๖๖ 
 

๗. การสื่อสารทางการเมืองควรน าหลักธรรมมาบูรณาการเพ่ือยกระดับจิตของบุคลากร

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของการสื่อสารทางการเมืองให้มั่นคง ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น

การสื่อสารทางการเมืองที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับแรก อันดับที่สองเพ่ือให้มีการสื่อสาร

ทางการเมืองที่เป็นไปด้วยความสามัคคี ไม่มีความแตกแยกในชุมชน เพราะกระบวนการขั้นตอนใน

การสื่อสารสมบูรณ์แบบ๑๒๐  

๘. การน าหลักธรรมมาบูรณาการกับการสื่อสารทางการเมืองมาใช้แบบผสมผสาน เพ่ือให้

เกิดการบริหารงานอย่างมปีระสิทธิภาพ เกิดความมีประสิทธิผลที่สุด แม้แต่การสื่อสารทางการเมืองยัง

ต้องอาศัยหลักธรรมเข้ามาบูรณาการ เพ่ือให้ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสารมีคุณภาพ เชื่อถือได้และ

ไม่เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชน๑๒๑ 

๙. หลักธรรมมีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร สามารถน าพาองค์กรไปสู่ผลส าเร็จได้

อย่างง่ายได้ เพราะผู้น าสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงานภายใต้ผู้ร่วมงานที่อาจจะมีความคิดเห็น

ต่างหรือคิดเห็นเหมือนกัน เช่น นักการเมืองกับประชาชน ประชาชนกับประชาชน กลุ่มการเมืองกับ

กลุ่มการเมือง แต่เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักการส าคัญ๑๒๒ 

๑๐. ประโยชน์ของการน าหลักธรรมมาบูรณาการกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นสิ่งที่เลิศ เป็นสิ่งที่

ประเสริฐ และการน าเอาสิ่งที่ประเสริฐ สิ่งที่เลิศ สิ่งที่ดีงาม มาบูรณาการในการสื่อสารเพ่ือให้

ประชาชนได้ประโยชน์ที่พ่ึงจะได้ ให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรโดยเท่าเทียมกัน๑๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๒๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิล าดับที่ ๗ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 
๑๒๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิล าดับที่ ๙ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 
๑๒๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิล าดับที่ ๑๐ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔.  
๑๒๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิล าดับที่ ๑๑ วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 



๑๖๗ 
 

ตารางที่ ๔.๒๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างการ
สมานฉันท์ (สนทนากลุ่มเฉพาะ) 

 

ด้านผู้ส่งสาร ด้านสาร ด้านช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร 
-น าเสนอสิ่งที่มี
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

-ข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือ
ได้ 

-การปราศรัย การ
โฆษณาชวนเชื่อ 

-มีสติ สัมปชัญญะ 
แยกแยะข้อมูลข่าวสาร 

-มีจุดมุ่งหมายใน
การส่งสาร 

-แหล่งข้อข้อมูลชัดเจน 
ผ่านการวิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ 

-อินเตอร์เน็ต 
-ป้ายโฆษณา 

-การค้นหาข้อมูลโดย
การเรียนรู้ตลอดเวลา 

-คนอ่ืนเข้าใจ 
สามารถน าปฏิบัติได้ 

-หนังสือพิมพ์ วารสาร 
เอกสาร ป้ายโฆษณา 

-ช่องทางสื่อสารต้อง
รวดเร็ว ถูกตอ้ง เป็น
ธรรม 

-พิจารณาอย่างถี่ถ้วน 
เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

-มีความเมตตา 
วาจาสุภาพ 

-ข่าวสารทางราชการ 
และเอกชน รับฟังรอบ
ด้าน 

-ผ่านประชาชน 
หมู่บ้าน ชุมชน 

-ไม่เป็นคนที่มีอคติ ไม่
เลือกข้าง เป็นกลาง 

-มีองค์ความรู้ เข้าใจ 
สามารถถ่ายทอดได้
อย่างช านาญ 

-ข้อมูลที่เป็นไปในเชิง
สร้างสรรค์ ตรวจสอบได้ 

-บุคคลที่รู้จัก การ
ประชาสัมพันธ์ 
-โบว์ชวั เสียงตามสาย 

-ใช้หลักโยนิโส
มนสิการ ในการรับ
ข้อมูล 

-มีบุคลิกภาพที่
น่าเชื่อถือ 

-การสกัดองค์ความรู้ที่
สามารถน าไปใช้ได้ 

-ผ่านการถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่น 

-ไม่เป็นบุคคลที่เติมไม่
เต็มในองค์ความรู้ 

-แสวงหาองค์ความรู้
หรือข้อมูลใหม่ 

-ระดมองค์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลหลายที่ 

-การพูดคุย 
-การแสดงความ
คิดเห็น 

-รับข้อมูลจากช่องทาง
ต่างๆโดยใช้หลักกา
ลามสูตร 

-มีจิตที่คิดดีหรือ
กัลยาณมิตร 

-การฟังข่าวสารแบบ คิด 
วิเคราะห์ แยกแยะ 

-ผ่านสื่อกระแสหลัก 
วิทยุ โทรทัศน์  

-มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ 

-มีการโน้นนาวใน
การพูด การเขียน 
อย่างมีเหตุผล 

-มีข้อมูลที่ครอบคลุม
ประเด็นที่จะสื่อสาร 

-ได้ฟังจากการบอกเล่า
ของประชาชน 
-รับฟังความคิดเห็น 

-มีจิตสาธารณะในการ
รับผิดชอบงานใน
หน้าที่และมิใช่หน้าที่ 

 
  



๑๖๘ 
 

๔.๕ องค์ความรู้ 

 ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ ผู้วิจัยได้น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย สรุปเป็นความสัมพันธ์เชิงแผนภาพ 
ดังนี้ 
 
 

 
 

 
 

    
      
      
      
      
      
      
      
      
      

           
  

  
 
 
 

 
 
 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

ด้านผู้ส่งสาร 

--มีคุณธรรม 

--รอบรู้ รับฟังภาษาท่ี
เข้าใจได้ง่าย 

-เข้าใจบริบทของ
ผู้รับสาร 

-สามารถถ่ายถอด
ด้วยน ้าเสียงที่จริงใจ 

-มีกลยุทธ์ 

-มีประสบการณ์ใน
การสื่อสาร 

-น้าหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการ
เป็นผู้ส่งสาร 

-มีความยุติธรรม 
 

ด้านสาร 

-เนื อหาสาระของ
สื่อต้องเป็นธรรม 

-ไม่เอนเอียงเข้าขา้ง
ฝ่ายใด 

-ข้อมูลต้องมาจาก
แหล่งที่เช่ือถือได ้

-ข้อมูลต้องกระชับ 
เข้าใจง่าย 

-ข้อมูลต้องเป็น
ประโยชน์ต่อส่วน
ตนและส่วนรวม 

-ข้อมูลชัดเจน 

ด้านช่องทาง 

-สื่อออนไลน ์

-ผ่านบุคคลใกล้ชิด 

-ประชุมร่วมกัน 

-แผ่นพับ 

-เสียงตามสาย 

-พูดคุยเพื่อลดความ
ขัดแย้ง 

-รวดเร็วทันใจ 

-การโฆษณา 

-ทีวี วิทยุ 
-มีการพูดคุยกับ
ประชาชนโดยตรง 

-ติดแผ่นป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

ด้านผู้รับสาร 

-เป็นกลาง  

-รับข่าวสาร

เนื้อหาสาระที่ด ี

-ไม่เอนเอียง 

-รับรู้ข่าวสารได้

อย่างถูกต้อง 

-แสวงหาความรู้

ทุกด้าน 

-วิเคราะห์ข่าวสาร 

-มีสติปญัญาด ี

-มีองค์ความรู ้

-มีกัลยาณมิตร 

--มีคุณธรรม 

-รับฟังความ

คิดเห็นผู้อื่น 
เมตตากายกรรม 

-แต่งกายเหมาะสม 

-ไม่ประทุษร้าย 
-ขวนขวายในกิจธุระ 

-ปฏิสัมพันธ์ที่ด ี

-น าเสนอข้อมูลที่ด ี

เมตตาวจีกรรม 

-ใช้ถ้อยค าสุภาพ 

-ไม่พูดให้ร้ายคนอื่น 

-พูดด้วยข้อมูลทีจ่ริง 

-ใช้ถ้อยค าถูกต้อง
ตามกาลเทศะ 

เมตตามโนกรรม 

-มีจิตเมตตาต่อ
หน้าและลับหลัง 

-มองโลกเชิงบวก 

-น าเสนอแตส่ิ่งที่ดี 
-มีกัลยาณมิตร 

สาธารณโภคี 
-แบ่งปันไม่เอา
รัดเอาเปรียบ 
-กระจายข้อมลู
โดยความเป็น
ธรรม 
 
 
 

สีลสามัญญตา 

ประพฤติตามกฎหมาย ระเบียบ วินัย 

เคารพกติกาของชุมชน 

 
 

ทิฏฐิสามัญญตา 
รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน   

ปรับมุมมองให้ตรงกัน 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๙ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 



๑๖๙ 
 

จากการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์” ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ สรุปเป็นความสัมพันธ์เชิงแผนภาพ ในแต่ละด้าน
ดังนี้ 

ด้านผู้ส่งสาร 

นักการเมืองบางคนได้มีการพบปะพูดคุยกับประชาชน อาจจะไม่ครบทุกกลุ่มทุกคน 
นักการเมืองต้องมีความยุติธรรม พูดจาด้วยถ้อยค าสุภาพ อ่อนโยน อาจมีบางครั้งที่มีเจตนาพูดให้ร้าย
และพูดใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น เพียงเพ่ือหวังคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีการโฆษณาชวนเชื่อด้วยวาจาสุภาพบ้าง 
มีความสามารถที่โน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้เลือกตนเป็นตัวแทน โดยมีค าสัญญาประชาคมจาก
นักการเมือง เมื่อได้รับการเลือกตั้งอาจจะจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน อ าเภอ จังหวัด ท า
ให้ฝ่ายที่ไม่ชอบไม่พอใจเกิดความขัดแย้งและแตกความสามัคคี นักการเมืองบางคนมีอคติกับ
ประชาชน ประชาชนมองนักการเมืองหรือผู้สื่อสารว่าขาดความเสียสละในการเป็นตัวแทนของ
ประชาชน เพราะขาดการสื่อสารที่จริงใจซึ่งกันแหละกัน นักการเมืองอาจจะท าตามนโยบายของพรรค
การเมือง แต่อีกหน้าที่หนึ่งนักการเมืองก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเพ่ือรักษาฐานเสียง  เพ่ือ
ผลประโยชน์ให้กับตนเองและส่วนรวม นักการเมืองมีบุคลิกภาพเหมาะสมแสดงออกทาง สีหน้า 
ท่าทาง และน้ าเสียง มีความน่าเชื่อถือนักการเมืองบ้างท่านอาจจะบกพร่องในการท าหน้าที่การจัดสรร
ผลประโยชน์ให้กับประชาชน นักการเมืองต้องยึดโยงกับผลประโยชน์กับประชาชน นักการเมืองบ้าง
ท่านอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะในขณะที่ยังไม่ท าหน้าที่ก็มีการท าธุรกิจ การค้าขาย รับราชการ 
รับเหมา มาก่อน ในสายตาของประชาชนเลยมองภาพนักการเมืองว่าเอ้ือประโยชน์ให้กับนายทุน พวก
พ้องพ่ีน้องตัวเอง นักการเมืองบางคนอาจจะไม่เก่งในเรื่องการสื่อสาร สร้างภาพ ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนได้เข้าใจในลักษณะ การพูด การเจรจา แต่ถนัดในการลงมือท าให้มากกว่า บางคนถนัดใน
การพูดท าให้ประชาชนมองภาพออก ประชาชนชื่นชอบเป็นขวัญใจเพราะมีเสน่ห์ในการเจรจา ทุกครั้ง
ที่มีการสื่อสารเพ่ือสร้างผลประโยชน์โดยส่วนรวม นักการเมืองอาจจะมีการด าเนินการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเพ่ืออ านวยความสะดวกบางอย่าง นักการเมืองเองต้องแสดงบารมีทั้งอ านาจที่
มองไม่เห็น มีการปราบปราม ก าหลาบประชาชน  

ด้านสาร 

การสื่อสารทางการเมืองเป็นการส่งสารที่เป็นข้อมูลจริงหรือเป็นข้อมูลเท็จ ประชาชนไม่
สามารถตัดสินใจได้ทั้งหมด ข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระเวลาจะสื่อสารต้องมีความเป็นธรรมยังประโยชน์
ให้แก่ประชาชน เพ่ือสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้น การตัดสินตามข้อมูลที่ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใด เป็นการ
สร้างระบบความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นได้ การสื่อสารต้องเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ การ
สื่อสารต้องมีข้อมูลหรือถ้อยค ากระชับ เข้าใจง่าย ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจได้ นักการเมืองไม่



๑๗๐ 
 
สามารถจะแยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในเวลาที่มีจ ากัดได้ นักการเมืองไม่สามารถท าหน้าที่ในการ
จัดสรรผลประโยชน์ตามความต้องการของประชาชนทุกคนได้ เพราะจ านวนทรัพยากรมีจ านวนจ ากัด 
ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นระหว่างนักการเมืองกับประชาชน ข้อมูลข่าวสารมีการจัดเรียงเนื้อหาสาระ
อาจจะไม่ครบถ้วน เพราะประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารมีหลายระดับ ใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย ไม่
สอดแทรกเนื้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด การที่กลุ่มวัยรุ่นที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์น้อย
ในการใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข่าวสาร เพราะข้อมูลมากตัดสินใจเชื่อต้องใช้เวลา การเข้าถึง
ระบบสื่อสารที่ทันสมัยนั้นได้เพราะประชาชนบางคนมีองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี การสร้างแรงจูงใจ
ให้กับคนที่เห็นต่างด้วยกันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง การน าเสนอข้อมูลข่าวสารแบบออนไลน์ผ่าน 
Facebook (เฟสบุ๊ค), Twitter (ทวิตเตอร์), Line (ไลน์), Instagram (อินสตาร์แกรม) ท าให้การ
สื่อสารสะดวกสบายเข้าถึงประชาชนได้ง่าย ท าให้ข้อมูลข่าวสารกระจายทั่วถึงประชาชนได้รับข่าวสาร
ครบถ้วน บ้างครั้งการแสดงออกในเชิงสัญญาลักษณ์ เช่น การชูมือสามนิ้ว การไม่ลุกข้ึนเครารพธงชาติ 
เป็นข้อมูลข่าวสารที่นักการเมืองต้องน ามาวิเคราะห์ว่าประชาชนผู้รับสารต้องการอะไร นักการเมือง
ต้องหาวิธีรวบรวมข้อมูล ความต้องการของประชาชน มาเป็นนโยบายที่เร่งด่วนตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที ประโยชน์ของประชาชนคืองานของนักการเมือง 

ด้านช่องทางการสื่อสาร 

นักการเมืองสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง 
การโฆษณาชวนเชื่อโดยการใช้ช่องทางการสื่อสารในยุคดิจิตอล ควรรู้จักการใช้เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนรวมเป็นหลักส าคัญ โดยไม่มีการแทรกแซงจากบุคคลที่ใกล้ชิดหรือกลุ่มผลประโยชน์ 
การจัดสรรผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมของนักการเมือง ท าให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนอาจจะ
แสดงออกในโลกโซเซียล (Social Media) การรวมกลุ่มประท้วง การยื่นจดหมายเปิดผนึกผ่านผู้ที่เป็น
ตัวแทนขององค์กรที่รับผิดชอบ การออกแถลงการณ์ร่วมกัน หรือใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมือง
อ่ืนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียกร้องต่อผลประโยชน์ของประชาชน การเอ้ือผลประโยชน์ให้
นายทุนมากกว่าประชาชนในประเทศที่เป็นคนยากจน การมีช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ทันสมัย 
ข้อมูลมากมาย ส่วนใหญ่จะเสนอข้อมูลแบบเลือกข้าง ถ้าชอบก็จะเชียร์ ส่วนฝ่ายที่ชอบแบบสุดโต่ง 
ไม่ได้มองข้อมูลอย่างกว้างขวาง รอบด้าน แสดงถึงการไม่มีวุฒิภาวะ ด้อยการศึกษา ไม่รักษากฎหมาย 
กฎระเบียบ ท าให้เกิดในการสื่อสารทางการเมืองหลายช่องทางเพ่ือโจมตีอีกฝ่าย ส่วนมากมักอ้างว่า
ประชาชนส่วนมากมีปัญหาความยากจนเป็นพ้ืนฐาน การเข้าถึงโอกาสในการท างานน้อย ภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต่ าทั่วโลก ปัญหาโรคระบาด และสุดท้ายคือการไม่มีความเป็นธรรมในระบบ 

 
 



๑๗๑ 
 

ด้านผู้รับสาร 

ผู้รับสารต้องมีสติ มีปัญญา มีความรอบรู้และมีคุณธรรมในการรับข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองได้อย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์ข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ โดยผู้รับข่าวสารต้องมีภูมิรู้ 
หรือ ความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ หรือเฉพาะเรื่องเพ่ือน ามาวิเคราะห์ สงเคราะห์ ในข้อมูลข่าวสาร สกัด
ให้เป็นองค์ความรู้ที่แท้จริงถูกต้องเป็นธรรม และมีการเลือกรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ถ้าข้อมูลที่ไม่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน อาจท าให้เกิดความแตกแยกเสียหาย เลือกที่จะน าเสนอให้
เป็นด้านบวกเท่านั้น ผู้รับสารควรมีคุณธรรมในการรับข่าวสารทางการเมืองจากทุกช่องทางและท าให้
ได้รับความรู้มากขึ้น ในการสื่อสารผู้รับสารต้องมีความเป็นมืออาชีพมีความเป็นกลางเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ไม่มีความคิดที่ปราศจากการไต่ตรองการวิเคราะห์ต้องมีจิตที่คิด
บวก พยายามแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพ่ือพัฒนาด้านองค์ความรู้ทุกด้าน การวิเคราะห์
ข่าวสารเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการด้านความรู้เพ่ือให้มีสติปัญญาที่ดี การมีกัลยาณมิตรที่รอบรู้
ทางด้านข้อมูลขา่วสารเปรียบเสมือนเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยม ในการับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้รับสาร 
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๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์” ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้การจากวิจัย สรุปเป็นความสัมพันธ์เชิง
แผ่นภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๐ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

 

 

เมตตากายกรรม
ไม่ทะเลาะวิวาท 

 

เมตตาวจีกรรม

พูดสิ่งมีประโยชน์ 

 

เมตตามโนกรรม
ไม่ถือโทษโกรธคน

อื่น 

 

สาธารณโภคี
แบ่งปัน ไม่เอาเปรียบ 

 

สีลสามญัญตา

เคารพ กฎติกา 

 

ทิฎฐิสามัญญตา
ยอมรับความแตกต่าง 

 

มีความถูกต้อง 

 

มีความเหมาะสม 

 

มีความบริสุทธิ์ 

ทั้ง กาย วาจา ใจ 

 

มีความยุติธรรม 

 

มีความเป็นกลาง 

 

มีความเสียสละ 

 

การสื่อสารทาง

การเมืองเพื่อ

เสริมสร้าง

ความ

สมานฉันท์ 

การบูรณการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสร้างความสมานฉันท์ 

ด้านสาร 

-ข้อมูลที่จริง 

-สร้างสรรค ์

-สะดวก รวดเร็ว 
 

ด้านผู้ส่งสาร 

-มีสติ ปัญญา   
พูดจาสภุาพ 
-มีคุณธรรม 

 

ด้านช่องทาง 

-ออนไลน ์

-ประชาสมัพันธ์ 
 

-พดูคยุ ด้านผู้รับสาร 

-รับฟังความเห็น    
คนอ่ืน 
-มีกัลยาณมิตร 
 

การสื่อสารทางการเมือง หลักสาราณียธรรม 
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จากแผนภาพดังกล่าวพบว่า “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง
เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์” ผู้วิจัยสามารถอธิบายในแต่ละด้านได ้ดังนี้ 

ด้านผู้ส่งสาร  

จะเห็นได้ว่าด้านผู้ส่งสารจะเน้นในเรื่องของผู้มีสติปัญญาสามารถในการส่งสารไปยังผู้รับ
สารให้ได้เข้าใจ และผู้ส่งสารถ้ามองภายนอกต้องเน้นในเรื่องบุคลิกภาพ เช่น การแต่งตัวก่อนขึ้นเวที
ปราศรัยต้องเรียบร้อย การพูดต้องมีน้ าเสียงไพเราะถ้อยค าต้องสุภาพ โดยรวมเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
ทั้งด้านประวัติการศึกษา ด้านฐานะ ด้านชาติตระกูล ด้านการงานที่เคยท ามาก่อนมเคยด ารงต าแหน่ง
ทีสู่ง เช่น อดีตปลัดกระทรวง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด อดีตอธิบดีกรมต่างๆ เป็นต้น ด้านการสมรสกับ
ตระกูลที่มีชื่อเสียง เป็นมหาเศรษฐีในด้านธุรกิจ ยิ่งจะท าให้การสื่อสารของผู้รับสารเป็นที่น่าจับตามาก
ขึ้นในแวดวงการเมือง  

การเป็นผู้ส่งสารต้องมีเมตตากายกรรมในการสื่อสารทางให้ประชาชนรับทราบข่าวสาร
โดยความเป็นมิตรไมตรี ไม่ท าให้มีการทะเลาะวิวาทระหว่างประชาชนกับประชาชน ประชาชนกับ
นักการเมือง นักการเมืองกับนักการเมือง ต้องมีการผสมผสานผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย และ
ต้องเป็นผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ไม่ผิดหลักจริยธรรมของนักการเมือง หรือผิด
หลักคุณธรรมและทางศีลธรรมของประชาชน  

เมื่อหลักการของผู้ส่งสารตั้งอยู่ในเมตตาวจีกรรมการเสวนา การพูดคุย การท าความเข้าใจ 
จะเป็นสิ่งที่ดีก่อเกิดให้กับประชาชนเข้าใจนักการเมืองมากยิ่งขึ้น เมื่อนักการเมืองมีหน้าที่จะต้องท า
เพ่ือประชาชน มีจุดประสงค์คือผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ ประชาชนก็จะ
ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้น เพ่ิมศักยภาพให้ประชาชนสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ด้วย 

การที่นักการเมืองส่งสารให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นประโยชน์
และที่ประชาชนไม่ชอบใจ ผู้ส่งสารก็ไม่ถือโทษโกรธในสิ่งที่ประชาชนสะท้อนกลับมา เพราะสิ่งที่
ประชาชนส่งสารให้นักการเมืองได้รู้คือสิ่งที่บริสุทธิ์สามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือจะแก้ไขปัญหาหรือ
น าไปปรับปรุงการท างานการหาเสียงของตนเองได้ 

ผู้ส่งสารไม่จ าเป็นต้องมีความกังวลในเรื่องข้อมูลข่าวสารมากนัก เพราะการสื่อสารต้อง
อาศัยการแสวงหาข้อมูลที่ชัดเจน เป็นธรรม ถูกต้อง สมัยปัจจุบันเป็นการแข่งขันทางด้านข้อมูล
ข่าวสาร ยิ่งมีการแบ่งปันข้อมูล การไม่เอาเปรียบในด้านข้อมูล จะท าให้เกิดกัลยาณมิตรในด้านข้อมูล
ข่าวสารยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นท าให้มีโอกาสเลือกผู้แทนของตนเองมากขึ้น การ
มีผู้ส่งสารที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแล้วแบ่งปันสิ่งที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะ
ความสุขของประชาชนต้องมาก่อน 
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การส่งสารต้องเคารพในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ วินัย อย่างเคร่งครัดเพราะผู้ส่งสาร
ต้องค านึงถึงผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการส่งสาร อาจจะท าให้ประชาชนเดือนร้อน 
เสียทรัพย์ เพราะการสื่อสารในสมัยนี้เป็นแบบ Social Media ผ่าน Facebook (เฟสบุ๊ค), Twitter 
(ทวิตเตอร์), Line (ไลน์), Instagram (อินสตาร์แกรม) ซึ่งมคีวามทันสมัยที่สุดในยุคโลกาภิวัตน์ อาจจะ
มีข่าวปลอมหรือเรียกว่า  “Fake News” ท าให้ผู้ส่งสารต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของ
ตนเองทั้งในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ คุณธรรม ความยุติธรรม ความเป็นกลาง ไม่สามารถปัดความ
รับผิดชอบได้ 

นักการเมืองต้องยอมรับในความแตกต่างทางด้านความคิดเห็นของประชาชนของ
ประชาชนที่แต่ละกลุ่ม หมู่บ้าน เพราะมันคือความเสรีภาพทางด้านความคิดเห็นในระบบ
ประชาธิปไตย แต่ในความคิดเห็นที่แตกต่างแต่นักการเมืองต้องมีความเสียสละ เวลา ทรัพย์สิน 
ความสุขของตนเองที่จะรับภาระของประชาชน การออกตรวจพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติ เช่น น้ าท้วม ไฟ
ไหม้ ถนนขาด ดินถล่ม การเข้าหาประชาชนเพ่ือบรรเทาทุกข์ ท าให้ประชาชนมองนักการเมืองว่าเป็น
ผู้เสียสละโดยแท้ เป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ในทุกสถานการณ์ 

ด้านสาร  

ข้อมูลที่มีการสื่อสารออกไปให้กับประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์  มีความรวดเร็ว 
ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เป็นเยาวชนมากขึ้น เนื้อหาสาระของข้อมูลมี
มากมายเกินกว่าจะตัดสินใจเชื่อข้อมูลของแหล่งใด การใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย ไม่มีเนื้อหาที่ ไม่เป็น
ประโยชน์ที่ท าให้เกิดความแตกแยก ไม่เกิดความทะเลาะวิวาท ข้อมูลต้องมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วน 
ถูกต้องเป็นธรรม พิสูจน์แหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ตามกระบวนการการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลนั้น 

การสื่อสารที่มีข้อมูลที่ผู้ส่ งสารสื่อสารออกมานั้นต้องไปด้วยหลักของข้อมูลที่มี
สารประโยชน์ เหมาะสมแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย  ข้อมูลต้องมีการอัพเดต ทันสมัย เชื่อถือได้ 
แหล่งที่มาต้องสามารถอ้างอิงข้อมูลได้ นักการเมืองต้องสามารถปกป้องแหล่งข้อมูลที่เปราะบางได้ 
เช่น เด็ก สตรี ผู้ติดเชื้อ ต่างด้าว ไม่ให้ได้รับผลกระทบทางสังคม การปกป้องข้อมูลไม่ใช่การปกปิด
ข้อมูลที่จะท าให้เกิดข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่เป็นธรรม แต่คือการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนบาง
กลุ่มเท่านั้น 

การได้รับข้อมูลจากประชาชนที่เป็นเท็จเพราะบางครั้งไม่อาจจะเปิดเผยความจริงได้
นักการเมืองเองไม่สามารถจะไปโกรธแค้นผู้ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร เพราะความจ าเป็นของประชาชนด้วย
สภาวะทางด้านเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต้องให้ข้อมูลที่ผิดกับนักการเมือง การแสวงหาข้อมูลที่ประชาชนที่
บริสุทธิ์น าเสนอมา ควรน ามาปรับปรุงเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์เพื่อการลงหาเสียงในครั้งต่อไป 
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เนื้อหาของข้อมูลข่าวสารต้องมีการแบ่งปันไปให้กับ ผู้รับสาร ผู้ส่งสาร ให้ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง และข้อมูลข่าวสารต้องมีความเป็นธรรมแก่ทั้งฝ่ายนักการเมืองและประชาชน นักการไม่
สามารถบิดเบือนข้อมูลข่าวสารจากความเป็นจริงได้ การใส่ร้ายป้ายสีให้ข่าวสารดูน่ากลัว ท าให้
ประชาชนเกิดความวิตก ไม่เชื่อในข้อมูลข่าวสารที่นักการเมืองส่งสารมา อาจจะเกิดความโกหลาหลขึ้น
ภายในประเทศได้  

การได้มาซึ่งข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระที่มาก ยากต่อการพิจารณาโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ
เพราะมีเวลาอันจ ากัด จึงอาจจะท าให้ข้อมูลคาดเคลื่อนได้ การให้ความใส่ใจในด้าน พ.ร.บ.ข่าวสาร 
หรือด้านกฎหมาย กฎกติกาของชุมชน กฎระเบียบขององค์กร จึงท าให้ได้ข้อมูลที่จริงหรือเรียกว่าไม่มี
ข้อมูลปลอม การใช้ข้อมูลข่าวสารที่จะสื่อสารไปให้ผู้รับสารต้องมีความเป็นกลางไม่เอนเอียงไปในฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งที่มีเหตุแห่งความขัดแย้งกัน 

ประชาชนแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ นักการเมือง
คือผู้ส่งสารที่ฉลาดน าความแตกต่างของประชาชนมาเป็นข้อมูลเพ่ือจะส่งสารให้ประชาชนรู้ว่าตนเอง
คือผู้แทนสามารถยอมรับความแตกต่างได้ แต่ไม่มีความแตกแยกในการผสานประโยชน์ให้กับ
ประชาชนทุกคน นักการเมืองจึงต้องมีความเสียสละมากกว่าคนอื่น 

ด้านช่องทางการสื่อสาร  

กระบวนการสื่อสารมีหลากหลายรูปแบบ  เช่น การโฆษณาหาเสียงให้กับพรรคการเมืองที่
ประชาชนเป็นสมาชิกให้ได้รับเลือกตั้ง โดยเสนอนโยบายที่มีประโยชน์กับเยาวชนที่เรียนฟรี การเพ่ิม
เบี้ยให้คนชราและพิการ นักการเมืองสามารถใช้ช่องทางของหน่วยงานของรัฐมีข้าราชการเป็นตัว
ขับเคลื่อนแบบประสานประโยชน์ เชื่อมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ โดยใช้หลักเมตตา
กายกรรม คือ การลงมือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐจุดมุ่งหมายคือให้ประชาชนได้รับบริการของ
รัฐโดยทั่วถึงและไม่มีประชาชนตกหล่นในกระบวนการให้บริการของรัฐ เป็นความถูกต้องที่ตัวแทนของ
ประประชนควรกระท า 

ช่องทางการสื่อสารจะท าให้ผู้ส่งสาร ตัวสาร และผู้รับสาร มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คง
ต้องอาศัยช่องทางในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ การพบปะพูดคุย การสนทนากับประชาชน 
การลงหาเสียงฟังความคิดเห็นของประชาชน เอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก แล้วก าหนด
เป็นนโยบายที่สมควรเหมาะสมกับพ้ืนด้วยความเป็นธรรม โดยความต้องการของประชาชนเป็นหัวใจ
ส าคัญ จากรากหญ้าสู่นโยบายที่สามารถท าได้ 

ช่องทางที่จะสื่อสารให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่นักการเมืองชอบใช้ คือ งานมงคล งาน
อวมงคล งานรื่นเริง ต่างๆ เพราะนักการเมืองต้องไปเป็นประธานในการกล่าวสุนทรพจน์ ประธาน
ทอดผ้าบังสุกุล ประธานเปิดป้ายหมู่บ้านหรือโครงการต่างๆ ไปถึงช้าบ้างเร็วบ้าง หรือ มิใช่พ้ืนที่ของ



๑๗๖ 
 
ตัวเอง แต่เพ่ือสร้างความนิยมในผลงานให้เกิดขึ้น ต้องระงับความไม่ชอบใจ การไม่ถือโทษโกรธ
ประชาชน การแสดงออกความเป็นคนใจกว้างไม่ถือสาหาความ จะท าให้ไปนั่งในใจของประชาชนโดย
ความบริสุทธิ์ใจ 

นักการการเมืองเป็นผู้หาช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนให้ได้หลายช่องทาง เพราะ
ต้องท าให้ประชาชนคิดเสมอว่านักการเมืองคือผู้ที่เข้าพบได้ง่าย เปรียบเสมือนญาติ มีความเอ้ืออาทร
ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความยุติธรรมในการจัดสรรประโยชน์ให้เท่าเทียมกันทุกคน  ประชาชนมีความ
คิดเห็นในการบริหารงานของนักการเมืองไปในทางเชิดชู มากกว่าต าหนิหรือไม่ไว้วางใจ 

การใช้ช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สนองต่อความต้องการของประชาชน 
แต่ความท่ีทันสมัยอาจจะท าให้ข้อมูลบางอย่าง เมื่อสื่อสารผ่านช่องทางอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ท า
ให้เข้าใจผิด และความเสียหายจะเกิดขึ้น ต้องค านึกถึงช่องการสื่อสารที่ถูกต้อง ไม่ขัดกับหลักกฎหมาย 
กฎกติกา อาจจะมีการลัดขั้นตอนบ้างแต่ไม่ละเมิดจริยธรรม แต่ให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลักส าคัญด้วยการใช้สติสัมปชัญญะอย่างยิ่ง 

การยอมรับด้วยความแตกต่างทางความคิดของประชาชน เป็นภาระของนักการเมืองที่จะ
ใช้ช่องทางในการสื่อสารผลงานของตนเองให้ได้รับทราบ ต้องท าให้ประชาชนได้ทราบถึงผลงานการ
ท างานในฐานะตัวแทนของประชาชน เช่น การลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาภัยแร้ง ช่วยเหลือในด้านการ
ประสารเรื่องโรงพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีความเสียสละชีวิตส่วนตัว เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ความสุข  

ด้านผู้รับสาร 

กระบวนการสื่อสารทางการเมืองต้องผ่านทั้งผู้รับสาร ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านช่องทาง
ของการสื่อสาร และสุดท้ายต้องอาศัยผู้รับสารเป็นกระบวนการที่ส าคัญ เพราะผู้รับสารต้องใช้ความ
รอบรู้ แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และถ่ายถอดให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็น
ความจริง ไม่สื่อสารออกไปแล้วไม่ท าให้ประชาชนทะเลาะวิวาทกัน แบ่งแยกเป็นฝ่าย ขาดความ
สามัคคีในหมู่ประชาชน  

การเป็นผู้รับสารต้องมีความละเอียดในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูดด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพ
ให้ผู้รับฟังมีความสบายใจได้ความรู้เป็นกันเอง การส่งสารต้องมาจากข้อมูลที่ถูกต้องเป็นธรรมและ
เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ไมไ่ปขัดขวางประโยชน์ของคนอ่ืน แต่ต้องเป็นประโยชนกับประชาชน 
เพราะการมีผลประโยชน์ทับซ้อนท าให้ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน 

ประชาชนมีความรับรู้ข่าวสารที่นักการเมืองเป็นผู้ส่งสาร แต่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนก็ต้องคัดสรร น ามาจัดระเบียบความส าคัญของข้อมูลว่าส าคัญและเป็นประโยชน์มากต่อ



๑๗๗ 
 
ตนเอง ต่อประชาชนเพ่ือน าความเจริญทางด้านวัตถุ และด้านความปลอดภัยบริสุทธิ์ยุติธรรมให้กับ
ประชาชน มีกิจกรรมท าร่วมกันระหว่างประชาชนกับนักการเมือง นักการเมืองกับนักการเมือง  

ต้องมีความเคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบ มีจริยธรรม ในการรับข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
สื่อสารไปให้กับผู้ อ่ืนและต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้อง เป็นไปเพ่ือสาธารณะประโยชน์อัน
ก่อให้เกิดความเป็นกลางของผู้ส่งสาร สาร และผู้ที่รับสารอย่างบริสุทธิ์ใจ การเคารพกฎหมายซึ่งเป็น
การตัดสินระหว่างการละเมิดและสิทธิส่วนบุคคลควรจะต้องแยกแยะให้ได้ ผู้รับสารไม่ควรที่จะส่งสาร
ไปเพ่ือท าร้าย หรือสร้างความแตกแยกให้กับประชาชน ต้องสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์
เท่านั้น ถึงจะเป็นการสื่อสารที่ดี 

ผู้รับสารต้องมีสติสัมปชัญญะสามารถมองการสื่อสารเป็นเพียงแค่เครื่องมือให้บรรลุความ
ต้องการในการรับสารเท่านั้น การสื่อสารทางด้านเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารต้องยอมรับว่ามีความ
แตกต่างด้านความคิดเห็นของประชาชนกับนักการเมือง บางครั้งก็มีความคิดเห็นที่ตรงกัน บางครั้งก็
เห็นแตกต่างกัน การตัดสินใจที่จะเชื้อข้อมูลต้องผ่านระบบโยนิโสมนสิการหรือหลักกาลามสูตร เพ่ือ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ผู้ส่งสารเองต้องมีความเสียสละเวลาในการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือน าข้อมูล
มาสังเคราะห์ ต้องให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงเพ่ือเผยแผ่ให้กับประชาชนได้รับรู้ 
 

 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความ

สมานฉันท์” จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย ตาม
วัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง ๒) เพ่ือศึกษาการสื่อสารทาง
การเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ และ ๓) เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทาง
การเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

จากวัตถุประสงค์งานวิจัยผู้ศึกษาได้วิจัยสรุปและอภิปรายผล รวมถึงการน าข้อเสนอแนะ 
โดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ๒ แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ส าหรับข้อมูล 
เชิงคุณภาพจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมดจ านวน ๒๓ รูปหรือคน ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-Depth Interview) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือสื่อสารทาง
การเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ในจังหวัดพะเยา โดยมีประเด็นเนื้อหาในการสัมภาษณ์ โดย
แยกประเด็นในการวิเคราะห์ออกตามวัตถุประสงค์และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จ านวน ๑๑ รูปหรือคน และการส ารวจโดยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัดพะเยาจ านวนอ าเภอ ๙ อ าเภอ จ านวนทั้งสิ้น ๔๐๐ คน 
จากจ านวนประชากร ๔๖๖,๒๒๐ คน โดยสามารถน าเสนอรายงานการวิจัย ตามล าดับ ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 



๑๗๙ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท”์ ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์และการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง โดย
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จากนั้นไดส้รุปในแต่ละประเด็นดังนี้ 

๕.๑.๑ สรุปจากผลการศึกษาสภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง จากการ
สัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ด้านผู้รับสาร 
 

สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง นักการเมืองบางคนมีการสื่อสารโดยผ่าน
ประชาชน ผู้ใกล้ชิด เพ่ือโฆษณาชวนเชื่ออาจจะให้ประชาชนบางกลุ่มเลือกข้าง บางคนอาจจะท าให้
เกิดความแตกแยกแตกความสามัคคี ขาดความเสียสละ นักการเมืองบางคนเข้าร่วมกับพรรคการเมือง
ที่เป็นฝ่ายรัฐบาล เพ่ือรักษาอ านาจผลประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ นักการเมืองบางคนเป็นผู้ส่งสารไปให้
ประชาชนเพ่ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง นักการเมืองบางคนขาดความยุติธรรมในการจัดสรร
ผลประโยชน์ให้กับประชาชน นักการเมืองยังไม่ยึดโยงกับประชาชนเพราะยังมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
เอ้ือประโยชน์ให้กับนายทุน ไม่สามารถสื่อสารเพ่ือสร้างผลประโยชน์โดยส่วนรวมให้กับประชาชนทุก
คนได้ ประชาชนเองรู้สึกว่าเสียผลประโยชน์ที่จะพึงมีพึงได้ในนโยบายที่เลือกนักการเมือง แต่ก็เล็งเห็น
ประโยชน์ที่จะได้ร่วมกัน การด าเนินการจากภาครัฐ นักการเมือง อาจละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ถ้าประชาชนมีการต่อต้านอาจจะใช้การปราบปรามเพ่ือก าหลาบประชาชน บางครั้งอาศัย
สถานการณ์บางอย่างเป็นเครื่องมือ เช่น สถานการณ์โรคโควิด ๑๙ เป็นต้น มาเป็นเครื่องมือ 

 

ด้านสาร 
 

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือข้อมูลที่เป็นเท็จทั้งหมด นักการเมือง
ไม่สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ และไม่สามารถท าหน้าที่ในการจัดสรร
ผลประโยชน์ให้กับประชาชนได้ ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นระหว่างนักการเมืองบางท่านกับประชาชนบาง
กลุ่ม ท าให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการใช้
วิจารณญาณในการรับรู้ข่าวสาร ไม่สามารถเข้าถึงระบบสื่อสารที่มีข้อมูลที่เป็นจริงได้ การสร้าง
แรงจูงใจให้กับคนที่เห็นต่างด้วยกันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง การสื่อสารแบบออนไลน์ ผ่านทาง 
(เฟสบุ๊ ค ), Twitter (ทวิตเตอร์ ), Line (ไลน์ ), Instagram (อินสตาร์แกรม) ท าให้ ได้รับความ
สะดวกสบาย แต่กลับกันประชาชนไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว  การหาเสียง
โดยผ่านการปราศรัยหรือพบปะประชาชนทั่วไป อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มข้อมูลที่มีการสื่อสารที่ไม่



๑๘๐ 

สามารถรับรู้เลยว่าเป็นข้อมูลที่มีแหล่งน่าเชื่อถือและเป็นจริง ข้อมูลที่สื่อสารออกมาถือว่าเป็นสภาพที่
วิกฤต การแสดงออกในเชิงสัญญาลักษณ์ เช่น การชูนิ้วมือสามนิ้ว การไม่ลุกขึ้นเครารพธงชาติ ข้อมูล
ข่าวสารที่นักการเมืองน ามาสื่อสาร มีเนื้อหาสาระอาจจะไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม  เพราะข้อมูล
บางอย่างไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 

 

ด้านช่องทางการสื่อสาร 
 

ช่องทางการสื่อสารในสภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมืองในสังคมไทย มีสภาพเป็น
แบบอย่างเดิม คือ การสื่อสารยังมีปัญหาของการเลือกช่องทาง และช่องทางมีให้เลือกน้อยมาก จึงมี
สภาพที่สะสมจากอดีต คือ การเข้าถึงช่องทางการสื่อสารทีย่ากมาก ทางเลือกน้อย การแบ่งพรรคแบ่ง
พวก การจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนที่ไม่เท่าเทียม การเอ้ือผลประโยชน์ให้นายทุนมากกว่า
ประชาชนในประเทศที่เป็นคนยากจน แต่ที่เพ่ิมเติมคืออดีตมีระบบการสื่อสารที่ช้า ประชาชนเข้าถึง
ยากแต่ปัจจุบันรวดเร็ว ทันสมัย ข้อมูลมากมายยากที่จะตัดสินใจว่าข้อมูลอันไหนจริงอันไหนเท็จ ส่วน
ใหญ่จะเสนอข้อมูลแบบเลือกข้าง ถ้าชอบก็จะสื่อสารหรือเชียร์แบบไม่รับรู้ข่าวสารหรือความเป็นจริง
อีกด้าน ไม่ได้มองข้อมูลอย่างกว้างขวาง รอบด้าน ไม่แสดงถึงความมีวุฒิภาวะ การศึกษา กฎหมาย 
กฎระเบียบ ความยากจนท าให้การเข้าถึงโอกาสในการท างานมีน้อย ช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าทั่ว
โลกเพราะปัญหาโรคระบาด และสุดท้ายคือการไม่มีความเป็นธรรมในระบบ  

 

ด้านผู้รับสาร 

สิ่งที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการสื่อสาร คือ ผู้รับสารที่จะต้องมี สติปัญญา และมี
วิจารณญาณ ในการรับข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลต้องมีคุณภาพ คุณธรรม วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้ทันที่ 
ข้อมูลข่าวสารของผู้รับข่าวสารต้องมีคุณสมบัติ คือ มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ เพ่ือจะ
ท าการวิเคราะห์ สงเคราะห์ ในข้อมูลข่าวสาร เลือกที่จะรับข่าวสาร พร้อมน าเสนอ และข่าวสารบ้าง
อย่างควรรู้ และคัดกรอง เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม ผู้รับสารต้องเป็นผู้รู้ในข้อมูล
ทุกด้าน ข่าวสารในเชิงปฏิบัติสามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ เพ่ือที่จะท าให้เพ่ิมพูนความรู้ยิ่งขึ้น ต้องมี
กัลยาณมิตรที่ดี ในการรับรู้ข้อมูล หาข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้รับข้อมูลข่าวสารต้องเป็นผู้ที่ใช้หลักกาลามสูตร 
เพ่ือน าข้อมูลมาพิจารณาอย่างรอบครอบในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แต่ต้องมีวิจารณญาณในการรับ
ข่าวสารข้อมูล แบบแยกแยะ คัดกรองข้อมูล  

สรุปได้ว่า ผู้ส่งสาร สาร  ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร ทั้ง ๔ ข้อ มีความส าคัญที่แตกต่าง
กันไป แต่ที่ส าคัญมาก คือ ผู้รับสาร  ผู้ส่งสารไม่สามารถส่งสารไปให้กับประชาชนได้ทั้งหมด ผู้มีความ
คิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน มีความคิดที่จะครอบง าความคิดของประชาชนให้เป็นไปในทาง
เดียวกัน เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและพรรคที่ตนเองสังกัด สาร ตัวสารเองอาจไม่มีความเป็นจริง 



๑๘๑ 

เพราะผู้ที่ส่งสารอาจสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จและมีเจตนาใส่ร้ายประชาชนได้รับข้อมูลอันเป็นเท็จ และ
ไม่สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นจริงไปให้ประชาชนอ่ืนคนได้รับทราบและรับรู้ เพราะอาจจะเป็น
ความลับของนักการเมืองก็เป็นได้ ด้านช่องทางการสื่อสาร สมัยก่อนอาจจะจ ากัดในการเลือกช่องทาง
การสื่อสาร เพราะทุกช่องทางคือต้นทุน ปัจจุบันการใช้ช่องทางการสื่ อสารสะดวก รวดเร็วประหยัด 
แต่ไม่สามารถที่คัดกรอกข้อมูลได้ เพราะข้อมูลหลากหลาย การตัดสินใจว่าอันคือข้อมูลที่เท็จจริง อัน
ไหนคือข้อมูลที่เป็นข่าวปลอม ผู้รับสาร คือเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุด ต้องมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม 
ความรู้คู่คุณธรรม สาเหตุก็เพราะต้องเข้าใจสารหรือข้อมูลที่รับมาต้องเที่ยงตรงถูกต้องชัดเจนมี
แหล่งที่มา สามารถอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้พิสูจน์ทุกเวลา ต้องมีองค์ความรู้ มีการวิเคราะห์ มี
การสังเคราะห์ การเล็งเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหัวใจส าคัญของหลักการสื่อสาร 

 

๕.๑.๒ สรุปผลการสื่อสารทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๒๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗ มีอายุ 
๓๐ – ๓๙ ปี ขึ้นไป จ านวน ๑๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
๒ ๒ ๐  ค น  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  ๕ ๕ .๐  มี อ า ชี พ ข้ า ร า ช ก า ร  จ า น ว น  ๑ ๐ ๒  ค น  คิ ด เป็ น 
ร้อยละ ๒๕.๕ 

การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก        
(=๓.๖๓,S.D.=๐.๙๕) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ดังนี้  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านผู้รับสาร ( =๓.๘๔,S.D.=๐ .๙๘) 
รองลงมาได้แก่ ด้านสาร (=๓.๖๒,S.D.=๐.๙๘) ด้านผู้ส่งสาร (=๓.๕๘,S.D.=๐.๙๑) และด้าน
ช่องทางการสื่อสาร (=๓.๕๑,S.D.=๑.๐๕) 

๑. ด้านผู้ส่งสาร พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านผู้ส่งสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๖๒,S.D.=๐.๙๘) เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองมีความ
ยุติธรรม พูดจาด้วยถ้อยค าสุภาพ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อ่ืน” (=๓.๘๓,S.D.=๑.๐๑) รองลงมาได้แก่ ข้อ
ที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีการกลั่นกรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้” (=๓.๕๕,S.D.=๐.๙๒) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองมีความเสียง
สละ เป็นกลาง ไม่อคติเอนเอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพราะมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติ”    
(=๓.๕๐,S.D.=๐.๘๒) ตามล าดับ 

 



๑๘๒ 

๒. ด้านสาร ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ ด้านสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=๓.๖๒,S.D.=๐.๙๘) เมื่ อ พิ จารณ าโดยเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยงสูงที่สุด ได้แก่      
ข้อที่ ว่า “ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารมีการจัดเรียง เนื้อหาสาระ ครบถ้วน ใช้ถ้อยค าเข้าใจง่าย            
ไม่สอดแทรกเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด” (=๓.๙๐,S.D.=๐.๙๑) รองลงมาได้แก่    
ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่นักการเมืองน ามาสื่อสารมีความเหมาะสม กระชับ ได้ใจความ 
และเข้าใจได้ง่าย” (=๓.๖๓,S.D.=๐.๙๐) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่าข้อมูล
ข่าวสารที่นักการเมืองน ามาสื่อสารมีเนื้อหาสาระถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เอนเอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด”               
(=๓.๔๗,S.D.=๑.๑๘) ตามล าดับ 

๓. ด้านช่องทางการสื่อสาร พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง
เพ่ื อ เส ริ ม ส ร้ า งค วาม สม าน ฉั น ท์  ด้ าน ช่ อ งท างก ารสื่ อ ส าร  โดย รวม อยู่ ใน ระดั บ ม าก                     
(=๓.๕๑,S.D.=๑.๐๕) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ดังนี้ ข้อมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองใช้ช่องทางการสื่อสาร
ทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง” (=๓.๘๒,S.D.=๑.๐๐) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ว่า 
“ท่านคิดว่า นักการเมืองมีความยุติธรรมในการช่องทางการสื่อสารทางการเมืองผ่านบุคคลที่ใกล้ชิด”              
(=๓.๗๑,S.D.=๐.๙๗) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองใช้ช่องทางการ
สื่อสารทางการเมืองเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน โดยไม่มีการแทรกแซง” (=๓.๒๕,S.D.=๑.๐๕) 
ตามล าดับ 

๔. ด้านผู้ส่งสาร พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านผู้รับสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๔,S.D.=๐.๘๙) เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านรับข่าวสารทางการเมืองอย่างถูกต้อง จากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้”      
(=๓.๘๙,S.D.=๐.๘๖) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านได้รับข่าวสารทางการเมืองที่มีเนื้อหาสาระ ที่มี
ความเหมาะสม การใช้ภาษา และถ้อยค าที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายตรงประเด็น” (=๓.๘๗,S.D.=๐.๘๙) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านมีคุณธรรมในการรับข่าวสารทางการเมืองจากทุกช่องทาง
ท าให้ได้รับความรู้มากขึ้น” (=๓.๗๙,S.D.=๐.๙๓) ตามล าดับ 

สรุปได้ว่า การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้วยทั้ง ๔ ด้าน คือ
ด้านผู้ส่งสาร ด้านสาร ด้านช่องทางการสื่อสาร และด้านผู้ รับสาร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
ผู้รับสาร คือ ประชาชนได้รับข่าวสารทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ส่วนด้านที่มี
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ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านช่องทางการสื่อสาร คือ ท่านคิดว่านักการเมืองใช่ช่องทางการสื่อสารทาง
การเมืองผ่านสื่อออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความ
สมานฉันท์” สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ด้านผู้ส่งสาร 

นักการเมืองต้องให้ความส าคัญกับการมีคุณธรรม จริยธรรม คือ การไม่ไปเบียดเบียน
บุคคลอ่ืนถึงเขาจะไม่ชอบใจเราก็ตาม ต้องมีวาจาสุภาพ ไพเราะ คิดแต่สิ่งดีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน   
มีความเป็นระเบียบ มีวินัยในการสื่อสารให้ประชาชนได้รู้ มีความคิดเห็นที่ตรงกันและที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน มีเมตตาธรรมค้ าจุนโลก เพราะความเป็นผู้มีคุณธรรมของผู้สื่อสารต้องมีความแจ่มแจ้ง 
จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง แสวงหาข้อมูลที่จริง มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนที่จะน าเสนอให้กับ
ประชาชนที่ชัดเจนในทุกด้าน การใช้ถ้อยค าที่สุภาพเป็นรากฐานของคนดี การไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจ
ของสื่อ การไม่คิดที่มุ่งประทุษร้ายบุคคลอ่ืนที่เห็นต่างหรืออยู่ฝ่ายตรงข้าม ผู้สื่อสารเลือกที่จะสื่อสาร
ให้กับประชาชนไม่ใช้สื่อไปในทางที่ไม่ชอบ ไม่แสดงอารมณ์ในทางที่ไม่ดี ไม่ท าร้ายประชาชนที่เห็น
แตกต่าง การใช้ข้อความที่เหมาะสม เป็นมิตร และน าไปสู่ความสมานฉันท์  

ด้านสาร 

มีแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้จากบุคคลที่น่าเชื่อถือ ข้อมูลมีความจริง เกิดประโยชน์
ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว ข้อมูลต้องประกอบไปด้วยหลักธรรม และหลักกฎหมาย สามารถพัฒนาไปสู่
ความสามัคคีได้ ไม่เกิดความขัดแย้งเพ่ิมมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ประทุษร้ายร่างกายกัน 
การน้อมน าหลักธรรมเข้ามาใช้ท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แยกแยะ ไม่ท าให้เกิดความเสียหาย และความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้นและมีประโยชน์ต่อประชาชนโดย
ส่วนรวม ข้อมูลสามารถแบ่งปันให้กับประชาชนได้ ต้องเป็นสิ่งที่ถูกกฎระเบียบ ชอบธรรมในด้านวินัย 
ข้อมูลต้องมีการผ่านการเห็นชอบของสังคม ชุมชน และข้อมูลต้องมีการประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่
สามารถมองเห็นได้ เป็นไปโดยไม่ท าให้คนอ่ืนเดือนร้อน เป็นไปเพ่ือการใช้ค าที่สุภาพ เป็นไปเพ่ือไม่
คิดร้ายกับท่านอื่น เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ด้านช่องทางการสื่อสาร 

ช่องทางการสื่อสารมีการใช้ช่องทางผ่าน facebook (เฟสบุ๊ค) twitter (ทวิสเตอร์) 
Instagram (อินสตาร์แกรม) การพบปะพูดคุยกับประชาชน การแถลงนโยบาย การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน มีความสะดวก สบาย ทันสมัย แต่การสื่อสารต้องเน้นด้วยถ้อยค า ข้อความ สัญลักษณ์   
การสื่อสารด้วยการพูดคุยด้วยเมตตาด้วยข้อมูลที่เท็จจริง การใช้ช่องทางในการสื่อสารที่ไม่ไปขัดแย้ง
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ผลประโยชน์ที่ จะพึงมี พึงได้ของประชาชน ไม่ เอารัดเอาเปรียบ ไม่ข่มเหงรังแกประชาชน             
เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ช่องทางการสื่อสารต้องถูก
กฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิบุคคลอ่ืน การพูดคุยที่ผ่านการใช้สัญลักษณ์ ต้องเป็นไปด้วยเมตตาธรรม สิ่งที่
สื่อสารต้องไม่ท าให้บุคคลอ่ืนเดือดร้อน มีความปรารถนาดีต่อกัน การให้ความรู้หรือค าแนะน าต้อง
ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีต่อผู้อ่ืน การพบปะพูดคุยกับประชาชนด้วยวาจาสุภาพเพ่ือผลประโยชน์
ของส่วนรวม ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพย่อมน ามาซึ่งประสิทธิผล 

ด้านผู้รับสาร 

ผู้รับสารต้องยึดหลักธรรมอันประกอบด้วยสติ สัมปชัญญะ มีความเมตตาที่สูง มีความ
ประพฤติดีงามอย่างสม่ าเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดี มีระเบียบวินัยเหมือนผู้อื่น ไม่ประพฤติตนในทาง
แตกแยกจนเป็นที่ขัดข้องหมองใจต่อผู้ อ่ืนหรือท าความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ เข้าใจในเรื่องข้อมูล
ข่าวสาร สามารถวิเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้ การเรียนรู้ การพัฒนาข้อมูลที่ทันสมัยและยั่งยืน พูดกัน
ด้วยเมตตา พูดอะไรก็พูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน การให้ความรู้ หรือ ค าแนะน าที่ดีต่อผู้อ่ืน กล่าว
วาจาสุภาพ พูดจริง ไม่พูดเพ่ือผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ต้องมีการบูรณาการด้าน
คุณธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  

สรุปได้ว่า การสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างการสมานฉันท์ โดยการเน้นในทั้ง ๔ 
ด้าน  ด้านผู้ส่งสาร ต้องยึดหลักของคุณธรรมจริยธรรม มีวาจาที่สุภาพ พูดจาอ่อนหวาน ไม่ พูด
เบียดเบียนผู้อ่ืน มีเจตนาที่จะสื่อสารให้กับประชาชนได้รับรู้ มีความคิดเห็นที่ตรงกัน การสื่อสารต้อง
แจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้า ร่าเริง ด้านสาร ต้องมีข้อมูลที่เป็นความจริง มีแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ ถูกต้อง
ตามหลักกฎหมาย ไม่ปกปิดข้อมูล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านช่องทางการสื่อสาร มีการพบปะ
พูดคุยผ่าน facebook (เฟสบุ๊ค) twitter (ทวิตเตอร์) Instagram (อินสตาร์แกรม) หรือ ลงพ้ืนที่หา
เสียง การใช้สัญลักษณ์ การใช้ช่องทางการสื่อสารเพ่ือเป็นกระบอกเสียงความเดือดร้อนของประชาชน
ให้กับนักการเมืองได้รับรู้ ด้านผู้รับสาร ต้องมีสติสัมปชัญญะ มีความเมตตาที่สูง เข้าใจบริบทของ
ข้อมูลที่จะสื่อสารออกไป ต้องมีระเบียบวินัยในตนเองท่ีสูง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้ดี  
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๕.๑.๓ สรุปผลการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพื่อเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
ได้แก่ การน าหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=๓.๘๑, S.D.=๐.๙๓) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านทิฏฐิ
สามัญญตา (  =๔ .๐๘,S.D.=๐ .๖๙) รองลงมาได้แก่  ด้านสีลสามัญญตา ด้านสาธารณโภคี         
(=๓.๙๔, S.D.=๐.๘๘) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านกายกรรม ( =๓.๖๒, S.D.=๐.๙๕) 
ตามล าดับ 

๑. ด้านเมตตากายกรรม (ไม่ประทุษร้าย) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณา
การหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ (ด้านเมตตากายกรรม) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(=๓.๖๒, S.D.=๐.๙๕) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ “ท่านคิดว่านักการเมืองที่กระท าความดีต่อกันด้วย
เมตตา ขวนขวายในกิจธุระของประชาชน” ( =๓.๘๖, S.D.=๐.๙๓) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่าน
คิดว่านักการเมืองน าเสนอข้อมูลด้วยวาจาที่สุภาพ ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อนักการเมือง” 
(=๓.๘๐, S.D.=๐.๙๒) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองที่มีความ
ปรารถนาดีต่อผู้อื่น แสดงไมตรีจิต มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี” ( =๓.๐๘, S.D.=๑.๐๖) ตามล าดับ 

๒. ด้านเมตตาวจีกรรม (ค าพูดสุภาพ) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านเมตตาวจีกรรม โดยรวมอยู่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (=๓.๗๑, S.D.=๑.๐๓) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ดังนี้ ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองมีช่องทางในการพูดคุยด้วยเหตุผล 
เจรจาไกล่เกลี่ยกับบุคคลที่มีความเห็นต่าง เพ่ือลดความขัดแย้ง และเล็งเห็นผลประโยชน์ส่วนร่วม” 
(=๓.๘๔, S.D.=๐.๙๕) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า ประชาชนเลือกใช้ถ้อยค าให้เหมาะสม 
ถูกกาลเทศะ ในการแก้ไขความขัดแย้ งโดยการพูดคุยมากกว่าการใช้ก าลั งประทุษร้าย ”                       
(=๓.๘๑, S.D.=๑.๐๔) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองมีการพูดคุย
กับบุคคลที่เห็นต่างทางการเมือง ใช้ถ้อยค าสุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล ไม่พูดให้ร้ายผู้อื่นท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน” (=๓.๔๘, S.D.=๐.๘๔) ตามล าดับ 

๓. ด้านเมตตามโนกรรม (คิดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านเมตตามโนกรรม โดยรวมอยู่
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=๓.๗๓, S.D.=๐.๙๗) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา



๑๘๖ 

น้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ดังนี้ ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า ประชาชนมีจิตปรารถนา
ดีอันเป็นกัลยาณมิตร (มิตรที่ดี) ต่อผู้ที่มีความเห็นต่างเพ่ือแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง เน้นประโยชน์
ของสังคม” (=๓.๘๐, S.D.=๐.๙๒)  รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองแสดงความ
รักด้วยไมตรีจิตอย่างจริงใจ มองโลกในแง่ดีเพ่ือสานสัมพันธไมตรีต่อกัน ( =๓.๗๙, S.D.=๐.๙๙) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองที่มีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง ท าให้ความสามัคคีเกิดข้ึนในสังคม” ( =๓.๖๔, S.D.=๑.๐๑) ตามล าดับ 

๔. ด้านสาธารณโภคี (รู้จักแบ่งปัน) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านสาธารณโภคี โดยรวมอยู่ในระดับมาก      
(=๓.๘๑, S.D.=๐.๙๓) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม อันเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว” ( = ๓.๙๘, S.D.=๐.๙๑) รองลงมา
ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองมีโอกาสเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมให้กับประชาชน 
โดยข้อมูลที่เป็นจริง จะท าให้ท่านมีกัลยาณมิตรเพ่ิมขึ้น” ( = ๓.๘๘, S.D.=๐.๙๐) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองกระจายข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนโดยความ
เป็นธรรม” (= ๓.๖๖, S.D.=๐.๙๗) ตามล าดับ 

๕. ด้านสีลสามัญญตา (รู้จักเคารพกฎหมาย ระเบียบวินัย) พบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านสีลสามัญญตา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๔, S.D.=๐.๘๘) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองต้องเคารพสิทธิ์
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน ตามกฎหมายบ้านเมือง” ( =๔.๐๘, S.D.=๐.๘๕) รองลงมามีสองข้อที่เท่ากัน 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่าแม้มีเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกัน มีทัศนคติไม่ตรงกัน ก็ควรยึดถือเรื่องประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญและต้องมีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน” ( =๓.๙๗, S.D.=๐.๘๘) และ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองต้องมีความประพฤติ
สุจริต เคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกา” ( =๓.๙๗, S.D.=๐.๘๙) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวินัยโดยเคร่งครัด 
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม” ( =๓.๙๕, S.D.=๐.๘๕) ตามล าดับ  

๖. ด้านทิฏฐิสามัญญตา (ความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน) พบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้านทิฏฐิสามัญญตา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๘, S.D.=๐.๘๖) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้  ได้แก่  ข้อที่ ว่า “ท่านคิดว่านักการเมืองมีส านึก



๑๘๗ 

ประชาธิปไตย เห็นประโยชน์ของประเทศชาติ สังคมและส่วนร่วม” ( =๔.๑๗, S.D.=๐ .๘๔) 
รองลงมาได้แก่ ข้อที่ “ท่านคิดว่า นักการเมืองปรับมุมมองที่ต่างกันให้ตรงกัน โดยเชื่อถือ ยึดมั่นใน
หลักการ อุดมการณ์เดียวกันสร้างความสามัคคี และลดความขัดแย้งในเรื่องทางการเมืองได้”       
(=๔.๑๕, S.D.=๐.๘๔) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ท่านคิดว่า นักการเมืองมีสิทธิ์แสดง
ความคิด เห็น ได้ โดยสุ จริต  จะท าให้ คว ามสมานฉันท์ เกิดขึ้น  โดยไม่ต้องอาศัยกฎหมาย ”              
(=๓.๙๘, S.D.=๐.๘๒) ตามล าดับ 

สรุปได้ว่า การน าหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๖ ข้อ มีดังนี้ ด้านทิฏฐิสามัญญตา นักการเมืองมีจิตส านึก
รักประชาธิปไตย เห็นประโยชน์ของประเทศชาติสังคมและส่วนรวม ด้านสีลสามัญญตา นักการเมือง
ต้องเคารพสิทธิ์เสรีภาพของบุคคลอ่ืนตามกฎหมายบ้านเมือง ด้านสาธารณโภคี นักการเมืองส่งข้อมูล
ข่าวสารด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ด้านเมตตา
มโนกรรม ประชาชนมีจิตปรารถนาดีอันเป็นกัลยาณมิตร (มิตรที่ดี) ต่อผู้ที่มีความเห็นต่างเพ่ือแสวงหา
จุดร่วมสงวนจุดต่าง เน้นประโยชน์ของสังคม ด้านเมตตาวจีกรรม นักการเมืองมีช่องทางในการพูดคุย
ด้วยเหตุผล เจรจาไกล่เกลี่ยกับบุคคลที่มีความเห็นต่าง เพื่อลดความขัดแย้ง และเล็งเห็นผลประโยชน์
ส่วนร่วม ด้านเมตตากายกรรม นักการเมืองที่กระท าคามดีต่อกันด้วยความเมตตา ขวนขวายในกิจธุระ
ของประชาชน 

จากการสัมภาษณ์เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือ
เสริมสร้างความสมานฉันท์” สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ด้านผู้ส่งสาร 

เมตตากายกรรม นักการเมืองมีการแต่งกายเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะถูกที่ถูกเวลา 
สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดแก่ตัวเอง ประชาชนมั่นใจในด้านบุคลิกภาพ มีความปรารถนาดีให้กับ
ประชาชนผู้ที่เลือกตัวเองมาเป็นผู้แทน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นอย่างมั่นคง มีความ
เป็นผู้น าพร้อมที่จะเสียสละทุกเวลา เพ่ือน้อมน าผลประโยชน์มาสู่ประชาชนอย่างแท้จริง 

เมตตาวจีกรรม มีการพูดคุยกับบุคคลที่เห็นต่างทางการเมืองโดยการเลือกใช้ถ้อยค า
สุภาพ อ่อนหวาน พูดจามีเหตุผลน่าฟัง ไม่พูดใส่ร้ายและให้ร้ายแก่ผู้อ่ืน ไม่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน
โดยการสื่อสารของตนเอง เช่น การพูดให้ร้ายแก่นักการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงข้าม หรือประชาชนที่
สนับสนุนพรรคการเมืองอ่ืนด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ เกิดให้ก่อความแค้นอาฆาตมาดร้ายโดยความไม่
จ าเป็น ไมต่้องสร้างศัตรูทางการเมืองเพียงแค่ชนะกันด้วยนโยบายที่ท าได้จริง 

 



๑๘๘ 

เมตตามโนกรรม มีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อประชาชนทั้งต่อหน้าและลับหลัง คิดนโยบาย
ที่ดีท าได้จริง ท าให้ประชาชนมีการพัฒนาด้านศักยภาพของตนเอง ให้ความสามัคคีเกิดขึ้นในสังคม
ผู้น าจะต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอปลาย นักการเมืองลงพ้ืนที่ก่อนหาคะแนนเสียง 
เมื่อได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งก็ลงพ้ืนที่เช่นเดิม เพ่ือดูแลประชาชนและน าความต้องการหรือ
ความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

สาธารณโภคี นักการเมืองมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รู้ข้อมูลที่ชัดเจน
ตามนโยบายของรัฐ การจัดสรรงบประมาณในด้านสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความยากจน การมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อประชาชนรับรู้ก็จะมีการให้ความ
ร่วมมือ และแสดงความคิดเห็นที่มีคุณค่าเพ่ือการมีส่วนร่วม เมื่อรู้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ก็จะไม่ถูก
เอารัดเอาเปรียบในด้านข้อมูล การกระจายข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้เพ่ือผลประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่วนรวม 

 สีลสามัญญตา นักการเมืองต้องมีความประพฤติทางกาย ทางวาจา ทางใจ อย่างสุจริต
เป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายของประเทศชาติ เครารพในกฎเกณฑ์ขององค์กรที่ตั้งขึ้นมา 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยของชุมชนเพื่อความสงบสุขของสังคม ในการเครารพกติกาของสังคม 
ชุมชน จะเป็นแบบอย่างที่ดีของต่อเยาวชน  เมื่อประชาชนและนักการเมืองท าตามกฎหมายและ
ประเพณีท่ีดีงาม ความงดงามทางด้านจริยธรรมก็จะเกิดข้ึนในประเทศ 

ทิฎฐิสามัญญตา นักการเมืองรู้จักเคารพและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีความ
คิดเห็นที่แตกต่าง ผู้ส่งสารสามารถยอมรับนับถือประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยการน าความ
คิดเห็นทั้งสองฝ่าย มาประมวลให้เป็นองค์ความรู้ เพ่ือกระจายข้อมูลที่ถูกต้องไปยังผู้รับอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนจะได้รับความร่วมมือร่วมใจกันอย่างสร้างสรรค์ในความคิดเห็นที่เห็นต่าง 

ด้านสาร 

เมตตากายกรรม แหล่งข้อมูลที่น ามาสื่อสารให้ได้รับรู้ต้องสามารถอ้างอิงได้ น่าเชื่อถือ 
เกิดประโยชน์ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว การสื่อสารในการใช้ข้อมูลต้องไม่ไปเพ่ือท าร้ายบุคคลอ่ืน เช่น 
ถ้าไม่เห็นด้วยก็จะใช้ก าลังท าร้ายฝ่ายตรงข้าม การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนด ารงอยู่ในการแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง  

เมตตาวจีกรรม นักการเมืองน าเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นภาพหรือ
แสดงออกมาเป็นนโยบาย เมื่อประชาชนไม่เข้าใจก็อธิบายโดยใช้วาจาถ้อยค าในการสื่อสารที่
อ่อนหวาน ข้อมูลสามารถพิสูจน์ได้ เป็นข้อมูลเป็นจริง ไม่น าข้อมูลที่มีความขัดแย้งที่ท าให้แตกแยก  
จึงเกิดความขัดแย้งในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ข้อมูลบางอย่างน ามาเปิดเผยได้ และเมื่อข้อมูลมีความ



๑๘๙ 

ผิดพลาดผู้ส่งสารหรือผู้รับสารต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ต้องออกมาขอโทษต่อประชาชนผู้
ที่ได้รับผลกระทบ 

เมตตามโนกรรม มีแหล่งข้อมูลที่ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ แหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
ได้เผยแพร่ให้กับประชาชนผู้รับข่าวสาร การมีกระบวนการทางความคิดที่ดีที่บริสุทธิ์ จะช่วยเหลือใน
การส่งข่าวสารไปให้กับผู้รับสารด้วยข้อมูลที่เป็นจริง จะเกิดประโยชน์ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว ข้อมูลที่
ต้องประกอบไปด้วยการอธิบายตามหลักของพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ความ
สมานฉันท์แบบสันติวิธี 

สาธารณโภคี มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระเป็นความจริงและเชื่อถือได้ การ
น าเสนอเพ่ือแบ่งปันข่าวสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาของข้อมูลที่ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
การใช้ภาษาที่มีการสื่อสารที่ง่าย เข้าใจได้ง่าย สามารถน าไปสื่อสารกับประชาชน ท าให้ประชาชน
เข้าใจได้ง่าย ถ้อยค าที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายตรงประเด็น ไม่เอนเอียง 

สีลสามัญญตา ข้อมูลต้องถูกต้องตามหลักกฎหมาย ไม่ขัดกับจารีตประเพณีของท้องถิ่น 
ความส าคัญและเป็นจริง ข้อมูลข่าวสาวต้องไม่ผิดศีลธรรมจริยธรรม การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และแยกแยะ มีการเรียงเนื้อหาที่ส าคัญจากน้อยไปหามาก น าสื่อสารได้อย่างดี ข้อมูลที่ดี
คือข้อมูลที่ไม่ท าให้เกิดความเสียหาย และไม่เพ่ิมความขัดแย้ง 

ทิฎฐิสามัญญตา มีการรวบรวมข้อมูลที่มีความเห็นต่างจากประชาชนหรือท่านอ่ืน 
นักการเมืองบางคนอาจจะได้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น ทีวี วิทยุ และระบบออนไลน์ 
ต้องประมวลเป็นองค์ความรู้ใหม่ แล้วมีความสามารถถ่ายทอดไปให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือให้มีความ
เหมาะสม การใช้ข้อมูลต้องปราศจากอคต ิ

ด้านช่องทางการสื่อสาร 

เมตตากายกรรม การลงพ้ืนที่ของนักการเมืองเป็นการการสื่อสารด้วยการลงมือท าด้วย
จิตที่มีความคิด อันเป็นเมตตาต่อประชาชนเจ้าของคะแนนเสียงที่เลือกมา การเคารพสิทธิของผู้อ่ืน
เป็นการกระท าที่เหมาะสมสมควรควรกระท าเป็นแบบอย่างให้ปรากฏแก่ประชาชน การไม่ข่มเหง
รังแกประชาชนผู้ที่มีความอ่อนแอกว่าโดยการใช้กลโกงเล่ห์เหลี่ยมหรืออิทธิพลมืด การลงพื้นที่เป็นการ
แสดงกิจกรรมทางการเมืองโดยผ่านช่องทางในการสื่อสารที่เห็นเป็นรูปธรรม การไม่สร้างเงื่อนไขใน
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน คือ ไม่สร้างความขัดแย้งในการสื่อสาร 

เมตตาวจีกรรม การพูดคุยหรือการสนทนาเป็นช่องทางของการสื่อสาร โดยใช้วาจาที่เป็น
กัลยาณมิตร พูดด้วยความจริงใจความบริสุทธิ์ของถ้อยค า มีเหตุมีผล จึงก่อให้เกิดความเมตตาต่อ



๑๙๐ 

ประชาชนด้วยกันและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืนทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็น โดยผ่านช่องทางใน
การสื่อสารด้วยมีจิตที่คิดดปีรารถนาดี และรับฟังข้อมูลเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เมตตามโนกรรม มีจิตคิดเมตตากรุณาปราณีในการใช้ช่องทางการสื่อสาร เพ่ือแสดงออก
ซึ่งความต้องการ การที่ได้รับข่าวสารทางการเมืองด้วยความเป็นธรรม มีจิตเป็นกลางไม่เอนเอียงไปใน
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด กระบวนการทางความคิดที่ดี ผ่านการกระท าที่ดี จะท าให้การสื่อสารทางการเมือง
ปรากฏชัดต่อสายตาประชาชน โดยผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างมีคุณภาพและมีความปรารถนาดีต่อ
กัน 

สาธารณโภคี การแบ่งปันข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระที่จริงผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีความ
เหมาะสม การใช้ภาษาที่สื่อไปในทางสมานฉันท์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว มีข้อมูลที่มีถ้อยค าที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายตรงประเด็นไม่ซ้ าซ้อน การมีน้ าใจเป็นพ้ืนฐานทางด้าน
จริยธรรมเพราะการแบ่งปัน การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นข้อดีของการสื่อสาร
แบบแบ่งปันขอ้มูล 

สีลสามัญญตา นักการเมืองใช้ช่องทางในการสื่อสารทางการเมืองโดยเคารพกติกา
มารยาท ไม่ละเมิดสิทธิ์เสรีภาพของประชาชนเป็นหัวใจของการปกครองแบบประชาธิปไตย ต้อง
ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักใหญ่ การสื่อสารโดยใช้ช่องทางที่เป็นตามช่องทางของกฎหมาย
ตามระเบียบของบ้านเมือง เพ่ือท าให้เกิดความสงบสุข และเป็นข้อกฎหมายที่ผู้ส่งสาร ผู้รับสารต้อง
ค านึงถึงเป็นหลักส าคัญ 

ทิฎฐิสามัญญตา ประชาชนถูกหล่อหลอมหรือได้รับรู้การสื่อสารผ่านช่องทาง เช่น 
facebook (เฟสบุ๊ค) twitter (ทวิสเตอร์) Instagram (อินสตาร์แกรม) ทีวี วิทยุ ข่าวสารและมีการ
แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ไม่แตกแยกเพ่ือสร้างความเกลียดชัง การพบปะพูดคุยกับประชาชน
ท าให้เข้าใจด้วยการใช้เหตุและผล การปรับทัศนคติที่ไม่ตรงกันให้ตรงกัน ท าให้เข้าใจและมีทัศนะคติที่
ดีขึ้น ด้วยความเคารพในความคิดที่มีไมตรีจิตต่อกันและกัน การผ่านช่องทางที่มีความหลากหลายใน
การสื่อสาร 

ด้านผู้รับสาร 

เมตตากายกรรม ผู้รับสารต้องยึดหลักคุณธรรม มีสติ สัมปชัญญะ มีความเมตตาที่สูงต่อผู้
ส่งสาร มีความประพฤติทีด่ีงามกระท าอย่างสม่ าเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน มีระเบียบ
วินัยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้เห็น ไม่ประพฤติตนเป็นไปในทางแตกแยกและเสื่อมเสีย ไม่
ใช้ก าลังประทุษร้ายแก่ประชาชนและหมู่คณะ ต้องมีจิตใจเข้มแข็งและต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจใน
ความต้องการของประชาชน และนึกถึงผลประโยชน์โดยส่วนรวมเท่านั้น 

 



๑๙๑ 

เมตตาวจีกรรม ผู้รับสารจะต้องเลือกผลประโยชน์ที่ดีที่สุดโดยการเจรจาต่อรอง
ผลประโยชน์ให้กับประชาชนมากท่ีสุด โดยใช้ค าพูดที่ท าให้ประชาชนรู้สึกดี เป็นกันเอง มีการให้เกียรติ
คู่สนทนาและมีจุดมุ่งหมายที่ดีโดยยึดผลประโยชน์เพ่ือส่วนรวมเป็นหลัก ต้องรู้จักพูดด้วยเหตุผลและมี
เป้าหมายในการด าเนินงานน าพาสังคมไปสู่ความเจริญ 

เมตตามโนกรรม ความคิดที่ดีของผู้รับสาร ต้องมีกระบวนการทางความคิดที่เปิดกว้าง
รับรู้ข่าวสารด้วยความจริง คิดแต่จะน าเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้รับสารมีจิตคิดแต่สิ่งที่
สร้างสรรค์เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม น าเสนอข่าวสารข้อมูลรอบด้าน
เพ่ือให้ประชาชนได้ตัดสินใจเอง ด้วยกระบวนการทางด้านโยนิโสมนสิการ ผู้ส่งสารควรนึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะและมุ่งมั่นเพ่ือท าผลประโยชน์ให้กับ
ประชาชนโดยส่วนรวม 

สาธารณโภคี ผู้รับสารต้องรู้จักเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถแบ่งปันข่าวสารด้าน
งบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ อย่างจริงใจเปิดเผยไม่ปิดบังและไม่ใช้อ านาจหน้าที่ ที่เป็น
ประโยชน์เพ่ือตนเอง ผู้รับสารต้องแบ่งปันและค านึงถึงเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ 
ผู้น าจะต้องใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง 

สีลสามัญญตา ยึดหลักกฎหมายเป็นช่องทางของผู้รับสาร เพราะเมื่อการท าถูกต้องแล้ว 
การรับข้อมูลข่าวสารและน าไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล จะท าให้ประชาชนไม่หลงเชื่อ
ข่าวสารที่ปลอม การยึดหลักคุณธรรมในการรับข่าวสารทางการเมืองจากทุกช่องทางท าให้ได้รับ
ความรู้มากขึ้นและการค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นการส าคัญ 

ทิฎฐิสามัญญตา ผู้รับสารต้องแยกแยะข้อมูลที่จริง และข้อมูลอันเป็นเท็จออกจากกัน 
รวบรวมข้อมูลที่ประชาชนที่เห็นต่างและเห็นด้วย มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสกัดข้อมูลที่จริง ผู้รับ
สารเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ไขให้ปัญหาหมดไป ต้องมีความคิดเห็นที่เป็นถูกต้องและประชาชนส่วนมาก
ยอมรับ ไม่ยอมรับข่าวสารหรือปฏิเสธข่าวสารต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ถี่ถ้วน มองผลประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับมาเป็นขั้นตอนแรกเสมอ 

 

 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๒.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 

โดยรวมสภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมืองประชาชนมีหลายประเด็น เช่น 
นักการเมืองไม่สามารถท าให้ประชาชนเชื่อถือได้เพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อน การแตกแยกทาง
ความคิดทางการเมืองของความคิดเห็นที่แตกต่างกันการผูกขาดอ านาจ การสนับสนุนในด้าน
การศึกษาแก่ประชาชนที่ไม่ทั่วถึง การเอารัดเอาเปรียบหรือจัดสรรในด้านทรัพยากรไม่เพียงพอ 
ประชาชนไม่ให้ความสนใจในด้านการเมือง ช่องทางการสื่อสารไม่หลากหลาย สภาพสภาวะของ
เศรษฐกิจที่ตกต่ า การท าให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเลือกในการเข้าถึงทรัพยากร การ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษา การด าเนินการตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้วิจัยเรื่อง “พุทธวิธีเชิงบูรณาการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทย
ปัจจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า การแก้ปัญหาความขัดแย้งสามารถอาศัยทุนที่ยิ่งใหญ่ของสังคมไทย ๒ 
ประการคือ พระพุทธศาสนาและพระราชปรีชาญาณแห่งองค์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ ในการใช้ “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพุทธปรัชญาเป็นเครื่องเชื่อมโยงคุณค่าของ
ประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับรากฐานทางศีลธรรมและ “ความเป็นไทย” ควบคู่กับพระราชด ารัสเรื่อง
การใช้ ประชาธิปไตยขั้นหมู่บ้านเป็นรากฐานรองรับประชาธิปไตยขั้นประเทศเพ่ือแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งการเมืองไทยอย่างเป็นระบบ๑ เพราะกระบวนการทางความคิดที่ไม่สามารถหาความยุติธรรม
ได้ เพราะขาดแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่สามารถสื่อสารให้ประชาชนรู้ได้ การยึด พ้ืนฐานของความ
ต้องการของประชาชนเป็นหลัก ประโยชน์ของประเทศชาติ จะไม่เกิดปัญหาทางการเมือง การแบ่ง
ฝ่าย การใช้กฎหมายแบบไม่ยุติธรรม ความเสื่อมทรามของบุคคลที่ขาดธรรมะ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สืบวงษ์ สุขะมงคล ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมืองใน
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๕” ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดความขัดแย้ง คือ 
ความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประชาชน การขัดกันในอ านาจและ
ผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง สื่อมวลชนและกลุ่มพันธมิตร การรัฐประหาร ระบบตรวจสอบถ่วงดุล 
การก่อตัวความขัดแย้งเป็นมูลเหตุที่ส าคัญที่สุดคือ การชุมนุมทางการเมืองโดยยึดสถานที่สาธารณะ  
สื่อมวลชนที่ไม่เป็นกลางและนาเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน นักวิชาการที่ไม่เป็นกลาง วาทกรรม 
“อ ามาตย์และไพร่” การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อเหลือง การปราบปรามและการใช้ก าลังโดยรัฐ และการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทียมกัน รูปแบบความขัดแย้งที่มีระดับปัญหาสูงสุดคือ 

                                                           
๑ สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, “พุทธวิธีเชิงบูรณาการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยปัจจุบัน”, 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๖๖-๖๗. 



๑๙๓ 

การชุมนุมปราศรัยที่แยกราชประสงค์ ผลกระทบต่อความมั่นคง ประชาชน และประชาธิปไตย 
ผลกระทบทางด้านความแตกแยกของคนในชาติ จริยธรรมและธรรมาภิบาล ผลกระทบด้านความ
มั่นคง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การยอมรับของประเทศในระดับนานาชาติ ผลกระทบกับความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมประชาธิปไตย ผลกระทบที่มากท่ีสุดคือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติ การแก้ปัญหาโดยสันติวิธีและการใช้กระบวนการตามระบอบ
ประชาธิปไตย การเยียวยา การปรองดอง การให้ความเป็นธรรมตามกฎหมาย การอภัยโทษในกรอบ
กฎหมาย๒ นอกจากจะแก้ไขด้วยระบบของกฎหมายแล้ว คุณสมบัติของผู้ ส่งสารหรือผู้น าต้องมี
คุณธรรมจริยธรรม มองก้าวข้ามความขัดแย้ง โดยใช้หลักธรรมเข้ามาบริหารองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมหมาย จันทร์เรือง ได้วิจัยเรื่อง “แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
ปราโมช” ผลการวิจัยพบว่า การปกครองที่ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการปกครอง ได้แก่ 
ทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ และจักรวรรดิวัตร ซึ่งสามารถน ามาใช้กับการเมืองการปกครองไทยใน
ปัจจุบัน เฉพาะอย่างยิ่งทศพิธราชธรรม ได้น ามาประยุกต์กับการบริหารองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง ส าหรับการปกครองของประเทศไทยด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสอดคล้องกับหลักธรรมราชาหรือราชาธิปไตย ที่ผู้น าการปกครองต้อง
กอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยความซื่อสัตย์สุจริต และความกล้า
หาญเป็นคุณสมบัติที่สังคมไทยต้องการมากที่สุด ได้น าเสนอแนวคิดทางการเมืองแนวพุทธผ่านทาง  
นวนิยายและบทความในหนังสือพิมพ์แล้วยังได้แสดงบทบาทด ารงตนและด ารงความเป็นผู้น าทาง
การเมืองตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา อันถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักการเมืองและการบริหาร
บ้านเมืองไทยในทุกยุคทุกสมัย๓ เนื้อหาของข่าวสารเมื่อท าการสื่อสารท าให้รู้ว่ามีการสื่อสารไปในทาง
สมานฉันท์มีปกติอ่อนน้อม มองหลักความเป็นธรรมของคนในชาติ การเครารพสถาบัน  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เชือก โชติช่วย ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา” ผลการศึกษาพบว่า การรักษาไว้ซึ่งอ านาจเผด็จการแม้จะอ้างรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง แต่
รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งนั้นไม่มีความหมายอย่างจริงจัง หรือเน้นใช้ตัวผู้น าคือพลเอกประยุทธ์เป็น
หลัก ด้วยภาพลักษณ์ความเป็นทหารที่ไม่ใช่นักการเมือง และแอบอิงความชอบธรรมจากสถาบัน
พระมหากษัตริย์แต่มีจุดอ่อนคือบุคลิกลักษณะที่ขัดแย้งกับคุณสมบัติผู้ส่งสารที่ดี แม้จะพยายามพูดทุก
เรื่องก็ตาม ทั้งเรื่องน้ าเสียง ท่าทาง ระดับความรู้ และจังหวะการพูด ไม่อดทนอดกลั้นต่อการกระท า
ใดๆที่เป็นศัตรูกับรัฐ มีการใช้ก าลังที่รุนแรงก าจัดศัตรู การใช้หลักชวนให้เชื่อ (propaganda) ทั้งแบบ

                                                           
๒ สืบวงษ์ สุขะมงคล, “การบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี  

พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๕”, วารสารเกษมบัณฑิต, ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๓๙. 
๓ สมหมาย จันทร์เรือง, “แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช”, วารสาร

กระแสวัฒนธรรม, ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๒๘ (ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๑๗-๒๖. 



๑๙๔ 

ปลุกระดมและชี้ชวนให้เกิดความสามัคคีไปพร้อมกัน โดยอุดมการณ์โน้มน้าวให้คนทั่วไปเห็นคล้อย
ตาม ให้จ าเป็นต้องมี คสช. ในยามที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤติและจะน ามาสู่ความสงบเรียบร้อย 
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ควบคุมสื่อมวลชนกระแสหลักทุกช่องทาง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และก้าวล่วงถึง
อินเตอร์เน็ตด้วย เพ่ือควบคุมและจงใจปล่อยข้อมูลข่าวสารสู่ผู้รับให้มากที่สุด แบบทฤษฎีเข็มฉีดยา 
ประชาชนทุกกลุ่ม กล่าวได้ว่า กลยุทธ์การสื่อสารของพลเอกประยุทธ์ ในมิติผู้ รับสาร ใช้หลักการพูด
ทุกเรื่องในรายการตอนเดียว ซึ่งหมายถึงการพูดกับกลุ่มผู้รับสารหลายกลุ่มในคราวเดียวกัน ไม่เจาะจง
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละตอน ต่างจากรัฐบาลก่อนหน้านี้๔ สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมืองจะ
เน้นไปที่ตัวบุคคล การมีส่วนร่วมของประชาชน การใช้กลยุทธ์แนวทางความเชื่อของศาสนาเขามา 
การให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทนา นันทวโรภาส ได้วิจัยเรื่อง 
“การสื่อสารทางการเมืองในประเทศไทย” น าเสนอให้เห็นภาพกว้างของการสื่อสารทางการเมืองของ
รัฐบาลไทย ซึ่งเริ่มมีความส าคัญมากขึ้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย 
เนื่องจากเป็นระบอบที่มีกลไกเลือกตั้ง มีการคัดสรรบุคคลเข้าสู่การเมือง ส่งผลให้การสื่อสารเพ่ือโน้ม
น้าวใจประชาชนให้เกิดการยอมรับสนับสนุนกลายเป็นสิ่งส าคัญ และจ าต้องอาศัยช่องทางการสื่อสาร
ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการน าสารสู่ประชาชน โดยเริ่มแรกการสื่อสารทางการเมืองใน
ไทยเน้นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก ต่อมาจึงก้าวเข้าสู่การใช้วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ตามล าดับแต่
อย่างไรก็ตามสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทยล้วนอยู่ภายใต้อ านาจของรัฐบาลและกองทัพไม่ทาง
ใดก็ทางหนึ่ง เช่น การเป็นเจ้าของ การให้สัมปทานแก่เอกชน การด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจ 
ส่งผลให้รัฐบาลและกองทัพมีความได้เปรียบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอด ประกอบกับ
การมีสิทธิอ านาจทางการเมืองในการออกกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ให้สังคมน าไปปฏิบัติ จึงน าไปสู่
การมีอ านาจควบคุมสื่อมวลชนและสามารถก าหนดวาระของข่าวสารได้๕ 

 

 

 

 

 

                                                           
๔ เชือก โชติช่วย, “กลยุทธ์การสื่อสารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา”, วารสารรัชต์ภาคย์, ปี

ที่ ๑๑ ฉบับท่ี ๒๔ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๒๑๑-๒๒๓. 
๕ นันทนา  นันทวโรภาส, “การสื่อสารทางการเมืองในประเทศไทย”, รวมบทความวิชาการฉบับ

พิเศษ ๗ ปี , วิทยาลัยการสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, บรรณาธิการโดย ลิ ขิต ธีรเวคิน และคณะ 
(กรุงเทพมหานคร : แอ๊ปป้า พริ้นติ้ง กรุ๊ป, ๒๕๕๔) : ๑-๙. 



๑๙๕ 

๕.๒.๒ ผลการวิเคราะห์การสื่อสารทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

โดยรวมการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 

ด้านผู้ส่งสาร โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก นักการเมืองต้องมีความยุติธรรม พูดจาด้วย
ถ้อยค าสุภาพ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีนักการเมืองคนอ่ืน ประชาชนให้ความส าคัญเรื่องคุณสมบัติหรือความ
คาดหวังต่อนักการเมืองว่าจะต้องมีความยุติธรรม พูดจาด้วยถ้อยค าสุภาพ มีความเสียสละอย่างมาก 
เป็นกลาง ไม่มีอคติเอนเอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพราะมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติ มีการสื่อสาร
ที่ตรง กระชับ ได้ใจความ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพล สุยะพรหม ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสาร
ทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณวาที”  (เจ้าคุณพิพิธ) : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๖๐ 
ผลการวิจัยพบว่า เจ้าคุณพิพิธในฐานะผู้ส่งสารที่เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้น าเทคนิคและ
วิธีการสื่อสารของพระพุทธเจ้ามาใช้ คือ สื่อสารได้อย่างแจ่มแจ้ง จูงใจ แกล้วกล้าและ  ร่าเริง อีกทั้ง
เป็นผู้ส่งสารทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างตรงไปตรงมานับเป็นพระภิกษุที่มีฝีปากแกล้วกล้า
ด้วยการใช้ภาษาไทยทั้งรูปแบบของร้อยแก้วและร้อยกรอง ส่วนสารนั้นเจ้าคุณพิพิธได้ใช้เนื้อหาของ
หลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อเสนอเป็นแนวทางแก้ปัญหาสังคมและปัญหาทางการเมือง โดย
ผ่านช่องทางของสื่อทั้งสื่อกระแสหลัก คือ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หนังสือและในรูปแบบของการ
บรรยาย ปาฐกถา การเทศนา รวมถึงการใช้สื่อบุคคลผ่านสื่อใหม่ทั้งยูทูป เฟชบุ๊ค และเพจ รวมเป็น
รูปแบบของมัลติมีเดียที่มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และผู้รับสารของเจ้าคุณพิพิธ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและในตัวเมืองที่ เป็นผู้ที่มีความสนใจทางการเมืองและ
เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง๖ ผู้ส่งสารต้องมีเครือข่ายที่กว้างขวาง เป็นผู้ที่มีความรู้สามารารถที่จะส่ง
ข้อมูลที่เท็จจริงให้กับประชาชนได้เข้าใจ สามารถโน้มน้าวให้ผู้รับสารคล้อยตาม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิชาญ จ าปาขาว ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพ่ือประชาธิปไตย : ศึกษากรณีการชุมนุมประท้วงหลักการเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐” ผล
การศึกษาพบว่า กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยมี
องค์ประกอบครบถ้วนตามตัวแบบ SMCR Model ของ เดวิด เค. เบอร์โล (David K. Berlo) กล่าวคือ 
ผู้ส่งสาร (Source) ในที่นี้ คือ แกนน ามีความรู้ ประสบการณ์และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ประกอบ
กับการมีเครือข่ายที่กว้างขวางท าให้การสื่อสารของกลุ่มได้รับความสนใจและสามารถดึงดูดโน้มน้าวให้

                                                           
๖ สุรพล สุยะพรหม, “การสื่อสารทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) : ศึกษาในช่วง

เวลา พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๖๐”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารทางการ
เมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๒). 



๑๙๖ 

ผู้ฟังเกิดความคล้อยตามได้ประกอบกกับตัวสาร (Message) ที่สามารถชักจูงและกระตุ้นปลุกเร้าผู้ฟัง
ให้เกิดความรู้สึกร่วมกับกลุ่มและนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดการกับโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างความ
เป็นปึกแผ่นให้กับผู้เข้าร่วมชุมนุมอย่างเป็นระบบอันเป็นปัจจัยส าคัญต่อการระดมมวลชน และจัดการ
กับมวลชนที่มีจ านวนมากได้อย่างต่อเนื่องและในส่วนของช่องทางในการสื่อสาร (Channels) นั้น 
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยมีช่องทางสื่อสารอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น การปราศรัย
บนเวที สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ เว็ปไซต์ และสื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ ซึ่งสื่อเหล่านั้นช่วยให้การเผยแพร่ตัวสาร
ออกมาได้อย่างเป็นระบบและสามารถผลิตซ้ าตัวสารของกลุ่มออกมาได้ตลอดเวลา ช่องทางในการ
สื่อสารเหล่านี้จึงก่อให้เกิดการสร้างจิตส านึกทางการเมือง (Political Consciousness) ของกลุ่ม
มวลชนได้ และสุดท้ายก็คือ ผู้รับสาร (Receiver) แม้จะมีความหลากหลายทางด้าน อาชีพ การศึกษา 
สถานะทางสังคม และอายุ การใช้สื่อที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่น ามาใช้ในการ
ต่อสู้ทางการเมือง และในการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มหากจะประสบความส าเร็จได้ก็ต้องอาศัย
การโฆษณาชนเชื่อทางการเมือง (Political Propaganda) โดยเน้นการใช้สารที่กระตุ้นให้เกิดส านึก
ร่วมและมีความสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นควบคู่ไปกับการใช้สื่ออย่าง
หลากหลายช่องทางเพ่ือช่วยให้เกิดการรับรู้และส านึกของมวลในโลกเสมือนที่เกิดจากการรับรู้ผ่านสื่อ
นั่นเอง๗  

แม้แต่ผู้ส่งสารต้องมีบุคลิกลักษณะที่ประชาชนเลือกมา เช่น ผู้ที่เป็นอดีตข้าราชการมา
ก่อน เมื่อสามารถได้เปรียบในการเลือกตั้งหรือใช้วิธีอ่ืนเข้าว่า เพ่ือเป็นการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกนก นิลด า ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี
ที่มาจากทหาร” ผลการศึกษา พบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๖ ยุคทหารมีบทบาททางการเมืองสูงด้วย
เงื่อนไขจากกองทัพมีความเข้มแข็ง ภาคประชาสังคมมีความอ่อนแอหรือหมดโอกาสมีส่วนร่วมทางการ
เมือง กลุ่มราชการให้การสนับสนุนกองทัพ ส่วนบริบทภายนอกพบการสนับสนุนจากประเทศ
มหาอ านาจ และภาวะสงครามเย็น ยุคที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๑๗-๑๕๔๐ ยุคสังคมไทยมีประชาธิปไตยครึ่งใบ
เป็นผลมาจากบทบาททางการเมืองของทหารลดน้อยลงหลังจากเหตุการณ์วันมหาวิปโยค ความ
ขัดแย้งเหล่าบรรดาพรรคการเมือง ผนวกกับการลดท่าที่ของประเทศมหาอ านาจในกานเกื้อหนุน
ประเทศไทย ทว่า อิทธิพลของทหารยังปรากฏอยู่ เพราะกลุ่มนักธุรกิจเกื้อหนุนทหาร และกองทัพเป็น

                                                           
๗ วิชาญ จ าปาขาว, “การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย : ศึกษา

กรณีการชุมนุมประท้วงหลักการเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาสื่อสาร
การเมือง, วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๘). 



๑๙๗ 

สถาบันเดียวที่สามารถแก้ไขปัญหาการขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ และยุคปฏิรูปทางการเมือง ปี พ.ศ. 
๒๕๔๑-๒๕๕๘ จากปัจจัยความเป็นทหารอาชีพ และมิติประชาสังคมมีความเข้มแข็ง๘      

  ด้านสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อมูลข่าวสารมีการจัดเรียงเนื้อหาสาระ ครบถ้วน ใช้
ถ้อยค าเข้าใจง่าย และไมค่วรสอดแทรกเนื้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก ข้อมูลที่น ามาสื่อสารมีความเหมาะสม กระชับ ได้ใจความ และเข้าใจได้ง่าย  มี
เนื้อหาสาระถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เอนเอียงไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติยา 
รุจิโชค ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารการเมืองเพ่ือรักษาภาพลักษณ์รัฐบาลในสื่อยุคดิจิทัล” ผลการวิจัย
พบว่า  การสื่อสารการเมืองเพ่ือรักษาภาพลักษณ์รัฐบาล มีรูปแบบการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการผ่านสื่อดิจิทัล มีทั้งการสร้างเนื้อหา ภาพ วีดีโอ กราฟฟิก โดยมีหน่วยงานและองค์กร
ประชาสัมพันธ์๙ การรักษาภาพรักษ์ของรัฐบาล ต้องมีวิธีระดมความคิดเห็นของประชาชน  ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและมีผลประประโยชน์ร่วมกันในการตัดสินใจในนโยบาย เพราะเป็นผลประโยชน์
ของประชาชนต้องมีความร่วมมือกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐ  กันภัย ได้วิจัยเรื่อง “การ
สื่อสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า มีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด มีความสัมพันธ์ทางบวก๑๐ ในการ
สื่อสารต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน มีข้อมูลที่ดีที่จริง มีแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ ให้ผู้รับสามารถเลือกรับข่าวสารได้ ซึ่งมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชือก โชติ
ช่วย ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ผลการศึกษาพบว่า 
กลยุทธ์การสื่อสารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ คือ การใช้หลักชวนให้เชื่อ (propaganda) ทั้งแบบ
ปลุกระดมและชี้ชวนให้เกิดความสามัคคีไปพร้อมกัน โดยอุดมการณ์โน้มน้าวให้คนทั่วไปเห็นคล้อย
ตาม ให้จ าเป็นต้องมี คสช.ในยามที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะวิกฤติและจะน ามาสู่ความสงบเรียบร้อย๑๑ 

                                                           
๘ กรกนก นิลด า, “การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร”, ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน, (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘). 
๙ กฤติยา รุจิโชค, “การสื่อสารการเมืองเพื่อรักษาภาพลักษณ์รัฐบาลในสื่อยุคดิจิทัล”, วารสาร มจร 

พุทธปัญญาปริทรรศน์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑  (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔) : ๒๕-๓๔. 
๑๐ รัฐ  กันภัย, “การสื่อสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนต าบลเขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง”, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๗๖. 

๑๑ เชือก โชติช่วย, “กลยุทธ์การสื่อสารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา”, วารสารรัชต์ภาคย์, 
ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒๔ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๒๑๑-๒๒๓. 



๑๙๘ 

ด้านช่องการสื่อสาร โดยส่วนรวมมาก นักการเมืองใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมือง
ผ่านสื่อออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง นักการเมืองมีความยุติธรรมในการช่องทางการสื่อสารทางการเมือง
ผ่านบุคคลที่ใกล้ชิด นักการเมืองใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน 
โดยไม่มีการแทรกแซง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคภูมิ หรรนภา ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทาง
การตลาดเพ่ือการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ ในการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒” ผลการวิจัยพบว่า มีการตลาด
แบบดึงดูด ผ่านการสื่อสาร ๒ ช่องทาง คือ สื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ พบว่า พรรคอนาคตใหม่
สื่อสารผ่านสื่อมวลชนเหมือนกันโดยส่งตัวแทนพรรคไปออกรายการโทรทัศน์ ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ 
ซึ่งจัดโดยองค์กรต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายพรรค ส่วนเรื่องการใช้สื่อสารออนไลน์เป็นช่องหลัก
ในการใช้สื่อสารไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยตรง๑๒ การน าสื่อออนไลน์มาใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้
นักการเมืองได้เสนอแนวความคิด เหมือนกับการใช้งานธุรกิจกับการเมืองมาผสมผสานให้เข้ากัน ใน
ยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาพล เมตตาสัตย์ ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมือง
ผ่านการตลาดทางการเมือง ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์  : ศึกษากรณี การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔” ผลการวิจัยพบว่า การรณรงค์หาเสียงของ
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้น า
การตลาดทางการเมืองมาใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์การรณรงค์หาเสียง และใช้วิธีการสื่อสารทางการ
เมืองที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ซึ่งทุกครั้งนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ สามารถเรียกการ
ตอบรับของสังคมและประชาชนพร้อม ๆ กับการเรียกคะแนนนิยมเข้าตัวได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
น าเสนอตัวตนที่เป็น “คนจริง” ผสมกับการยกปัญหาที่โดดเด่นและเป็นกระแสสังคมข้ึนมาชี้วิธีแก้ด้วย
ข้อความที่มีเสียดสีและกระตุ้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจของผู้พบเห็นได้เป็นอย่างมาก๑๓ การใช้ช่องทางการ
สื่อสารมีหลายวิธี จะกระท าวิธีใดหรือช่องทางใดก็ได้เพ่ือให้บรรลุเป็นหมาย เหมือนการลงสมัครรับ
เลือกตั้งหรือลงเล่นการเมือง เพราะตนเองมีต้นทุนทางสังคมสูงได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นคนดี 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพดี วิภัติภูมิประทศ ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของพลตรี
จ าลอง ศรีเมือง : ศึกษาในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๕๓” ผลการวิจัยพบว่า บริบททาง
การเมืองที่ส่งผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ที่ได้รับยกย่องเป็นนักการเมือง
ทีซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้ที่ใช้กลยุทธ์ในการสื่อสาร โดยการน าเอาการตลาดการเมืองมาใช้ในการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งจนประสบผลส าเร็จ มีการน าเอาจิตวิทยามวลชนมาใช้ในการสื่อสารทางการเมือง

                                                           
๑๒ ภาคภูมิ หรรนภา, “การสื่อสารทางการตลาดเพื่อการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ ในการเลือกตั้งปี 

๒๕๖๒”, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต, ปีท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๒, (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔) : ๑-๑๕. 
๑๓ จุฑาพล เมตตาสัตย์, “การสื่อสารทางการเมืองผ่านการตลาดทางการเมือง ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ : 

ศึกษากรณี การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๖). 



๑๙๙ 

อย่างลงตัว และมีการสื่อสารในการสร้างภาพลักษณ์ของนักการเมืองที่ซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร๑๔ ในกระบวนการสื่อสารทางการเมืองทั้งผู้ส่งสาร 
ตัวสาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร เป็นการแสดงเรื่องราวของตัวเอง เพราะข้อมูลข่าวสารที่น า
ส่งผ่านช่องทาง เพ่ือส่งถึงผู้รับคือประชาชน ท าให้เกิดการสื่อสารแนวใหม่ที่รวดเร็ว รับรู้อย่างกว้าง
ขว้างผ่านเรื่องเล่าที่ต้องจารึกในบทเรียนและประวัติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทนา 
นันทวโรภาส ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต” ได้น าเสนอให้เห็นภาพรวมของ
การสื่อสารทางการเมืองของไทยในช่วง พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง
ทางการเมืองขึ้นมามากมายจากหลายกลุ่มการเมือง เริ่มจากคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ได้สื่อสารทางการเมืองตามแบบแผนของการรัฐประหาร เริ่มจากท า
รัฐประหารและใช้ก าลังทหารเข้ายึดสถานที่ราชการพร้อมกับยึดสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง จากนั้นออก
แถลงการณ์ยึดอ านาจการปกครองประเทศ เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ และควบคุมสื่อมวลชนให้น าเสนอ
ข่าวสารของตนเองเท่านั้น ปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารของประชาชนซึ่งเริ่มเป็นได้ยากมากขึ้นในโลกยุค
โลกาภิวัตน์  

กลุ่มพันมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ
การแห่งชาติซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มมวลชนที่มีธุรกิจสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์อยู่ในมือ 
และได้ใช้ทุกสื่อเป็นช่องทางให้ข้อมูลเพียงด้านเดียว และตอกย้ าผู้ฟังด้วยข้อมูลเดิม ๆ เพ่ือแสวงหา
และตรึงการสนับสนุนจากประชาชนและฐานมวลชนของฝ่ายตน และฝ่ายรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ได้จัดตั้ง
ศูนย์อ านวยการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ) และใช้สื่อของรัฐบาล คือ ช่อง ๑๑ เป็นแม่ข่ายช่วย
รัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
พร้อมทั้งใช้อ านาจปิดช่องทางการสื่อสารของผู้ชุมนุม จะเห็นได้ว่าทุกกลุ่มการเมืองต่างก็มีเป้าหมาย
ทางการเมืองของตนเองและต่างก็มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนในการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ
ประชาชนให้คล้อยตามฝ่ายตนเอง ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเมืองของแต่ละกลุ่ม
ส่งผลให้เกิดการสื่อสารในลักษณะอัดฉีดข้อมูลเพียงด้านเดียวไปสู่ผู้รับสาร แต่อย่างไรก็ตามการ
กระท าดังกล่าวก็ถูกท้ายจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง๑๕การใช้ช่องทางการสื่อสารที่สามารถสื่อสารได้โดยไม่จ าเป็นจะต้องยึดติดกับ
ช่องทางได้ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของรัฐ หรือช่องทางการสื่อสารเอกชน  

                                                           
๑๔ ยุพดี วิภัติภูมิประทศ, “การสื่อสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง : ศึกษาในช่วงเวลา

ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๕๓”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาสื่อสารการเมือง, (วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๘). 

๑๕ นันทนา นันทวโรภาส, “การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต”, รวมบทความวิชาการฉบับ

พิเศษ ๕ ปี, (วิทยาลัยการสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก), หน้า ๒๙-๓๖. 



๒๐๐ 

แต่สมัยปัจจุบันมีหนทางในการเลือกช่องทางที่จะใช้ในการสื่อสารทางการเมืองอย่างอิสระ 
จะเห็นได้ว่าช่องทางที่นักการเมืองน ามาหาเสียงผ่านทาง (เฟสบุ๊ค), Twitter (ทวิตเตอร์), Line (ไลน์), 
Instagram (อินสตาร์แกรม) หรือติดต่อกับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยนัท สุขไชยะ 
การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา เฟซบุ๊กเพจ 
SUTHEP THAUGSUBAN (สุ เทพ เทือกสุบรรณ ) ช่วงเวลา ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗” ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารทางการเมืองผ่านเฟชบุ๊ก น ามาใช้ในเมืองไทยเป็น
ครั้งแรก หลังจาก การสื่อสารผ่านทีวี ดาวเทียม และการสื่อสารผ่านทางวิทยุชุมชน โดย การศึกษานี้
พยายามท าความเข้าใจการเคลื่อนไหวทางการเมืองออนไลน์และความ เชื่อมโยงกับออฟไลน์ผ่าน
เครือข่าย การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารไร้สายที่รวดเร็วขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น ท าให้ความรับรู้ต่อ 
สภาพแวดล้อมของเราจะมีผัสสะเชิงข้อมูลด้านต่างๆ ที่รับรู้ผ่านทางออนไลน์เข้ามาเสริมด้วย พ้ืนที่
ออนไลน์/ออฟไลน์เองก็ก าลังค่อยๆ เปลี่ยนหน้าตาไป มีผลท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และก าลังจะเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร ทางการเมือง และเพ่ือเป็น
แนวทางในรูปแบบการพัฒนาการสื่อสารของผู้น าทางการเมืองไทยในอนาคต๑๖ จะเห็นได้ว่า การ
สื่อสารผ่านช่องทางที่สามารถควบคุมได้ ก าหนดเป้าหมายต่อกลุ่มบุคคลให้ประสบความส าเร็จ ต้อง
อาศัยชั้นเชิงความมีบารมี อ านาจ ความเกรงใจ ของบุคคลส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ วีระยุทธ 
โชคชัยมาดล ได้วิจัยเรื่อง "กลยุทธ์การสื่อสารของพันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะผู้น า
รัฐบาลกับการใช้พื้นที่สาธารณะ" ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาบริบทการปฏิรูประบบราชการใน
ช่วงเวลาดังกล่าว การสร้างความยอมรับนับถือจากข้าราชการและประชาชนโดยการใช้กลยุทธ์การ
สื่อสารบนพ้ืนที่สาธารณะของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร โดยเลือกวิธีการสื่อสารในการสร้างวาทกรรม
ว่า อ านาจเหล่านั้นกระจายไปอยู่ในมือของประชาชน แต่ความจริงกลับกลายเป็นว่า การที่พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร ได้ใช้ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเป็นผู้ครอบครองอ านาจในการตัดสินใจส่งสารผ่าน
สื่อของรัฐ และในด้านแนวคิดพ้ืนที่สาธารณะนั้น พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้สร้างพ้ืนที่สาธารณะ
แบบปลอม (Pseudo Public sphere) ขึ้นมา เนื่องด้วยปรากฏการปฏิรูประบบราชการกลับท าให้ 
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีอ านาจการบริหารและการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ประชาชนไม่ได้มี
อ านาจและมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของการบริหารประเทศแต่อย่างใด๑๗ 

                                                           
๑๖ ชัยนัท สุขไชยะ, “การสื่อสารทางการเมืองไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา เฟซบุ๊กเพจ 

SUTHEP THAUGSUBAN (สุเทพ เทือกสุบรรณ) ช่วงเวลา ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗”, 
วารสาร มมร วิชาการล้านนา, ปีท่ี ๘  ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๓๒-๓๙. 

๑๗ วีระยุทธ โชคชัยมาดล, “กลยุทธ์การสื่อสารของพันต ารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะผู้น า
รัฐบาลกับการใช้พื้นที่สาธารณะ.” วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์, ปีท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๑ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) : 
๒๓๔-๒๔๕. 



๒๐๑ 

ด้านผู้รับสาร โดยส่วนรวมได้ระดับมาก ผู้รับสารควรยึดหลักการเห็นชอบร่วมกัน การมี
ส่วนร่วมของสังคม รับฟังความคิดเห็นที่เห็นด้วยและที่เห็นแตกต่างจากบุคคลอ่ืน มีสติสัมปชัญญะ มี
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้อุบายอันแยบคายในการพิจารณาของมูล ใช้หลักกาลามสูตร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิเทศ สนั่นนารี ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารเชิงพุทธเพ่ือสร้างความปรองดอง
ในสังคม” ผลการวิจัยพบว่า เป็นการสื่อสารด้วยสติและปัญญา มีความรอบครอบในขณะท าการ
สื่อสาร โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ตนเองและผู้อ่ืนมีความสุข ยึดหลักกัลยาณมิตตธรรม แม้จะขาดการ
พิจารณาด้วยเหตุผลก่อนเชื่อข้อมูลข่าวสาร และควรยึดหลักโยนิโสมนสิการ กาลามสูตร การสื่อสาร
ด้วยหลักกัลยาณมิตรธรรม สื่อสารความจริงและเว้นลักษณะมุสาวาท ผู้สื่อสารและผู้รับสารมีความ
เป็นบัณฑิต มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ๑๘  

นักการเมืองอาจจะเป็นผู้ส่งสารที่ดี แต่ประชาชนจะต้องเป็นผู้รับข่าวสารที่ดีกว่า ต้องเป็น
ผู้ที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดี ไม่เอนเอียงไปในฝ่ายใดหรือแรงจูงใจด้วยสินบนหรือผลประโยชน์ที่
แอบแฝง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ สะถิระ เผือกประพันธุ์ ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทาง
การเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน : ศึกษาในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๔๘” ผลการวิจัย
พบว่า บริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน  สรุปได้  คือ 
การที่จะเป็นผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนถนนการเมืองที่ยาวนานได้นั้น ต้องมีจุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมือง
บนหลักการของความถูกต้องเที่ยงธรรมตามวิถีแหล่งประชาธิปไตย ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง มี
ความเป็นกลางทางการเมืองและท าหน้าที่ในต าแหน่งต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบ นักการเมืองที่จะ
เป็นที่ยอมรับของประชาชนต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าสูง ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดย
ควบคุมอารมณ์และใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา มีลักษณะของภาวะผู้น าตามแบบผู้น า
ประชาธิปไตย ทั้งด้านบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ มีความแม่นย าในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการ
ท าหน้าที่ประธานรัฐสภามีความแม่นย าในกฎระเบียบการประชุม ท าให้เป็นที่ยอมรับ และต้องสื่อสาร
ภาพลักษณ์ไปยังประชาชน อันจะก่อให้เกิดภาพที่ดีต่อผู้รับสาร  จึงจะท าให้นักการเมืองได้รับความ
นิยมตลอดไป ซึ่งในกรณีของนายอุทัย พิมพ์ใจชน ในระยะหลัง ได้ห่างเหินกับประชาชนในพ้ืนที่ที่เป็น
ฐานเสียงท าให้คู่แข่งทางการเมืองที่รักษาพ้ืนฐานเสียงได้ดีกว่าแย่งชิงความนิยมในหมู่ประชาชนไป๑๙ 

การรับรู้ข่าวสารของผู้ส่งสารทางการเมือง ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและได้รับความ
ร่วมมือจากแหล่งข่าวหรือประชาชนที่ให้ข้อมูลอย่างดีถูกต้องและเป็นธรรม มีกระบวนการวิเคราะห์

                                                           
๑๘ นิเทศ สนั่นนารี และคณะ, “การสื่อสารเชิงพุทธเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม”, วารสาร

บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๕๙-๑๗๘.  
๑๙ สะถิระ เผือกประพันธุ์, “การสื่อสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน : ศึกษาในห้วงเวลา

ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๔๘”,  ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาสื่อสารการเมือง , (วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๔). 



๒๐๒ 

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและประชาชนในท้องถิ่นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ท้องถิ่นนั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา  นนทชิต ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองกับการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพูนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี” พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นและการสื่อสารทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาล ในด้านของการเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น และการก ากับดูแลการปกครอง
ท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ในระดับสูงโดยความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเป็นไปในทางที่ดี ๒๐ 

๕.๒.๓ ผลการวิเคราะห์การบูรณาการหลักสาราณียธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

โดยรวมนักการเมืองมีการแสดงความคิดเห็นที่ตรงกัน หรือปรับความคิดของตนเองและ
ผู้อ่ืนให้ตรงกัน กระท าความดีต่อกันด้วยความเมตตา ขวนขวายในกิจธุระของประชาชน มีความ
ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน แสดงไมตรีจิต มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี พร้อมน้อมน าหลักธรรมมาแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งและมีการสื่อสารด้วยการพูดแต่สิ่งที่ดี  การไม่กระท าความเดือดร้อนให้เกิดแก่ประชาชนมีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีกระบวนการทางความคิดที่ไปในทางเดียวกัน เน้นความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม 
เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักส าคัญ ประโยชน์ส่วนตนไว้เป็นล าดับที่สองรองลงมา ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย  ศักดิ์พงศ์ หอมหวล และ ประภัสสร ปรีเอ่ียม ได้วิจัยเรื่อง 
“สถานีสาราณียธรรม : พ้ืนที่บ่มเพาะความรู้ชุมชน” ควรยึดมั่นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี น าจุด
แข็งไปสร้างกระบวนการบ่มเพาะความรู้ที่เหมาะสม  และการน าหลักพุทธธรรม  “สาราณียธรรม ๖” 
ประยุกต์ให้เอ้ือต่อการบ่มเพาะความรู้ชุมชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็ง และปฏิบัติตาม
หลักทิฏฐิสามัญญตา มีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมากขึ้น พบว่าการขับเคลื่อนด้วยการ
เรียนรู้และปฏิบัติ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันการด าเนินชีวิตให้ผู้คนพ้นจากความเสี่ยง๒๑ ดังนั้นอาจเป็น
เพราะว่า  นักการเมืองน าหลักธรรมข้อใดข้อหนึ่งมาสื่อสารในช่องทางการพูดคุยด้วยเหตุผล เจรจา
ไกล่เกลี่ยกับบุคคลที่มีความเห็นต่าง เพ่ือลดความขัดแย้ง และเล็งเห็นผลประโยชน์ส่วนร่วม การใช้
ถ้อยค าสุภาพ อ่อนหวาน พูดมีเหตุผล ไม่พูดให้ร้ายผู้อ่ืนท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูวินัยธรสุดใจ ชิตมโน (ฆารประเดิม) ได้วิจัยเรื่อง “การใช้หลักสาราณียธรรม ๖ 

                                                           
๒๐ วัฒนา  นนทชิต, “การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น : ศึกษา

เฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓  (กันยายน-ธันวาคม
๒๕๕๙) : ๑๑๕. 

๒๑ ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย  ศักดิ์พงศ์ หอมหวล และประภัสสร ปรีเอี่ยม, “สถานีสาราณียธรรม  : พื้นที่
บ่มเพาะความรู้ชุมชน”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม 
๒๕๖๐) : ๑๘๓-๑๙๕. 



๒๐๓ 

ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์”  ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในการบริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เพราะบุคลากรทั้งหมดมีการประสานมิตรประโยชน์ ท าให้สังคมในโรงเรียนเป็นสุข สงบเรียบร้อย  มี
การปฎิบัติตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เพ่ือความเป็นธรรม ควรมีสวัสดิการ
ในโรงเรียนให้ดีเพ่ิมข้ึน๒๒   

การส่งข้อมูลข่าวสารด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม นักการเมืองสามารถกระจายข้อมูล
ข่าวสารให้กับประชาชนโดยความเป็นธรรม อันเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
นักการเมืองมีความเห็นที่ตรงกัน ต้องเคารพสิทธิ์เสรีภาพของบุคคลอ่ืน ตามกฎหมายบ้านเมือง และ
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมเกียรติ ส าลีพันธ์ บรรจบ บรรณรุจิ และขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ ได้วิจัยเรื่อง “แนว
ทางการประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพ่ือการจัดการความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย
กับพนักงาน” ผลการวิจัยพบว่า หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมที่สามารถน ามาใช้จัดการปัญหา
ความขัดแย้ง และท าให้เกิดความรักความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในองค์กร การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงานด้วยหลักสาราณียธรรม  ๖ เริ่มต้นจาก
ความเห็นที่ตรงกัน การมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกาในองค์กรร่วมกัน ความมีจิตคิดเมตตาต่อกัน
น ามาซึ่ งการแสดงออกด้วยความเคารพ  ให้ เกียรติและเห็นอกเห็นใจกัน  พร้อมที่จะแบ่งปัน
ผลประโยชน์ด้วยความเป็นธรรม๒๓ สุดท้ายการที่มีความคิดเห็นที่ตรงกันและถูกต้อง ค านึงถึง
ประโยชน์สูงสูงของประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางให้เราได้เดินสู่ที่หมาย นักการเมืองก็
เช่นเดียวกัน มีส านึกประชาธิปไตย เห็นประโยชน์ของประเทศชาติ สังคมและส่วนร่วม มีสิทธิ์แสดง
ความคิดเห็นได้โดยสุจริต จะท าให้ความสมานฉันท์เกิดขึ้น โดยอาจจะไม่ต้องอาศัยกฎหมาย ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ธิติวุฒิ หม่ันมี และสุรินทร์ นิยมางกูร ได้วิจัย
เรื่อง  “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์”ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมและย่อมรับร่วมกัน    
ต้องบริหางานที่เท่าเทียม เพ่ือให้เกิดการยอมรับร่วมกัน การบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียม
กัน ต้องปฏิบัติต่อทุกคนภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน การรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่

                                                           
๒๒ พระครูวินัยธรสุดใจ ชิตมโน (ฆารประเดิม), “การใช้หลักสาราณีียธรรม ๖ ในการบริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์”, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑๘๙-๒๐๐. 

๒๓ สมเกียรติ ส าลีพันธ์ บรรจบ บรรณรุจิ และขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, “แนวทางการประยุกต์        
หลักสาราณียธรรมเพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงาน”, วารสารสันติ
ศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๔๔๓ ๔๕๖.  



๒๐๔ 

ประโยชน์ ส่วนรวม มีการจัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร การ
บังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน การยอมรับร่วมกันโดยการประชุมปรึกษาหารือเป็นประจ าทุกเดือน 
เปิดพ้ืนที่หรือเวทีทางความคิดให้เกิดการยอมรับและสร้างแนวทางส่งเสริมความสมานฉันท์ในองค์การ 
และไม่ใช้ความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ ค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกัน
ตัดสินใจ๒๔ จะเห็นได้ว่าแม้จะน าหลักพุทธธรรมเข้ามาใช้ในการบูรณาการในการสื่อสาร ก็ท าให้
กระบวนการสื่อสารมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์” มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและข้อเสนอแนะเพ่ือการ
วิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง
เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

๑) นโยบายส่งเสริมด้านผู้ส่งสาร ควรมีบุคลิกภาพเหมาะสมแสดงออกทาง สีหน้า ท่าทาง 
และน้ าเสียง มีความน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสังคมและประเทศชาติ 

๒) นโยบายส่งเสริมด้านสารข้อมูลข่าวสารมีการจัดเรียงเนื้อหาสาระ ครบถ้วน ใช้ถ้อยค า
เข้าใจง่าย ไม่สอดแทรกเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตส านึกที่ดีใน
การรับผิดชอบต่อหน้าที่  

๓) นโยบายส่งเสริมด้านช่องทางการสื่อสาร นักการเมืองสามารถใช้ช่องทางการสื่อสาร
ทางการเมืองผ่านสื่อออนไลน์ ได้อย่างถูกต้องกล้าตัดสินใจท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ควรมีนโยบาย
ให้ผู้น าทางการเมืองมีความรู้มีความสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารในการแก้ไขปัญหาของการ
บริหารงานให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ 

๔) นโยบายส่งเสริมด้านผู้รับสารคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมี
จิตสาธารณะ ควรมีนโยบายให้ผู้น าทางการเมืองมีความเสียสละ มีจิตสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และประเทศชาติ 

                                                           
๒๔ สุบัณฑิต จันทร์สว่าง ธิติวุฒิ หมั่นมี และสุรินทร์ นิยมางกูร, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อ

การส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์”, วารสาร มจร. 

สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๕๗-๖๘. 



๒๐๕ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

๑) การปฏิบัติของผู้น าทางการเมืองด้านผู้ส่งสาร ควรยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้น าทางการเมืองควรสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดมีแก่ประชาชนในชาติ  
ควรยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งท างาน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันชาติ  

๒) การปฏิบัติของผู้น าทางการเมืองด้านข้อมูลข่าวสารต้องเป็นความจริง และมีจิตส านึกที่
ดีในการเผยแพรความรู้และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและรับผิดชอบในข้อมูลข่าวสารที่ตนเอง
เผยแพร่ไป ควรด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าน าใช้ในสิ่งที่ตนได้ ไม่คิด
อยากได้ของบุคคลอ่ืน ควรมีความซื่อสัตย์สุจริต  

๓) การปฏิบัติของผู้น าทางการเมืองด้านช่องทางในการสื่อสาร มีความกล้าตัดสินใจท าใน
สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกที่ให้ทันต่อ
สถานการณ์ความเดือดร้อน  

๔) การปฏิบัติของผู้น าทางการเมืองด้านผู้รับสาร ต้องมีสติสัมปชัญญะ มีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ควรน าเสนอข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รู้จักการบูรณาการหลักธรรมกับวัฒนธรรมเพ่ือท าให้สังคมมีความ
มั่นคงสงบสุข  

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

๑) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสาร
ทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ในระดับประเทศ 

๒) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือการสร้า ง
ภาวะผู้น าตามหลักธรรมมาภิบาล 

๓) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง รูปแบบของของการสื่อสารที่สร้างความ
เป็นผู้น าของนักการเมืองท้องถิ่น 

๔) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาสื่อสารทางการเมืองของผู้น า
ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย  



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฏกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. การคิดเชิงวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, 
๒๕๔๖. 

แก้ว ชิดตะขบ. พุทธธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๐. 

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ. รายงานฉบับสมบูรณ์
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ  
กรกฎาคม ๒๕๕๓-กรกฎาคม ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง, ๒๕๕๕. 

โคทม อาริยา. “การปรองดองในสังคมประชาธิปไตยไทย”. ดุลอ านาจในการเมืองการปกครองไทย.
สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๘. 

จรูญ สุภาพ. การเมืองการปกครองยุโรป. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๒. 
               .ประชาธิปไตยกับการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการเมือง. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๑๔. 
                .รัฐ. (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
ชัยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิภาษา, ๒๕๔๙. 
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. อาวุธมีชีวิต : แนวคิดเชิงวิพากษ์ว่าด้วยความรุนแรง . กรุงเทพมหานคร :

ส านักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, ๒๕๔๖. 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. ความคิดอิสระ : รวมบทความทางการเมืองระหว่างปี ๒๕๑๑-๒๕๑๖. 

กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ, ๒๕๑๗. 
 



  ๒๐๗ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ณรงค์ สินสวัสดิ์. การเมืองไทย : การวิเคราะห์เชิงจิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร : วัชรินทร์การพิมพ์, 
๒๕๓๙. 

ติน ปรัชญพฤทธิ์. ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : บริษัท วี.พริ้นท์, 
๒๕๕๕. 

พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ และคณะ. โครงการติดตามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการและการพัฒนา
รูปแบบระบบสวัสดิการที่ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ . กรุงเทพมหานคร : กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, ๒๕๕๖. 

สาโรช บัวศรี. หนังสือความรู้ส าหรับครู เรื่องบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์, 
๒๕๒๑.  

นันทนา นันทวโรภาส. สื่อสารการเมือง : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร 
: แมสมีเดีย, ๒๕๕๘. 

นิภา เมธาวิชัย. วิทยาการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕. 
ปรมะ สตะเวทิน. การสื่อสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, ๒๕๓๙. 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : 

บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๓. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). หลักธรรมาภิบาล. พิมพ์ครั้งที่ ๗. มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชา

ธรรมกาย, ๒๕๕๓. 
พิสณุ ผ่องศรี. วิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้พริ้นท์, 

๒๕๕๐. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม. ฉบับปรับปรุงและขยายความ. กรุงเทพมหานคร  :  มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
พุทธทาสภิกขุ. ธรรมะกับการเมือง. พิมพ์ครั้งที ่๒. สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๔๖. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส และคณะ. คู่มือปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ . พระนครศรีอยุธยา : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท  ศิริ

วัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๖. 
 

 



  ๒๐๘ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์
ลักษณ์, ๒๕๕๖. 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๐. 
ส่งศรี ชมพูวงศ์. การวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 

๒๕๔๗. 
สุขุม นวลสกุลและโกศล โรจนพันธุ์. ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๔. 
สุรพงษ โสธะเสถียร. สื่อสารกับการเมือง. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : ประสิทธิภัณฑแอนดพริ้น

ติง, ๒๕๔๕. 
เสถียร เชยประดับ. การสื่อสารกับการเมือง : เน้นสังคมประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ : 

กรกนก นิลด า. “การสื่อสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหาร”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘. 
จุฑาพล เมตตาสัตย์. “การสื่อสารทางการเมืองผ่านการตลาดทางการเมือง ของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ : 

ศึกษากรณี การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๔”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาสื่อสารการเมือง. วิทยาลัยสื่อสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๖. 

บุญส่ง นิลแก้ว “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”. ดุษฎีนิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
วัดและประเมินผลการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐. 

ยุพดี วิภัติภูมิประทศ. “การสื่อสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง : ศึกษาในช่วงเวลาระหว่างปี 
พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๕๓”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาสื่อสารการเมือง . 
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๘. 

วิชาญ จ าปาขาว. “การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย : ศึกษากรณี
การชุมนุมประท้วงหลักการเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาชาวิชาสื่อสารการเมือง . วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 
๒๕๕๘. 



  ๒๐๙ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สะถิระ เผือกประพันธุ์. “การสื่อสารทางการเมืองของนายอุทัย พิมพ์ใจชน : ศึกษาในห้วงเวลาระหว่างปี 
พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๔๘”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาสื่อสารการเมือง . 
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๔. 

สุรพล สุยะพรหม. “การสื่อสารทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) : ศึกษาในช่วงเวลา 
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๖๐”. ดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง . 
วิทยาลัยสื่อสารทางการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๖๒. 

อรทัย มีแสง. ทฤษฎีบูรณาการเชิงพุทธ. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

(๓) รายงานการวิจัย : 
พิสมัย วงค์จ าปา, สหัทยา วิเศษ และ ชัยวัฒน์ จันทิมา. “การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการ

ปฏิรูปไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา”  รายงานวิจัย. (สถาบันปวงพญา สถาบัน
พระปกเกล้า : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ๒๕๕๘) : ๒.   

(๔) บทความ : 

กฤติยา รุจิโชค. “การสื่อสารการเมืองเพ่ือรักษาภาพลักษณ์รัฐบาลในสื่อยุคดิจิทัล”, วารสาร มจร พุทธ
ปัญญาปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑, (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๔) : ๓๘. 

ชัยนัท สุขไชยะ. “การสื่อสารทางการเมืองไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา เฟซบุ๊กเพจ SUTHEP 
THAUGSUBAN (สุเทพ เทือกสุบรรณ) ช่วงเวลา ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗”. วารสาร มมร วิชาการล้านนา. ปีที่ ๘  ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒) : 
๓๒-๓๙. 

เชือก โชติช่วย. “กลยุทธ์การสื่อสารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา”. วารสารรัชต์ภาคย์. ปีที่ 
๑๑ ฉบับที่ ๒๔ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๒๑๑-๒๒๓. 

นันทนา  นันทวโรภาส. “การสื่อสารทางการเมืองในประเทศไทย”. รวมบทความวิชาการฉบับพิเศษ ๗ 
ปี. วิทยาลัยการสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก. บรรณาธิการโดย ลิขิต ธีรเวคิน และ
คณะ (กรุงเทพมหานคร : แอ๊ปป้า พริ้นติ้ง กรุ๊ป, ๒๕๕๔) : ๑-๙. 

 
 
 



  ๒๑๐ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

นันทนา นันทวโรภาส. “การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต”. รวมบทความวิชาการฉบับพิเศษ ๕ 
ปี. (วิทยาลัยการสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก) :  ๒๙-๓๖. 

นิเทศ สนั่นนารี และคณะ. “การสื่อสารเชิงพุทธเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม”. วารสาร
บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑๕๐-
๑๕๙.  

ปราณี สุรสิทธิ์. “รูปแบบการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมความสมานฉันท์ของผู้น าชุมชนในเขตจังหวัดนนทบุรี”. 
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑. (มกราคม-มิถุนาคม ๒๕๕๕) : ๕๗. 

พระครูวินัยธรสุดใจ ชิตมโน (ฆารประเดิม). “การใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม. ปีที่ ๔ 
ฉบับที ่๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๔๙. 

ภาคภูมิ หรรนภา. “การสื่อสารทางการตลาดเพ่ือการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ ในการเลือกตั้งปี 
๒๕๖๒”.วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๖๔) : ๑-๑๕. 

รัฐ  กันภัย. “การสื่อสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง”. สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. วารสารมนุษย
สังคมปริทัศน์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๗๖. 

รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี. “การสร้างความ
ปรองดอง”. ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘) : ๓๙๖. 

วัฒนา  นนทชิต. “การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓  (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๑๕. 

ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย และคณะ.“สถานีสาราณียธรรม : พ้ืนที่บ่มเพาะความรู้ชุมชน”. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐) 
: ๑๘๓. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สมเกียรติ ส าลีพันธ์ และคณะ. “แนวทางการประยุกต์หลัก สาราณียธรรมเพ่ือการจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยกับพนักงาน”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 
๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๔๔๓ ๔๕๖.  

สมหมาย จันทร์เรือง. “แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช”. วารสารกระแส
วัฒนธรรม. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒๘ (ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๑๖-๒๗. 

สืบวงษ์ สุขะมงคล. “การบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยระหว่างปี   
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๕”. วารสารเกษมบัณฑิต. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน 
๒๕๕๗) : ๓๙. 

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์. “พุทธวิธีเชิงบูรณาการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยปัจจุบัน”. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๖๖. 

สุบัณฑิต จันทร์สว่าง และคณะ. “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ ในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์”. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีที ่๘ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๕๗. 

(๕) สื่ออีเล็คโทรนิคส์ : 

พระไตรปิฎก. สาราณียธรรม ๖ ประการ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://pratripitaka.com/๑๒-
๓๑๑ / [๘ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน.  “ความขัดแย้งและการแก้ปัญหา”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :  
http://wiki.kpi.ac.th. [๒ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย . [ออนไลน์ ] . แหล่งที่มา : 
www.bora.dopa.go.th. [๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 

Thaihealthlife.com. ส า ร า ณี ย ธ ร ร ม  ๖  แ ล ะ ห ลั ก ป ฏิ บั ติ . [อ อ น ไ ล น์ ]. แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
https://thaihealthlife.com/สาราณียธรรม ๖ / [๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 

(๖) สัมภาษณ์ : 

สัมภาษณ์    พระราชปริยัติ, รศ.ดร. (ณษิกรณ์ อรินฺทโม). รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา, ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓. 

                พระเมธีวชิโรดม, (วุฒิชัย วชิรเมธี). ประธานศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัด
เชียงราย, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 

https://pratripitaka.com/๑๒-๓๑๑
https://pratripitaka.com/๑๒-๓๑๑
http://wiki.kpi.ac.th/
http://www.bora.dopa.go.th/
https://thaihealthlife.com/สาราณียธรรม%20๖%20/%20%5b๑๑
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

               พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร. (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม). ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา 
               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
               พระครูสุภัทรพรหมคุณ, (เจริญ พรฺหมฺจาโร ). เจ้าอาวาสวัดหย่วน เจ้าคณะอ าเภอเชียง 
               จังหวัดพะเยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
               พระครูศรีวรพินิจ, ผศ.ดร. (สมคิด คมฺภีรปญฺโญ).  รองเจ้าคณะอ าเภอปง อาจารย์ประจ า 
               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
               พระสุนทรกิตติคุณ, ผศ. (เดชา อินทปญฺโญ). เจ้าคณะอ าเภอเมืองพะเยา วัดศรีโคมค า 
               อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓.     
               รศ.ดร.วีระ เลิศสมพร, อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา,            

๒๘ กันยายน ๒๕๖๓. 
               ดร.พงษ์สนิท คุณนลา, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        

วิทยาเขตพะเยา, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓. 
               ดร.โอฬาร อ่องฬะ, อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่,  
               ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓. 
               ดร.รัชตะ พันธ์แสง, อาจารย์ประจ า คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา,                 

๑๘ กันยายน ๒๕๖๓. 
               ผศ.ดร.สหัทยา วิเศษ, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
               วิทยาเขตพะเยา, ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
               พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัย       

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
               พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัย    

มหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย, ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
               ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร

สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย, ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
               ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา, นักวิชาการด้านการสื่อสาร, ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
               นายชัยวัฒน์ จันทิมา, พะเยาทีวี อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 

นายชุมพล ลีลานนท์, ผู้ประสานงานภาคประชาชน อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา,                    
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
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              บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

               นายศิริวัฒน์ จุปะมัตถา, ผู้ประสานงานภาคประชาชน อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา,         
๑๒ กันยายน ๒๕๖๓. 

               นายบรรจง วงค์ราษฎร์ , ผู้อ านวยการสถาบันปวงผญ๋า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา,                 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

               นายวัชระ ศรีค าตัน, นายกสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยา, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓. 
               คุณหญิง ดร.สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ ,  นักการเมืองและประธานมูลนิธิ ไทยพ่ึงไทย,                       

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓. 
               นางสาวจุฬาสินี  โรจนคุณก าจร ,  นายกเทศมนตรี เมืองพะเยา จั งหวัดพะเยา ,                    

๑๙ กันยายน ๒๕๖๓. 
               นายประพันธ์ เทียนวิหาร, นายกเทศมนตรีต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา,                

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓. 
 
(๗) สนทนากลุ่มเฉพาะ : 

สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูวิจิตรพัฒน์โกศล ( สุ เวศน์  อภิวฑฺฒโน), เจ้าอาวาสวัดเชียงบาน              
รองเจ้าคณะอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา,  ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

               รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

               รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

               รศ.ประณต นันทิยะกุล, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

               นายถนอม หลวงฟอง, อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านเหล่า  อ าเภอแม่ใจ      
จังหวัดพะเยา, ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

               นายไกรฤกษ์ วงศ์ติ๊บ, สมาชิกเทศบาลต าบลบ้านเหล่า อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา, ๗   
เมษายน ๒๕๖๔.  

               นางสาวสายอรุณ ปินะดวง, อดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์มติชน จังหวัดพะเยา, ๗ เมษายน 
๒๕๖๔. 

 



  ๒๑๔ 

 

               บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

               รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

               ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต, เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

               ดร.กาญจนา ด าจุติ, ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

               ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า, เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ เมษายน ๒๕๖๔. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ 
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David, K. Berlo. The Process of Communication. New York: Half. Rinehart and Winston 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

๑. รศ.ดร.วีระ เลิศสมพร    
       ต ำแหน่ง อำจำรย์ประจ ำคณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
๒. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์    

       ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ  สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
                    มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๓. รศ.ว่ำที่ พ.ต.ดร.สวัสดิ์ จิรฏัฐติิกำล    
       ต ำแหน่ง อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

               ๔.  ผศ.ดร.ยุทธนำ ปรำณีต   
                   ต ำแหน่ง เลขำนุกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำรัฐศำสตร์  
                   ภำควิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย   
               ๕. ดร.โอฬำร อ่องสกุล    
                   ต ำแหน่ง อำจำรย์ประจ ำ คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ 
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ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Congruence : IOC) 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Congruence : IOC) 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (ioc) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง กำรบูรณำกำรหลักพุทธธรรมกับกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ 

ตอนที๒่ แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง 

 
การสื่อสารทางการเมือง 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปล 

๑. ด้านผู้ส่งสาร                  
ค ำถำมข้อที่ ๑  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๔ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  

๒. ด้านสาร                  
ค ำถำมข้อที่ ๕ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๘ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  

๓. ด้านช่องทางการสื่อสาร                 
ค ำถำมข้อที่ ๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  

ค ำถำมข้อที่ ๑๐ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๑๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  

๔.ด้านผู้รับสาร                  
ค ำถำมข้อที่ ๑๓ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  

 
 

  



๒๒๒ 

 

 

 
 

การสื่อสารทางการเมือง 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่  สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปล 

ค ำถำมข้อที่ ๑๔ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๓ ๐.๖ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๑๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๑๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  

 
ตอนที่ ๓ กำรบูรณำกำรหลักพุทธธรรมกับกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองเพ่ือเสริมสร้ำงควำม

สมำนฉันท์ ตำมหลักสำรำณียธรรม 
 

การบูรณาการหลักพุทธ 
ธรรมกับการสื่อสารทาง 
การเมืองเพื่อเสริมสร้าง 

ความมานฉันท์ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปล 

๑.ด้านเมตตากายกรรม                 
ค ำถำมข้อที่ ๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๒ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๓ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๔ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  
๒. ด้านเมตตาวจีกรรม                 
ค ำถำมข้อที่ ๕ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓ ๐.๖ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๗ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓ ๐.๖ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  
๓.ด้านเมตตามโนกรรม                 
ค ำถำมข้อที่ ๙ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  
         
         



๒๒๓ 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

         
การบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมกับการสื่อสารทาง
การเมืองเพื่อเสริมสร้าง

ความสมานฉันท์ 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  สรุปและแปลผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม ค่า IOC แปล 

ค ำถำมข้อที่ ๑๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
ค ำถำมข้อที่ ๑๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๑๒ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  
๔.ด้านสาธารณโภคี                 
ค ำถำมข้อที่ ๑๓ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓ ๐.๖ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๑๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๑๕ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๑๖ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  
๕.ด้านสีลสามัญญตา                 
ค ำถำมข้อที่ ๑๗ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓ ๐.๖ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๑๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๑๙ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๒๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓ ๐.๖ ใช้ได้  
๖.ด้านทิฏฐิสามัญญตา                 
ค ำถำมข้อที่ ๒๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๒๒ ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๒๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  
ค ำถำมข้อที่ ๒๔ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑ ใช้ได้  



๒๒๔ 

 

 

 

หนงัสือขออนุญาตการทดลองใชเ้คร่ืองมือ (Try out) จ านวน ๓๐ ชุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 
 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a1 173.9667 935.344 .888 .987 
a2 174.1000 937.266 .858 .987 
a3 174.1000 943.886 .722 .987 
a4 174.2667 945.789 .713 .987 
b1 174.0667 938.478 .797 .987 
b2 173.9333 950.754 .862 .987 
b3 174.0000 947.517 .868 .987 
b4 173.8667 946.326 .747 .987 
c1 174.2000 938.717 .742 .987 
c2 174.4000 937.283 .782 .987 
c3 174.2333 944.116 .872 .987 
c4 174.2000 938.717 .864 .987 
d1 174.2000 951.683 .874 .988 
d2 174.2333 942.944 .731 .987 
d3 174.1000 941.266 .736 .987 
d4 174.0667 942.340 .721 .987 
Sa1 174.0667 937.237 .821 .987 
Sa2 174.0333 937.757 .819 .987 
Sa3 174.0333 938.516 .848 .987 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.987 40 



๒๒๗ 

 

 

 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Sa4 174.0667 940.340 .849 .987 
Sa5 173.9667 934.033 .870 .987 
Sa6 174.0000 939.862 .785 .987 
Sa7 174.1000 935.334 .853 .987 
Sa8 174.0333 934.861 .835 .987 
Sa9 173.9667 938.723 .779 .987 
Sa10 174.0667 943.651 .733 .987 
Sa11 174.1000 939.886 .804 .987 
Sa12 174.1333 937.430 .849 .987 
Sa13 173.8667 929.154 .882 .987 
Sa14 173.8667 936.740 .815 .987 
Sa15 174.0333 940.654 .803 .987 
Sa16 173.9333 936.547 .794 .987 
Sa17 173.9333 938.340 .890 .987 
Sa18 174.0000 939.448 .891 .987 
Sa19 174.1000 932.438 .868 .987 
Sa20 174.0333 941.137 .751 .987 
Sa21 173.9000 942.576 .766 .987 
Sa22 173.8667 943.223 .897 .987 
Sa23 173.8667 943.775 .714 .987 
Sa24 173.9000 940.714 .805 .987 
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ภาคผนวก ฆ 
แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 

เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท ์
*************************** 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
ต ำแหน่ง : 
………………………………………………………………………………………………….......................................... 
วันเดือนปีที่สัมภำษณ์ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เวลำ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง 
๑. สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมือง เป็นอย่างไร 

๑.๑ ด้านผู้ส่งสาร
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .................................................................
................................................................................................................................................ ................
............................................................................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ..................................  



๒๓๐ 

 

 

๑.๒ ด้านสาร
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................. ..............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................... ................. 
 

๑.๓ ด้านช่องทางการสื่อสาร 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

๑.๔ ด้านผู้รับสาร 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



๒๓๑ 

 

 

ตอนที่ ๓ การสื่อสารทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
๑. ด้านผู้ส่งสาร เช่น หน่วยงำนงำนภำครัฐ ผู้น ำท้องถิ่น มีกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองเพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ ในกำรแสดงกิริยำอำกำรเคำรพนับถือกันทั้งต่อหน้ำ เกิดประโยชน์อย่ำงไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
๒. ด้านสาร เช่น ข้อมูลที่หน่วยงำนงำนภำครัฐ ผู้น ำท้องถิ่น มีข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ เช่น ข้อมูลที่เกิดประโยชน์ ข้อมูลที่ก่อให้เกิดควำมสำมัคคี ข้อมูลที่ท ำให้เกิดควำมสำมำน
ฉันท์ อย่ำงไรบ้ำง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๓. ด้านช่องทางการสื่อสาร เช่น ข้อมูลที่หน่วยงำนงำนภำครัฐ ผู้น ำท้องถิ่น มีช่องทำงเพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ เช่น กำรพบปะด้วยตนเอง กำรสื่อด้วยกำรประชำสัมพันธ์ อย่ำงไรบ้ำง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 



๒๓๒ 

 

 

๔. ด้านผู้รับสาร เช่น ควำมพร้อมของประชำชนบนพ้ืนฐำนทำงกำรเมือง ต้องมีพ้ืนฐำนอย่ำงไรในกำร
เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์  
.......................................................................................... ...................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ ๔ การบูรณาการหลักพุทธกับการสื่อสารทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความ 
           สมานฉันท์ 
 
๑. ด้านเมตตากายกรรม (ไม่ประทุษร้าย)  
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
๒. ด้านเมตตาวจีกรรม (กล่าวค าสุภาพ) 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
๓. ด้านเมตตามโนกรรม (มีความคิดในเชิงบวก คิดดี) 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 



๒๓๓ 

 

 

๔. ด้านสาธารณโภคี (แบ่งปันข้อมูล) 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
. 
๕. ด้านสีลสามัญญตา (เคารพกฎหมาย ระเบียบ วินัย กฎกติกา) 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
๖. ด้านทิฎฐิสามัญญตา (มีความเห็นที่ตรงกัน) 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

              ขออนุโมทนำขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสัมภำษณ์เพ่ือประโยชน์ใน
กำรศึกษำวิจัย 

พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสำวโก (ลักษณ์พลวงค์) 
นิสิตปริญญำเอก หลักสูตรปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 



๒๓๔ 

 

 

 

       
 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
 ค าชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้ส าหรับสอบถามประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ 
 แบบสอบถำมนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ตำมหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ 
รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลทำงวิชำกำร ส ำหรับ
กำรศึกษำค้นคว้ำและเพ่ือประโยชน์ในกำรวิจัยครั้งนี้ และขอรับรองว่ำจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ
ผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ผู้วิจัยใคร่ขอควำมกรุณำจำกท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำมให้ครบทุกข้อตำมควำมเป็นจริงและ
ตำมควำมเห็นของท่ำน ทั้งนี้เพ่ือจะได้น ำข้อมูลไปวิเครำะห์ให้เป็นประโยชน์ดังที่กล่ำว ซึ่งข้อมูลที่ท่ำนตอบ
จะถือเป็นควำมลับและผู้วิจัยจะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของท่ำนในภำพรวมเท่ำนั้น 
 แบบสอบถำมมี ๔ ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ ๑ แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
 ตอนที่ ๒ แบบสัมภำษณ์สภำพทั่วไปกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง 
 ตอนที่ ๓ แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ 
 ตอนที่ ๔ แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรหลักพุทธธรรมกับกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ 
 
 ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณทุกท่ำนที่กรุณำสละเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมนี้เป็นอย่ำงสูง 
 
 

พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสำวโก (ลักษณ์พลวงค์) 
นิสิตหลักสูตรปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต   สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 

บัณฑิตวิทยำลัย    
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

โทร ๐๘๙-๕๕๗๔๔๙๘ 



๒๓๕ 

 

 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง  หน้ำข้อควำมที่เป็นจริง 
๑. เพศ                      ชำย    หญิง 

๒. อำยุ              อำยุ ๑๘ - ๒๙ ปี                อำยุ ๓๐ – ๓๙ ปี                                  

                         อำยุ ๔๐ – ๔๙ ปี               อำยุ ๕๐ ปี ขึ้นไป   

๓. ระดับกำรศึกษำ    ต่ ำกว่ำปริญญำตรี              ปริญญำตรี                    

                          สูงกว่ำปริญญำตรี              อ่ืน ๆ ระบุ.........................                         

๔. อำชีพ              รับรำชกำร / รัฐวิสำหกิจ          พนักงำนบริษัท 

                          ค้ำขำย / ท ำธุรกิจส่วนตัว      อ่ืน ๆ ระบุ.......................... 

 

ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์สภาพทั่วไปของการสื่อสารทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความ 
            สมานฉันท์ 
สภำพท่ัวไปของกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง 
ด้านผู้ส่งสาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ด้านสาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



๒๓๖ 

 

 

ด้านช่องทาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ด้านผู้รับสาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตอนที่ ๓  สอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
ค าชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมำย () ลงในช่องระดับควำมคิดเห็นที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด 
 

 
ข้อ 

การสื่อสารทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

 ๑.ผู้ส่งสาร      
๑. ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองมีคุณธรรมในควำมเป็นผู้น ำได้

ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีกำรกลั่นกรองข้อมูลจำก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  

     

๒. ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองมีบุคลิกภำพเหมำะสม
แสดงออกทำง สีหน้ำ ท่ำทำง และน้ ำเสียง มีควำม
น่ำเชื่อถือ 

     

๓ ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองมีควำมยุติธรรม พูดจำด้วย
ถ้อยค ำสุภำพ ไม่ใส่ร้ำยป้ำยสีผู้อื่น 

     



๒๓๗ 

 

 

 
ข้อ 

การสื่อสารทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๔ ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองมีควำมเสียงสละ เป็นกลำง ไม่
อคติเอนเอียงไปฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด  เพรำะมองเห็น
ประโยชน์ของประเทศชำติ 

     

 ๒.ด้านสาร      
๑ ท่ำนคิดว่ำข้อมูลข่ำวสำรที่นักกำรเมืองน ำมำสื่อสำรมี

ควำมถูกต้อง เป็นจริง  
     

๒ ท่ำนคิดว่ำข้อมูลข่ำวสำรที่นักกำรเมืองน ำมำสื่อสำรมี
ควำมเหมำะสม กระชับ ได้ใจควำม และเข้ำใจได้ง่ำย 

     

๓ ท่ำนคิดว่ำข้อมูลข่ำวสำรมีกำรจัดเรียงเนื้อหำสำระ 
ครบถ้วน ใช้ถ้อยค ำเข้ำใจง่ำย ไม่สอดแทรกเนื้อหำที่
เป็นประโยชน์แก่ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด  

     

๔ ท่ำนคิดว่ำข้อมูลข่ำวสำรที่นักกำรเมืองน ำมำสื่อสำรมี
เนื้อหำสำระถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เอนเอียงไปฝ่ำย
หนึ่งฝ่ำยใด 

     

 ๓.ด้านช่องทาง      
๑. ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรทำงกำร

เมืองผ่ำนสื่อทีวี วิทยุ มีควำมเหมำะสม  
     

๒. ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรทำง
กำรเมืองผ่ำนสื่อออนไลน์ ได้อย่ำงถูกต้อง  

     

๓. ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองมีควำมยุติธรรมในกำร
ช่องทำงกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองผ่ำนบุคคลที่ใกล้ชิด 

     

๔. ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรทำง
กำรเมืองเพ่ือผลประโยชน์ของประชำชน โดยไม่มี
กำรแทรกแซง  

     

 ๔.ด้านผู้รับสาร      



๒๓๘ 

 

 

 
ข้อ 

การสื่อสารทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. ท่ำนมีคุณธรรมในกำรรับข่ำวสำรทำงกำรเมืองจำก
ทุกช่องทำงท ำให้ได้รับควำมรู้มำกขึ้น  

     

๒. ท่ำนได้รับข่ำวสำรทำงกำรเมืองด้วยควำมเป็นธรรม 
และเป็นกลำงไม่เอนเอียงไปในฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด 

     

๓. ท่ำนได้รับข่ำวสำรทำงกำรเมืองที่มีเนื้อหำสำระ ที่มี
ควำมเหมำะสม กำรใช้ภำษำ และถ้อยค ำที่ฟังแล้ว
เข้ำใจง่ำยตรงประเด็น 

     

๔. ท่ำนรับข่ำวสำรทำงกำรเมืองอย่ำงถูกต้อง จำกแหล่ง
ที่น่ำเชื่อถือได้  

     

 
ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพื่อ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ 
 

ข้อ 

 
การบูรณาการหลักสาราณียธรรม ๖ กับการสื่อสาร

ทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
 

ระดับการปฏิบัติ  
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

 ๑.ด้านเมตตากายกรรม      
๑ ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองที่แต่งกำยเหมำะสมถูกต้อง

ตำมกำลเทศะ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นบุคคลที่
มีบุคลิกที่น่ำเชื่อถือ  

     

๒ ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองที่กระท ำคำมดีต่อกันด้วย
ควำมเมตตำ ขวนขวำยในกิจธุระของประชำชน  

     

๓. ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองที่มีควำมปรำรถนำดีต่อผู้ อ่ืน 
แสดงไมตรีจิต มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 

     



๒๓๙ 

 

 

ข้อ 

 
การบูรณาการหลักสาราณียธรรม ๖ กับการสื่อสาร

ทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
 

ระดับการปฏิบัติ  
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๔. ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองน ำเสนอข้อมูลด้วยวำจำที่
สุภำพ ท ำให้ประชำชนมีควำมรู้สึกที่ดีต่อนักกำรเมือง 

     

 ๒.ด้านเมตตาวจีกรรม      
๑. ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองมีกำรพูดคุยกับบุคคลที่เห็น

ต่ำงทำงกำรเมือง ใช้ถ้อยค ำสุภำพ อ่อนหวำน พูดมี
เหตุผล ไม่พูดให้ร้ำยผู้อ่ืนท ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

     

๒. ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองมีข้อมูลที่มีควำมเป็นจริง 
สำมำรถพูดด้วยวำจำไพเรำะ ส่งเสริมให้ก ำลังใจท ำให้
เกิดมิตรภำพที่ดี  

     

๓. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองมีช่องทำงในกำรพูดคุยด้วย
เหตุผล เจรจำไกล่เกลี่ยกับบุคคลที่มีควำมเห็นต่ำง 
เพ่ือลดควำมขัดแย้ง และเล็งเห็นผลประโยชน์ส่วน
ร่วม 

     

๔. ท่ำนคิดว่ำ ประชำชนเลือกใช้ถ้อยค ำให้เหมำะสม ถูก
กำลเทศะ ในกำรแก้ไขควำมขัดแย้งโดยกำรพูดคุย
มำกกว่ำกำรใช้ก ำลังประทุษร้ำย 

     

 ๓.ด้านเมตตามโนกรรม      
๑. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองที่มีจิตเมตตำปรำรถนำดีต่อกัน

ทั้งต่อหน้ำและลับหลัง ท ำให้ควำมสำมัคคีเกิดขึ้นใน
สังคม  

     

๒. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองแสดงควำมรักด้วยไมตรีจิต
อย่ำงจริงใจ มองโลกในแง่ดีเพ่ือสำนสัมพันธไมตรีต่อ
กัน 

     



๒๔๐ 

 

 

ข้อ 

 
การบูรณาการหลักสาราณียธรรม ๖ กับการสื่อสาร

ทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
 

ระดับการปฏิบัติ  
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๓. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองใช้สติปัญญำพิจำรณำข้อมูล
อันเป็นจริง เพ่ือน ำเสนอแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชน 

     

๔. ท่ ำนคิดว่ ำ  ประชำชนมีจิ ตปรำรถนำดี อันเป็น
กัลยำณมิตร(มิตรที่ดี) ต่อผู้ที่มีควำมเห็นต่ำงเ พ่ือ
แสวงหำจุดร่วมสงวนจุดต่ำง เน้นประโยชน์ของสังคม 

     

 ๔.ด้านสาธารณโภค ี      
๑. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองมีกำรแบ่งปันข้อมูลข่ำวสำร 

ตำมควำมเป็นจริงโดยไม่เอำรัดเอำเปรียบ เล็งเห็น
ประโยชน์ต่อประชำชนส่วนรวม  

     

๒. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองกระจำยข้อมูลข่ำวสำรให้กับ
ประชำชนโดยควำมเป็นธรรม  

     

๓. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองมีโอกำสเลือกช่องทำงกำร
สื่อสำรที่เหมำะสมให้กับประชำชน โดยข้อมูลที่เป็น
จริง จะท ำให้ท่ำนมีกัลยำณมิตรเพิ่มขึ้น 

     

๔. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองส่งข้อมูลข่ำวสำรด้วยควำม
บริสุทธิ์ยุติธรรม อันเป็นประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตัว 

     

 ๕.ด้านสีลสามัญญตา      
๑. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองต้องมีควำมประพฤติสุจริต 

เคำรพกฎหมำย ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกำ 
     

๒. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองใช้ช่องทำงในกำรสื่อสำรทำง
กำรเมืองโดยเคำรพกติกำ  ไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก   

     



๒๔๑ 

 

 

ข้อ 

 
การบูรณาการหลักสาราณียธรรม ๖ กับการสื่อสาร

ทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
 

ระดับการปฏิบัติ  
มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๓. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองต้องเคำรพสิทธิ์เสรีภำพของ
บุคคลอื่น ตำมกฎหมำยบ้ำนเมือง  

     

๔. ท่ำนคิดว่ำนักกำรเมืองต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
และวินัยโดยเคร่งครัด และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่
สังคม 

     

 ๖.ด้านทิฏฐิสามัญญตา      
๑. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองรู้จักเคำรพและรับฟังควำม

คิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับนับถือควำมคิดเห็นของกัน
และกัน ร่วมมือร่วมใจกัน จะสร้ำงสรรค์สังคมให้เกิด
ควำมสงบ  

     

๒. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองมีสิทธิ์แสดงควำมคิดเห็นได้
โดยสุจริต จะท ำให้ควำมสมำนฉันท์เกิดขึ้น โดยไม่ต้อง
อำศัยกฎหมำย 

     

๓. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองปรับมุมมองที่ต่ำงกันให้ตรงกัน 
โดยเชื่อถือ ยึดมั่นในหลักกำร อุดมกำรณ์เดียวกัน
สร้ำงควำมสำมัคคีและลดควำมขัดแย้งในเรื่องทำง
กำรเมืองได้ 

     

๔. ท่ำนคิดว่ำ นักกำรเมืองมีส ำนึกประชำธิปไตยเห็น
ประโยชน์ของประเทศชำติ สังคมและส่วนร่วม  

     

  

ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................... ..................................................................... ...................  

 
 



๒๔๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

รายชื่อและหนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 

 

 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน ๒๓ รูปหรือคน 
 

ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง 
๑ พระรำชปริยัติ, รศ.ดร. 

(ณษิกรณ์ อรินฺทโม) 
รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช 
วิทยำลัย วิทยำเขตพะเยำ 

๒ พระเมธีวชิโรดม  
(วุฒิชัย วชิรเมธี) 

ประธำนศูนย์วิปัสสนำสำกลไร่เชิญตะวัน 
จังหวัดเชียงรำย 

๓ พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ.ดร. 
(ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์พะเยำ มหำวิทยำลัย 
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตพะเยำ 

๔ พระครูสุภัทรพรหมคุณ 
(เจริญ พรฺหมฺจำโร) 

เจ้ำคณะอ ำเภอเชียงค ำ จังหวัดพะเยำ 

๕. พระครูศรีวรพินิจ, ผศ.ดร. 
(สมคิด คมฺภีรปญฺโญ) 

รองเจ้ำคณะอ ำเภอปง, อำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัย 
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตพะเยำ 

๖ พระสุนทรกิตติคุณ, ผศ. 
(เดชำ อินฺทปญฺโญ) 

เจ้ำคณะอ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ 

๗ รศ.ดร.วีระ เลิศสมพร     อำจำรย์ประจ ำ คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ 

๘ ดร.พงษ์สนิท คุณนลำ   อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช 
วิทยำลัย วิทยำเขตพะเยำ 

๙. ดร.โอฬำร อ่องฬะ อำจำรย์ประจ ำ สำขำวิชำรัฐศำสตร์  
มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ 

๑๐ ดร.รัชตะ พันธ์แสง อำจำรย์ประจ ำ คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยพะเยำ 

๑๑ ผศ.ดร.สหัทยำ วิเศษ อำจำรย์ประจ ำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช 
วิทยำลัย วิทยำเขตพะเยำ 

๑๒ พระมหำหรรษำ ธมฺมหำโส,  
ศ.ดร. 

ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำสันติ 
ศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๑๓. พระปรำโมทย์ วำทโกวิโท, ดร. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำสันติ 
ศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณำรำชวิทยำลัย 

   



๒๔๔ 

 

 

   
ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง 

๑๔ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ เลขำนุกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำสันติศึกษำ  
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณำรำชวิทยำลัย 

๑๕. ดร.อภิวัฒน์ จ่ำตำ นักวิชำกำรด้ำนกำรสื่อสำร 
๑๖ นำยชัยวัฒน์ จันทิมำ พะเยำทีวี 
๑๗ นำยชุมพล ลีลำนนท์ ผู้ประสำนงำนภำคประชำชน 
๑๘ นำยศิริวัฒน์ จุปะมัตถำ ผู้ประสำนงำนภำคประชำชน 
๑๙. นำยบรรจง วงค์รำษฎร์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันปวงผญ๋ำ 
๒๐ นำยวัชระ ศรีค ำตัน นำยกสมำคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยำ 
๒๑ คุณหญิง ดร.สุดำรัตน์ เกยุรำพันธุ์ นักกำรเมืองและประธำนมูลนิธิไทยพ่ึงไทย 
๒๒ นำงสำวจุฬำสินี โรจนคุณก ำจร นำยกเทศมนตรีเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ 
๒๓ นำยประพันธ์ เทียนวิหำร นำยกเทศมนตรีต ำบลแม่กำ จังหวัดพะเยำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๕ 

 

 

  

  



๒๔๖ 

 

 

  

  



๒๔๗ 

 

 

  

  



๒๔๘ 

 

 

  

  



๒๔๙ 

 

 

  

  
 
 



๒๕๐ 

 

 

  
 

หนังสือขออนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามของประชาชนในจงัหวัดพะเยา จ านวน ๔๐๐ คน 

 
 



๒๕๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ประมวลภาพจากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 

 

 

ประมวลภาพจาการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

  
  

  
  



๒๕๓ 

 

 

 

 
  

  
  



๒๕๔ 

 

 

  
  

  
  



๒๕๕ 

 

 

  
  

  



๒๕๖ 

 

 

  
  

  



๒๕๗ 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๕๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙ 

 

 

รายชื่อบุคคลที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) 

เรื่อง กำรบูรณำกำรหลักพุทธธรรมกับกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ 
วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๑๔.๐๐ น. 

ณ อำคำรเรียนรวม โซนบี ชั้น ๕ ห้องเธียร์เตอร์  B ๕๐๘-๕๐๙ คณะสังคมศำสตร์ มจร.  
อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 
 
 
 
 



๒๖๐ 

 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

  

  

 



๒๖๑ 

 

 

  

 
 



๒๖๒ 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๓ 

 

 

ประมวลภาพจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
เร่ือง การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมือง 

เพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท ์

 
 

 
 
 
 



๒๖๔ 

 

 

  

  



๒๖๕ 

 

 

  
  

  
  



๒๖๖ 

 

 

  
  

  



๒๖๗ 

 

 

  

  
  

 

 
 
 
 
 

 

 



  ๒๖๘ 

 

ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล : พระครูธรรมธรบุญเที่ยง ฉายา พุทฺธสาวโก 

 : นามสกุล ลักษณ์พลวงค์ 
วัน เดือน ปี เกิด 
ภูมิล าเนา 

: วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๑๘ 
: ๕๓ หมู่ที่ ๔ ต าบลห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร  

  จังหวัดสระแก้ว ๕๖๐๐๐ 
การศึกษา : พธ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์ วชิาเอกการเมืองการปกครอง 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔ 
 : ร.ม. สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.๒๕๕๓ 

ประสบการณ์ท างาน : อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  วิทยาเขตพะเยา 

ผลงานทางวิชาการ : พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก, “การบริหารจัดการโรงเรียน        
และนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัด
พะเยา” ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์
ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , จังหวัดล าพูน. ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : หน้า ๑๖๕-๑๗๒.  
: พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทธสาวโก, “กระบวนการพัฒนาข้อบัญญัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการอนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์จากป่าชุมชนในลุ่มน  าอิง 
ต าบลสันมะค่า อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย” ใน : งานประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดก
ธรรมสู่มรดกโลก.วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี, จังหวัดน่าน (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒), หน้า ๑๙๒-๒๑๕. 
: พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก, “แนวทางการสื่อสารทางการ
เมืองเพ่ือความสมานฉันท์ในสังคมไทย”, วารสารวิจยวิชาการ, ปีที่ ๕ 
ฉบับที ่๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕).   
 

 



  ๒๖๙ 

 

             ประวัติผู้วิจัย (ต่อ) 
 
: พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก, “การบูรณาการหลักพุทธธรรม
กับการสื่อสารทางการเมืองเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์”, วารสาร
วิจยวิชาการ, ปีที ่๕ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕). 
: พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก, “การบูรณาการแนวทางการ
แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย จากกรณีการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙”, วารสารบัณฑิตแสงโคม
ค า, ปีที ่๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๔). 
: พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก, “ประชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญปี ๖๐ (Democracy under Thai Constitution ๒๕๖๐), 
วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
(ประจ าเดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕). 
: พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก, “การสื่อสารทางการเมือง
สมัยใหม่ (A M๐derm Political communication), วารสาร มจร 
บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (ประจ าเดือน 
พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕). 

ปีที่เข้าศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดศรีโคมค า ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
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